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Asociatiunea iransilvanâ pentru literatura rotnânâ cultura poporului român.

Nr. 203/534 ex 1895.

Càtrâ publicul cetitor roman.

Endclopediile poporale îu timpul mai nou se numerâ aproape la 
toate popoarele culte îiitre cele mai ladite §i càutate scrieri, cari au cou- 
tribuit çi contribue pe cji ce merge tôt mai mult la popularisarea sciin- 
lelor §i artelor iji la latirea cunoscin^elor folositoare. Publicul cetitor, vëcjêud 
iienumeratele foloase ce i-le oferà aceste publica^iuni, cari se editeazà ne- 
îutrerupt în toate limbile culte, cautà tôt mai mult sà-sji asigure acefjti 
buni sfetuici pentru trebuin^ele sale (jiilnice, §i astfel produc^iunea literarà 
pe acest teren — atât eu privire la numërul cât çi la întinderea scrie- 
rilor — a luat dimensiuni extraordinare.

Acest vin iuteres al publicului cuit, care este factorul cel mai com
petent a se proDun^a însuçi asupra cbestiei : cà ce fel de scrieri ü 
sûnt trebuincioase, e dovada cea mai stràlucitâ pentru foloasele ^i nece- 
sitatea enciclopediilor poporale.

Tn deosebi pentru noi Eomânii o enciclopedie poporalà ar fi de îndoit 
folos, deoare-ce între împrejuràrile noastre de astadi sûntem lipsi^i de o 
multime de institu^iuui çi mijloace pentru là^irea cunosciu^elor folositoare, 
de cari alte neamuri se bucurà în abundan^à.

Va fi destul a amintl numai lacunele literaturii noastre poporale, 
mai aies pe terenul sciin^elor naturale, lipsa de publica^iuni instructive 
îu presa noastrà periodicà, §i în fine împrejurarea, cà elemeiitul roman în 
cea mai mare parte este popora1;iune ruralà, lipsità de orai^e, cari prin 
açezàmintele lor sociale çi de instruc^iune ^i prin contactul continua al 
elementelor lor culte, formeazà tôt atâtea centre culturale.

Nu putern trece apoi eu vederea, cà poporul roman este despàr^it 
prin multe liotare politice în tôt atâtea cercuri culturale separate, cari 
astadi sûnt atât de isolate unul de altul, încât am pierdut tôt contactul, 
si necunoscêndu-ne reciproc, nu putern cunoasce nici interesele noastre 
comune, nici tària §i însemnàtatea noastrà iia^ionalà, nici menirea cul- 
turalà a elemeutului nostru.

Din aceste cousidera^iuni comitetul Asocia^iunii s’a credut dater a 
se îuffri.ii de o publicafinne, care — deocamdatà într’un cadru modest si



în conditiuni, cari sà-i poatà mijlocî întrarea în cercuri largi, — sà dee 
publicului cetitor român o oglindâ cât mai fidelâ a stàrilor popomlui 
nostru în toate ^erüe locuite de Eomâni §i totodatà sâ-1 ^inà în curent 
fji eu progresul culturü omenesci.

A decis deci — în çedin^a sa din 7 Februarie 1895 — a publica o 
„Enciclopedie Românà" çi a însârcinat pe membrul çi prim-secretarul 
sëu, Dr. Corneliu Diaconovich, eu conducerea acestei lucràri.

La apelul Asocia^iunii aproape doué sute de savan^i jji litera^i romani, 
între cari numeràm nume dintre cele mai ilustre, s’au angajat a conlucra 
la aceastà publica^iune (ji a-i asigura un succès cât mai mul^mitor.

»Enciclopedia Eomâna« va cuprinde cel pu^in 2 tomuri de câte 
60 coale de tipar, sÿi va apàré — în editura libràriei W. Krafft în 
Sibiiu, — în fascicole de câte 6 coale, eu numeroase ilustra^iuni si barte. 
In cas de trebuin^à se va da publica^iuuii o întiiidere mai mare.

Sibiiu, în August 1896.

Gomitetul ^soeiaffunii transiloane pentru literatuna românà 
si eultuFa popoFului român.



Prefat^â la tomul I.

Comitetul central al »Asocia^iunii pentru literatura românà f?i cul- 
tura poporului roraân«, apre^iând necesitatea unei publica^inni enciclo- 
pedice îu limba românà fÿi foloasele ce ar puté aduce o asemenea scriere 
intereselor culturale ale poporului nostru, a initiât publicarea »Enciclo- 
pediei Eomâne* mi-a fàcut onorul a më însârcina eu conducerea ei.

Am primit acest mandat, pe cât de onorific pe atât de oneros, în 
deplina consciin^â atât a greutà^ilor, multe iji mari, ce va avé sà în- 
timpine O asemenea publicatiune, cât çi a debilitâ^ii puterilor mele; am 
luat eu toate acestea angajamentul de a face prima încercare pe un teren 
pânà astàdi neumblat al literaturii române, de o parte fiind pàtruns de 
convingerea, cà pentru noi astàdi, mai mult decât ori când, este o nece- 
sitate neapërata de a reuni isvoarele culturii çi consciin^ei noastre 
nationale îutr’un basin comun, accesibil cercurilor celor mai largi, iar 
de altâ parte, pentru cà am fost incuragiat de viile simpatii, ce a 
îutimpinat ini^iativa Asocia^iunii la amicii cei mai probafi ai înaiutàrii 
noastre culturale, çi de zelul eu care aceçtia au oferit concursul lor pentru 
realisarea primei »Enciclopedii Eomâne«.

Condus de aceste considerafiuui am început aceastà lucrare, menità 
a da publicului cetitor român un laconic dar credincios càlàuz — multum 
in parvo — în toate chestiunile de inter es general, §1 în deosebi un in- 
ventar cât mai complet al avutiilor fortelor noastre nationale.

Idea conducàtoare a »Enciclopediei Eomâne* à fost fji este deci:' a 
deschi.de o nouà ,fi hogatû resursà pentru înavutirea cidturii fi întàrirea 
consciintei noastre nationale.

Urmàrind aceastà fintà, a trebuit sà-mi dau samà delà început, cà în 
fafa greutàtilor ce voiu întimpina fÿi eu mijloacele de cari voiu dispune, 
im voiu puté ajunge decât numai la resultate modeste, fji cà lucrarea 
noastrà nu va puté fi ferità de scàderi lÿi lac nue. Ou toate acestea am 
credut, cà nu ar fi în destul justificatâ abandonarea planului de a édita 
»Enciclopedia Eomânà« numai pe motivul: cà între împrejuràrile date 
nu va fi posibil a réalisa o lucrare perfectà. Ve4ênd cât de modeste au 
fost pe acest teren începuturile altor u afin ni mari fÿi culte, m’am simfit 
îndemnat a subordina considerafiuni de a doua mâna acelor vederi, de 
cari a fost condusà fji din cari s’a nàscut inifiativa comitetului Asocia- 
fianii, §i am nàzuit numai, ca prin muncà intensivà §i neobosità sà ridic



fji sà ^in »Enciclopedia Eoniânà« pe un nivel, care .sà me îndreptà^eascà 
a sus^iné : cà am fâcut totul ce între mprejurdrile date a fost eu putintà.

Intru cât mi-a succès acéasta, remâne la apre^iarea publicului cetitor, 
care însà nuniai atunci va puté pronun^a un just verdict, daeâ va ^iné 
samà de difîcultà^ile extraordinare, eu cari a trebuit sâ luptàra.

»Enciclopedia Eomânâ« este, fârâ îndoialâ, cea mai vastà çi cea mai 
complicatâ dintre toate publica^iunile apàrute pâuà astà4i în limba ro- 
mânà. Ea are sâ cuprindà la 40,000 articole asupra celer mai diferite 
materii sji numërâ preste 200 autori. Nici când n’a fost angajat un aparat 
mai mare çi mai dificil la o intreprindere literarâ românà. Inactivarea 

,‘ji conducerea unui asemenea organism a fost deci în sine o greutate 
extraordinarà, potenfatà âneâ f;;i prin faptul, câ publicarea »Eiiciclopediei 
Eornâne* se face la un loc, care stâ départe de focularele vie^ii noastre 
intelectuale, çi în care cele mai multe ramuri ale sciin^elor çi artelor nu 
au nici un singur représentant.

Pe lângà acest desavantagiu, care a îngreunat agendele mai aies 
administrative ale conducerii, am întimpinat cele mai mari dificultafi 
în împrejurarea, cà la publicafiunea noastrà a fost indispensabilâ con- 
lucrarea representanUlor lUerari ai tuturor terilor fi tinuturilor locuite 
de Bomâni fji astfel a unui mare numër de elemente eterogene atât dupa 
studiile lor, cât çi dupa modul lor de gândire. Aceastà împrejurare nu 
numai cà ne-a silit sà renunfâm delà început la stricta observare a uni- 
tàfii ortografiei, limbei çi stilului, care fârà îndoialâ ar fi fost un mare 
avantagiu pentru »Enciclopedia Eomânà«, dar la o scriere ca cea de fa^à 
nu formeazâ decât un interes secundar, ci ne-a impus cele mai mari 
greutàfi §i eu privire la susfinerea uniformitâfii în modul de aprefiare 
a diferitelor chestiuni, încât nici dupa o muncà gréa çi cousumâtoare nu 
ne-a fost posibil a nivela aceste divergence eu desâvîrfjire çi a susfiné 
neconturbatà armonia între pârfile atât de multiforme ale publicafiunii 
noastre. Anume ne-a fost preste putin^à a împiedeca, ca la o parte a 
articolelor »Enciclopediei« sâ se manifesteze în mod prea pronunfat pro- 
venienfa lor, iji — ceea ce formeazâ una dintre principalele scàderi ale pu- 
blicaCiunii noastre, — eu toate nisuinfele puse nu am putut Ciné o pro- 
porCiuue mai adequatâ în ceea ce privesce întinderea articolelor singuratice.

O altà greutate, ce trebue sà remarchez, ne-au pricinuit-o lacunele 
mari în literatura noastrà sciintificà, ce a trebuit sâ le simCini eu atât 
mai mult, pentru câ nu în totdeauna am putut conta la exactitatea çi 
punctualitatea colaboratorilor nostri, ci— mai aies la început — fiind avisaCi 
adese numai la puterile membrilor interni ai biroului nostru, a trebuit sà 
publicàm §i câte un articol lucrat fârà cunoscinfe spéciale §i necontro- 
labil din causa lipsei totale a isvoarelor literare pentru unele ramuri.

In fine nu pot làsa fârà amintire, câ am fost lipsiCi aproape eu 
totul §i de sfatul criticei, la care am contât ca la un sprijin principal 
çi în açteptarea càruia am preferit editarea »Enciclopediei Eomâne« în 
fascicole. Ce e drept, nu me pot plânge, câ critica nu ar fi dat destulâ 
atenCiune publicaCiunii noastre ; din contra më simt dator a da expresiune



la acest loc sincerei §i profundei mele mul^âmite pentru deosebita bunâ- 
voin^à, eu care am fost întimpina^i îii cele mai multe sji cele mai de 
frunte organe ale presei române. De altà parte nu am fost lipsi^i nici 
de criticà severà, care, de^i s’a ivit numai excep^ional, a fost atât de 
pu^iu indulgenta, încât în unele casuri a fâcut capital pana fji din câte 
0 eroare de tipar; ba am fost. cMar caluirniia^i çi ni-s’au imputât tendin^e 
mâiiÿave, stràine de noi, din locuri la al câror sprijin credeam cà sûntem 
în drept a conta în primul rând. Nu am fost deci lipsi^i din paitea 
criticei nici de bunàvoin^â, nici de reavoin^à ; am fost însà lipsiti aproape 
Cil tof.ul de învëtàturile ei.

Avisa^i deci singuri numai la puterile f^i experien^ele noastre proprii, 
am càutat se profitam cât se poate mai mult de aceste expérience si am 
nâzuit, ca progresând în materie, sa progresàm fji în privin^a valorii 
interne a lucràrii noastre.

Më cred deci în drept a nâdejdui, cà tomurile urmàtoare se vor 
puté émancipa tôt mai mult de scàderile, ce la îuceputul lucràrii au fost 
inevitabile.

De încheiere më simt dater a mulCàmi autorilor »Enciclopediei«, cari 
eu neobosit' zel §i eu nobilà abnegaCiune au dat valorosul lor concurs 
pentru realisarea acestei mari si frumoase întrepriiideri ; de asemeuea 
mulCàmesc editorului nostru, care a ad us sacrificii considerabile pentru 
asigurarea materialà a publicaCiunii fÿi a îngrijit ca »Enciclopedia« eu 
privire la partea technicà a lucràrii sà ocupe locul cel mai de frunte 
îutre productele literaturii române.

Eemâne numai, ca çi publicul cetitor sà apretieze aceste jertfe iji 
la ràndul sëu sà dee sprijinul necesar, ca lucrarea începutà sà poatà fi 
dusà la bun sfîrçit.

Sibiiu, în August 1898.

J)r. C. J)iacônovich.
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A
A. (sunetul.) 1) Ântâia literâ din alfabetul roman 

çi din çele cinci vocale clare ale limbei ro
mane. Antâia literâ a alfabetului fenician $i a 
tuturor alfabetelor derivate, dintre care numai 
îu cel sanscrit §i în cel latin poarta numele 
sunetolui sën; în celelalte are ca mime câte 
un cuvent început eu a: aleph (semit), alpha 
(grec). In alfabetul cirilic se numia : az (slav), 
care însemneazâ eu (Cf. Hasdeu, Cuv. d. bëtr. 
I p. 77). In alfabetul cirilic se întrebuinfeazâ 
ca semn al Nr. 1. — 2) Inteij. 3) Pers. 3 sing. 
indicativul verbului auxiliar avéré. 4) Pers. 3 
auxiliai viitorul indicativ; a merge, în loc de: 
va merge. 5) Enclitic în: ëst-a, ëstui-a, 
aste-a, astei-a etc. 6) Articl. femenin po
ses! v: a mea. 7) Articl. femenin postpositiv: 
mas-a $i masculin: pop-a. 8) Preposi(ie în- 
aintea infinitivelor: a merge, a scrie. 9) In 
composi^iecu preposifia de : de-ababa oarba. 
10) In coniparatiuüi: seamënàa, miroasà a. 
— Ca semn çi ca sunet când se ia absolut e de 
genul masculin: un a mare, doi a mici. Cu 
vorbele: semn, literâ, sunet împrumutâ 
genul acestor vorbe. (Cf. Hasdeu Btym. Mag.- 
Rom. Tom I p. 1—56). ' [Th. D. Speranfia].

A, (comerdalj. 1) ca prescurtare penti-u ar- 
giut în foaia de curs, 2) în loc de anno, 3) a/ 
= asupra, pentru a însemna trassatul respective 
acceptantul unul cambiu, 4) a = cu câte...

A, (in musicàj, numirea unui ton musical; 
treapta a 6-a din scara c-dur; treapta 1 din 
a-dur çi a-moU.

à, vocalâ obsem-â din alfabetul rom., prove- 
nind din sunetele clare a çi e: oâr(i — carte, 
camëtâ—camete.

â, vocalâ obscurâ din alfabetul rom., prove- 
nind din sunetele clare a, e, i: canto — cânt, 
ventilatie — vent, sfinfi — sfânt.

Aach, afluent al lacului Boden; scurgere su- 
teranâ a Dunârei.

Aachen (Zat. Aquisgranum,Urbs Aquensis, franc. 
Aix la Chapelle), capitale districtului prus. de 
acela? nume, vechiul loc de îneoronare al regilor 
Germaniei pânà la Ferdinand I. In cripta bi- 
sericei (Munster) din Aachen, ziditâ în diferite 
stiluri din diferite perioade, zac osemintele lui 
Carol cel mare çi Otto III. Casa sfatului e ziditâ 
în stil gotic (secl. XIV). Çcoale: 2 gimnasii, 
çcoalâ realâ, ^mnasiu real, çcoalà superioarâ 
technicâ, seminar de învë(âtoare, institut de 
surdo-mu^i. Industrie: lânârie, fabrici de 
postav çi de ace, mine de cârbuni de peatrâ. 
Filiale bâncii impériale, tribunal. Vestite i s v o a r e 
de pucioasâ alcal-muriaticâ (therme) cunos- 
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cute déjà de Romani, cari au întemeiat acest 
oraç. A. are 103,470 loc. çi e centrul mai multor 
linii ferate. Aici s’a încheiat la 2 Maiu 1668 
prima pace delà Aachen, care a pus capët 
açanumitului resboiu de devolutiune; cu a doua 
pace delà Aachen, la 18 Oct. 1748, s’a ter
minât resboiul austriac de succesiune. In con- 
gresul delà Aachen (29 Sept. — 21 Nov. 1818) 
a întrat Francia în alianfa sacrâ. — Impre- 
jurimile Aachenului sunt frumoase; oraçul e în- 
cunjurat cu promenade (grâdina oraçului com- 
binatâ eu grâdinâ botanicâ). Cf. Reumont, Die 
Thermen von A. (Ed. 6.1888), Haagen, Geschichte 
Aachens (1874 2 vol.)

Aalborg (pron. ol-), jud. danez în lütlanda 
nordicâ, 2898 km8., (1890) 104,801 loc. — Ca
pitale A. Iftngà Li mfjord cu 19,503 loc., e 
reçedinja unui,episcop. Lnport de sare, petroleu, 
tutun; export de cretâ.

Aali-Pasa, Mehemed Emin, bârbat de stat 
turc, n. 1815, t 1871 în Asia micâ, unul dintre 
cei mai înseiiinaji reformatori ai Turciei ; a re
présentât acest stat în Anglia çi Austria, a fost 
de repe(ite-ori mare vizir çi ministru. In de- 
cursul resboiului oriental delà 1854 a condus 
politica esternâ, la 1855 a participai în Viena 
la pertractârile asupra puucta{iunilor de garanjiâ, 
apoi la încheiarea tractatului delà Paris. Dispo- 
sijiunile acestui tractat referitoare la priucipatele 
dunârene i-au causât mari greutâji, pentru cari 
s’a çi retras (Nov. 1856) delà marele vizirat, pe 
care l’a reocupat d’abia la 1861. La 1868 a exé
cutât secularisarea averilor bisericesci cu scop de 
a régula finaujele statului (Vaeuf). In absenta 
sultanului (la expositia delà Paris) a fost çeful 
regentei çi pânâ la jnoartea sa spiritul oonducëtor 
al guvernului çi al lucrârilor reformatoare.

Aar, ghe[ar, în partea esticâ a Alpilor bernici.
Aare (Aar)., rîu in Helvejia; isvoresce în Alpii 

bernici din ghe(arul Aar; curge prin valea 
Hasle formând lacurile Brienz çi Thun; lângâ 
Eoblenz se varsâ îu Rin ; are lungime de 280 km.

Aargau, canton în nordul Helvejiei ; suprafaja 
1404 km8., cu 193,834 loc. (a. 1888) catolici çi 
protestant!. Pâmêntul e roditor; se produc multe 
poame, vin; are économie de vite, manufacturâ 
de bumbac, împletituri de paie, industrie de 
mâtasâ. Cantonal are avéré de 18.8 mil. fr. Ca
pitata: A ara U.

Aarhus, (prou, or-), j. danez în lütlanda esticâ, 
cu 157,204 loc. (a. 1890) pe 2479 km8. — Ca
pitula A., lângâ Kattegat cu 33,308 loc. e reçe- 
dinta unul episcop; poartâ comerciu cu bucate 
çi vite; navigatiune.
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Aaron.

Aaron, 1) Petru Pavel, episcop, ocupaîn istoria 
culturalâ a Romûnilor loc de frunte. Origiuea 
$i-o trage diu fainilia domneascâ a Aroneçtilor 
clin Moldova. A foet frate eu bunioa Metropoli- 
tului Çulutiu. S’a nâsciit în Bistra, delà oare-’çi 
are predioatiü. Intrând în ordinul calugâiilor Ba- 
silitani ?i-a fâcnt studiile filosofioo çi teologico 
în Colegiul de Propaganda Fide din Roina. Epis
copal Inocentiu Klein l’a numit Vicar episcopesc. 
Din 7 Décembre 1744, cand Klein a plecat din 
Viena la Borna, a condus diecesa greco-catolica 
a Fâgâraçului, ca vicar episcopesc, iar din prima- 
vara anului 1747, când curtea împëràteasoâ a 
interdis lui Klein orice jurisdictiune episcopeascâ, 
çi i-a secuestrat venitele, ca vicar apostolic. 
Delà 1744—1746 au fost cele mai bune relatiuni 
între A. çi episcopul Klein; din Septembre 1746 
însâ devenirà încordate, iar în 25 Aug. 1747 epis
copul excomunicà pe vicarul A., pentru câ acesta 
n’a voit sa convoace sinod spre a publica décrétai 
episcopesc de excomunicare în contra teologului 
iesuit Balog, çi spre a rupe ori-ce relatiuni eu 
acesta çi eu oamenii guvernului, pe cari Klein 
îi considéra de inimici ai sèi. Klein credea, câ 
daeâ Aaron ar fl îndeplinit acestea, s’ar fl créât 
O astfel de situatie în Ardeal, încat curtea îm- 
pèrâteascâ ar fl fost constrînsâ sâ-1 reebieme 
din Borna. A. înainte de a refuza împlinirea 
voinfei Episcopului sëu, a cerut sfat delà nun- 
tiatura din Viena çi delà Propaganda din Borna, 
iar dupa ce a primit îndrumàrile cerute a scris 
episcopului, câ nu-i poate împlini porunca. In 
10 Maiu 1751 Klein abcjise, iar în 4 Novembre 
1751 se adunà sinodui pentin alegerea candi- 
datilor de episcop. Intre cei aleçi a fost çi Aron, 
pe care îl denumi curtea în 1752. In 9 Aprilie 
1753 îl întârî papa çi fù consacrât de Episcop 
în 21 Aug. 1753 în Pociu (prin Episcopul rutean 
al Muncaciului Manoilâ Olsavsky). t în Baia mare 
la 25 Februarie 1764, unde se afla în visitatie 
canonicâ ; corpul lui fù adus çi açe(}at în cripta 
din biserica cui'tü episcopesci diu Blaj. Bârbat 
fearte înfrânat, dovadâ lanful de fer ce l’a pui-tat 
pe trugul sëu 11 ani pânâ la moarte, çi se pâs- 
treazâ in museul din Blaj ; el era bisericos, evla- 
vios çi iubitor de sciintâ. A .scris çi publient în 
Blaj mai multe opuri: 1. Epistola consolatoria 
ex divinitus inspiratis scripturis — ad tempus 
tribulationum pro sui gregis utilitate collecta. 
2. Deflnitio et exordium s. oecumenicae Synodi 
Florentinae. 3. Invèfâtura creçtineascâ. 4. Bu- 
covna. 5. Dialogue. 6. Floarea adevërului. 7. 
Pastoriceasca datorie dumnecjeescei turme vestitâ, 
în care se face amintire de cârtile de sub 3—6. 
In 1754 a deschis çcoalele din Blaj întemeiate 
de Klein, le-a pus sub conducerea càlugârilor 
basilitani çi a deschis astfel isvorul nesecat de 
cultui'â pentru toatâ Bomânimea. Ancâ pe timpul 
acela aveau çcoalele preste 300 elevi, pe cari 
episcopul îi tioea eu pane çi la prasnice çi eu 
ferturâ. In curtea episcopeascâ din Blaj câtrâ 
rësârit spre stradâ a zidit un seminar teologic 
dedicat Bunei Vestiri çi l’a pus tôt sub condu
cerea câlugârilor basilitani. La acest seminar 
flecare preot a dat câte un galbin. Seminarul 
avea la început 12, iar mai târcjiu 24 alumui, 
între cari a fost çi vestitul scriitor Samuil Klein. 
Pe seama seminarului a cumpêrat A. domeniul 
delà Cut eu 30,000 fl., din cari 8000 fl. i-au

dat preotii, iar 22,000 fl. episcopul. A reînflintat 
tipografla çi a lâsat-o . seminarului, açedèudu-o 
în partea din jos a ediflciului câtrâ biserica 
curfii episcopesci, unde a rëmns pânâ pe la auii 
1860. Couform hotârîrei curtii împërfitesci, prin 
care s’au aprobat disposijiile fâcute de A. eu pri- 
vire la semiuar çi s’au provë(}ut eu decretul 
guvernului din Sibiiu de dto 4 luliu 1765, în 
seminar avenu sâ se primeascâ numai ospiranfi 
la preofie, de origine nobili sau liberi (e nobili 
et liberi populi luiis). A. a ridicat mânâstirea 
din A.-Iulia çi la biserica de aoolo un turn fru- 
mos. Seminarului întemeiat de dînsul i-a lâsat 
la moarte toatâ averea, între care çi 3000 fl. 
Ben. dati împrumut împ. M. Teresia, pe care 
în rësboiul eu Prusia a ajutat-o çi eu o com- 
paniâ de 130 husari echipafi pe spesele proprii 
çi ale preotilor. El zidi pe cheltuiala sa biserici 
frumoase, ca cea din Cut, Bisti'a, Mânârade çi 
Bëçinari. Persecutarea popularului episcop din 
partea celor delà putere, çi agitatiunile câlugâ- 
rului Çofroniu çi a preotului loan Molnar numit 
çi Tunsul, au îndemnat pe mulfi ca chiar sub 
A. sâ pârâseascâ Unirea eu biserica Romei çi 
sâ se duçmâueascâ Bomânii unifi çi neuniti între 
sine atât de miüt, încât a trebuit sâ intervinâ 
puterea armatâ (sub generalul Bucov) ca sâ 
faeâ paoe. A. a lùcrat pentru îmbunâtâtirea 
soriii clerului, mijlocind delà curte decretul, în 
virtiitea câruia flecare preot avea sâ capote pâ
ment de 20 gâlete çi de 4 carë de fên. Dar nu 
s’a esecutat pretutindeni voia cui-fii. De teologul 
iesuit nici el nu s’a putut mântui, câci prin de- 
çretul împërâtesei Maria Teresia din 30 Martie 
1754 a fost întrodus în dominiul episcopesc din 
Blaj numai pe lângâ condifia sâ finâ lângâ sine 
pe teologul, însâ de aci înainte nu pe spesele 
episcopului, ci ale erarului. Vieafa lui A. ne 
îndreptâtesoe a’I numëra între cei mai mari 
bârbafi çi binefâcëtori ai neamului romànesc.

[Dr. Aug. Bunea.]
2) A. Teodor, preposit capitular îu Lugoç, n. 

1803, 6 Febr. în Ardeal. A absolvat çcoalele 
elementare în Nocrich çi Sibiiu, gimnasiul în 
Blaj çi Odorheiu, fllosofla în Cluj, iar teologia 
în Pesta, oa teolog al dieoesei gr. cat. romane 
de Oradea-mare. 1828 a fost aplicat în curtea 
eppeasoâ ca actuar. In a. 1829 fù numit prof, 
la gimna-siul din Beiuç. 1835 trecù de paroch 
çi protopop la Galça, com. în cott. Arad. 1837, 
.30 Iulie, deveni cauonic onorar, iar 1838 paroch 
în Arad, de unde fù transpus în calitate de di- 
rector la gimnasiul din Beiuç. La a. 1842 fù 
numit oensor çi levisor la tipografla universitâtii 
din Buda. Aici peti'ecù pânâ la a. 1848, când 
se retrase în parochia Delani, lângâ Beiuç. La 
a. 1850 se rentoai'se la Buda ca translater roman 
pe lângâ guvernul (ërii. In a. 1855 fù numit 
canonic çi rector în seminarul român leopoldin 
din Oradea-mare, iar la a. 1857 înfiintându-se 
diecesa Lugoçului fù numit de preposit capitular 
îu Lugoç, unde a decedat în a. 1859, 6 Aprilie. 
A. déjà ca teolog a studiat istoria, ocupân- 
du-se mai aies eu originea Bomânilor 
çi urejiroa çi lâ[irea creçtinismului 
între Ronuïui; çi când prea pufini se eugetau 
la edarea de oârti pédagogies în limba româ- 
neascâ, A. a eçit la luminâ eu >Cateche- 
tica practicâ<. Zelul lui era neobosit; pe



Aasvar — Abanos.

lânga multele ocupatiuni era çi colaboratorol cel 
mai activ al (Jiarului >Foaia pentru minte, 
inimâ çi literaturâ», scriindarticoli literari. 
Opurile lui sunt: 1. >ADOtâri la istoria 1 ai 
Petru Maior«. Buda 1828. 2. »Anotâri din 
istoria eclesiasticâ despre urcjivea çi 
lâtirea credintei creçtine între Ro
mani». Pesta 1850. 3. »Catechotica prac- 
ticâ». Buda 1843. 4. «Cuvêntari'biseri- 
cesci despre cèle çepte pëcate ale câ- 
peteniei pe duminecile paresimilor». 
Buda 1847. [tj

V. §i la Aron.
Aasvar (prou, os-), grupa de insuie apartinë- 

toare la j. norvegian Nordland; se pescuesc mulfi 
heringi.

Ab, a uuspre(}ecea lunà în calendarul evreesc. 
Nmnirea »Ab« se folosesce mai ântaiu în calend. 
Chaldeilor çi însemneaza prima lunâ a anului. 
üela robia Babilonului începênd însemneaza 
luna a Xl-a din anul civil; iar dupa calen
darul ncstru luna A b coïncide eu a doua jumë- 
tate a lui lulie çi eu I-a jumëtate a lui August. 
Jidovii considéra luna Ab de uefericitâ, pentru 
câ în istoria lor na^ionalà cele mai multe ne- 
fericiri s’au întêmplat în aceasta lunâ. Aça s. e. 
templul din lerusalim s’a nimicit odatâ în 9 Ab, 
586 a. Ch., altâdatâ iarâçi în 9 Ab, 70 d. Cb.

Aba, A b b a sau A b b a j e k, postavuri brune'din 
bumbac, ce sûnt respândite mai peste tôt oriental, 
eu deo.sebire în Albania çi Macedonia se fabricâ 
çi se folosesc de terânimea mai sàracâ ca vest- 
mênt în forma do pieptar. Comerciantii toptangii 
le folosesc çi ca embalage la pachetarea tutu- 
nului levantin. In timpul mai recent se prépara 
çi din lânâ. In peninsula Sinai se numesc çi 
Ohasiz, iar în Nubia; Abk.

Aba Alolbôd, fiiul voevodului transilvânean 
Leusték; a figurât ca >bomo regius» la predarea 
unei moçii în a. 1228.

Aba Samuil, al treilea rege al Ungariei. 
Capul seminfiei Aba, situatâ sub poalele mun- 
teliü Matra. Cumnatul Sf. Çtefan. Dupa alungarea 
înaintaçului sëu (Petru) in 1041, fù aies rege 
ca représentant al intereselor nationale magbiare; 
dar nu s’a putut sustiné în contra lui Enric III., 
împëratul germano-roman, sub al cârui patronagiu 
s’a réfugiât Petru. Sub domnia lui s’a pierdut 
partea de dincolo de Leitha a Ungariei. In 5 luliu 
1045 în lupta delà Ménfô fù bàtut de Germani ; 
a fost asasinat lânga Füzes-Abony. [T. P.]

Ababdeh, A b ad i s sau Ha b ad, un popor în 
Africa nord-esticà între rîul Nil çi Marea Roçie, 
vecin eu poporul Besebarin, eu care vorbesce 
acelaçi idiom. Poporul Ababdeh este un popor de 
pâstori, cari îçi pasc càmilele, oile çi caprele pe 
dealui'ile çi colinele terei lor; nutremêntul le 
este laptele. Numai arareori îçi pârâsesc locurile 
spre a câuta nutreinênt pe seama animalelor. Se 
împart în patru semintii : Archabâb, Melekâs, 
Sawâtir çi Êukara. Se t>n uiai de neam decât 
vecinii lor Besebarin, çi încasseazâ delà aceçtia 
couti'ibutiunea pentru legimul din Egipet. Abab
deh este un popor de încredere; el îngrijesce 
comunicatiunea prin pustiile Nubiei pana la 
Vadi-Halfa çi prin pustia dintre Dabbeh çi Char- 
tum. Numéral populatiuaei cam 100,000 suflete.

Abac, (lat. tâblie, plaça) în arobitecturâ ca- 
pacul capitelului unei columne sau pilastru.

Abaca, câuepâ de Manila. (v. ac.)
Abaddon {evr. »Pier()ëtorul«), în testamentul 

vechiu uumire pceticà jl infernului, în Apeca- 
lipsul lui loan (11. 9) Ângerul adâncului.

Abadlfi, dinastie mauricà, înfiintatâ de Abad I, 
a domnit delà 1031—91 în Sevilla.

Abadzii, semintie cerchesâ la poalele nordice 
ale üaucasului.

Abaelard, Petru, n. 1079 în Palet lângâ 
Nantes; çcolastic renumit; a fost persécutât in 
Paris pentru doctrine heterodoxe; a înOintat 
lânga Nogent abatia Paraklet; ■]• în 21 Aprilie 
1142 în mànâstirea Sf. Marcell, lângâ Chalons 
sur Saône. Tragic a fost amoral seu eu He- 
loisa, nepoata cancnicului Fulbert din Paris, 
pe care A. a sedus’o. Canonicul çi-a rësbunat 
asupra lui, lâsând sâ-1 desvirileze. Heloisa a 
mûrit îu 16 Maiu 1164, (d. a. în 19 Martie 
1163) ca nbatesâ a Parakletului çi a fost înmor- 
mêntata lângâ A. Monumental lor se aflâ d. a. 
1828 în cimiterul Pére-Lachaise din Paris. 
Operile lui A. le-a publient Cousin (1849—59, 
în 2 vol.) Conf. çi la Rem usât. »A.«, 1845, 
2 vol.; Wilkens »Peter A.«, 1855; Car
rière, »A. çi Heloisa», 2 ed. 1853; Jacobi, 
»A. çi Heloise», 1850.

Abafàja, conmnâ micâ în cott. Mureç-Turda; 
1048 locuitori, roinâni çi maghiari.

Abalienare (lat.J, înstrâinare, yindere, des- 
pârtire.

Abaliget, peçtere lungâ îu stânca de sta- 
lactit, eu fântânâ intermitentâ, ce se aflâ în Ung. 
(cott. Baranya) pe teritorul comnnei Abaliget.

Abandon, termin juridic; însemneazâ pârâ- 
sire. Vechiul Cod de comerciu tracta despre 
abandon, în cartea III, titlul X., sectiunea HI 
Pentru pârâsireamariti mâ, art.527çi urm. 
Noul Cod comercial al Regatului româu se ocupâ 
acum de aceastà materie în cartea II, t. VI. 
capit. II, art. 644 ur. — Intr’alt înfeles cuvêntul 
abandon se mai întrebuinfeazâ çi în materie 
de faliment. Se (jice câ un concerdat e fà- 
cut prin abandon, sau eu clausa de aban
don, când se oferâ oreditorilor un garant, care 
cbezâçuesce învoiala concordatarâ, dar în schimb 
falitul îi abandoneazâ activul sëu en oondi^une 
de a dispune de el pânâ la complecta achitare 
acuotelor convenite. Astfel ccncordatul prin 
abandon e o stare intermediarâ între concor- 
datul propriu (Jis çi starea de unire.

Abandonare, neologism, franc, abandonner, 
format din prep. a çi subst. vechiu frances ban- 
don (permisiune, autorisa(iune). Original aban
donner înseamnâ: mettre à bandon (a pane la 
disposi(iune), de unde prin lârgirea în^elesului: 
a céda, renunfa, pàràsi.

Abanos, în comerciu un nùmèr mare de lemne 
stràine. Sub acest nume în(elegem de régula 
un lemn des, tare, greu çi anevoie de prelucrat, 
care se eufundâ în apâ; e de coloare neagrâ çi 
servesce ca material prefios pentru mësâria ar- 
tisticà, pentni strnngàrie, la instrumente musi
cale. la clavire etc. Lemnul cel negni vine delà 
diferi(i arbori din India, Insulele Indiei ostice çi 
din Africa. Din Ceylon çi Madagascar vine lemnul 
cel mai negru ç. a. delà Diespyrus Ebe- 
n as ter, cel de Bombay çi Sumatra vine delà 
D. Melanoxylon, cel de pe fennurii vestici 
ai Africei delà D. Ebenun. Lemnul între-
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Afiron.

Aaron, 1) Petru Panel, episcop, ocupâînistoria 
cultaralâ a Romrmilor loc de fi'unte. Origiuea 
ÿi-o trage diu fatnilia domneasca a Arone^tilor 
clin Moldova. A fost frate eu bunica Metropoli- 
tului Çolutiu. S’a nâscut în Bistra, delà oare-’çi 
are predicatal. Intrând în ordinul câlugârilor Ba- 
silitani çi-a fâcut studiile filosoRce ÿi teologice 
în Colegiul de Propaganda Fide din Ronia. Epis
copal Inocentiu Klein l’a numit Vicar episcopesc. 
Din 7 Décembre 1744, când Klein a plecat din 
Viena la Roma, a condus diecesa greco-catolicS 
a Fâgâraçului, ca vicar episcopesc, iar din prima- 
vara anului 1747, când curtea împërâteascâ a 
interdis lui Klein orice juiisdictiune episcopeascâ, 
?i i-a seouestrat venitele, ca vicar apostolic. 
Delà 1744—1746 au fost cele mai bune relatiuni 
între A. çi épiscopal Klein; din Septembre 1746 
însâ devenirà încordate, iar în 25 Aug. 1747 épis
copal exoomunioà pe vicarul A., pentru oâ acesta 
n’a voit sa convoace sinod spre a publica décrétai 
episcopesc de excomunicare în contra teolognlui 
iesuit Balog, ?i spre a rupe ori-ce relatiuni ou 
acesta §i eu oamenii guvernului, pe cari Klein 
îi considéra de inimici ai sëi. Klein credea, oâ 
daeâ Aaron ar fi îndeplinit acestea, s’ar fi créât 
O astfel de situatie în Ardeal, încât curtea îm
përâteascâ ar fi fost constrînsâ sà-1 xechieme 
din Roma. A. înainte de a refuza împlinirea 
voinfei Episcopului sëu, a cerut sfat delà nun- 
tiatui-a din Viena çi delà Propaganda din Roma, 
iar dupâ ce a primit îndrumàrile cerute a sens 
episcopului, oâ nu-i poate împlini porunca. In 
10 Maiu 1761 Klein abcjise, iar în 4 Novembre 
1751 se adunà sinodul pentni alegerea candi- 
datilor de episcop. Intre cei aleçi a fost si Aron, 
pe care îl denumî curtea în 1752. In 9 Aprilie 
1753 îl întârî papa si fù oousacrat de Episcop 
în 21 Aug. 1753 în Pociu (prin Episcopal rutean 
al Muncaciului Manoilâ Olsavsky). t în Baia mare 
la 25 Februarie 1764, unde se afla în visitatie 
canonicâ ; corpul lui fù adus si ase(Jat în cripta 
din biserica cui'tii episcopesci diu Blaj. Bârbat 
foarte înfrânat, dovadâ lantul de fer ce l’a puiiat 
pe traçai sëu 11 ani pana la moarte, s> se pâs- 
treazâ in museul din Blaj ; el era bisericos, evla- 
vios si iubitor de sciintà. A scris si publient în 
Blaj mai multe opuri: 1. Epistola consolatoria 
ex divinitus inspiratis scripturis — ad tempus 
tribulationum pro sui gregis utilitate collecta. 
2. Definitio et exordium s. oecumenicae Synodi 
Florentinae. 3. Invëtâtura crestineascà. 4. Bu- 
covna. 5. Dialogns. 6. Floarea adevërului. 7. 
Pastoriceasca datorie dumne^eescei turme vestitâ, 
în care se face amintire de càrtile de sub 3—6. 
In 1754 a deschis scoalele din Blaj întemeiate 
de Klein, le-a pus sub conducerea câlugârilor 
basilitani si a desohis astfel isvonü nesecat de 
cultui'â pentru toatâ Românimea. Âncâ pe timpul 
acela aveau scoalele preste 300 elevi, pe cari 
episcopul îi tinea eu pane si la prasnice si eu 
ferturâ. In curtea episcopeascâ din Blaj câtrâ 
rèsârit spre stradâ a zidit un seminai' teologic 
dedicat Bunei Vestiri si l’a pus tôt sub condu
cerea câlugârilor basilitani. La acest seminar 
fiecare preot a dat Câte un galbin. Seminarul 
avea la început 12, iar mai târ^iu 24 alumni, 
între cari a fost si vestitul scriitor Samuil Klein. 
Pe seama seminarului a cumpërat A. domeniul 
delà Cut ou 30,000 fi., din cari 8000 tl. i-au

dat preotii, iar 22,000 fi. episcopul. A reînfiintat 
tipografia si a lâsat-o . seminarului, ase(}èndu-o 
în partea din jos a edificiului câtrâ biserica 
curtü episcopesci, unde a rëmas pnnâ pe la auii 
1860. Couform hotârîrei curtü împërâtesci, prin 
care s’au aprobat dispositülo fâcute de A. eu pri- 
vire la seminar si s’au provëcjut eu décrétai 
guvernului din Sibiiu de dto 4 luliu 1765, în 
seminar aveau sâ se primeascâ numai aspiranti 
la preotie, de origine nobili sau liberi (e nobili 
et liberi populi filiis). A. a ridicat mânâstirea 
din A.-Iulia si la biserica de acolo un turn fru- 
mos. Seminarului întemeiat de dînsul i-a lâsat 
la moarte toatâ averea, între care si 3000 fl. 
Ren. dati împrumut împ. M. Teresia, pe care 
în rësboiul eu Prusia a ajutat-o si eu o com- 
paniâ de 130 husari echipati pe spesele proprii 
si ale preotilor. El zidî pe cheltuiala sa biserici 
frumoase, ca cea din Cut, Bistra, Mânârade si 
Rësinari. Persecutarea popularului episcop din 
pai'tea celor delà putere, si agitatiunile câlugâ- 
rului Çofroniu si a preotului loan Molnar numit 
si Tunsul, au îndemnat pe multi ca chiar sub 
A. sâ pârâseascâ TJnirea eu biserica Romei si 
sâ se dusmâneascâ Românii uniti si neuniti între 
sine atât de mult, încât a trebuit sâ intervinâ 
puterea armatâ (sub genei-alul Bucov) ca sâ 
faeâ paco. A. a lùcrat pentru îmbunâtâtirea 
serfii clerului, mijlocind delà curte décrétai, în 
virtutea câruia fiecare preot avea sâ capete pâ
ment de 20 gâlete si de 4 carë de fên. Dar nu 
s’a eseoutat pretutindeni voia curtü. De teologul 
iesuit nici el nu s’a putut mântui, câci prin dé
crétai împërâtesei Maria Teresia din 30 Martie 
1754 a fost întrodus în dominiul episcopesc din 
Blaj numai pe lângâ conditia sâ tinâ lângâ sine 
pe teologul, însâ de aci înainte nu pe spesele 
episcopului, ci ale erarului. Vieata lui A. ne 
îndreptâtesce a’I numëra între cei mai mari 
bârbati si binefâcëtori ai neamului l’omànesc.

[Dr. Aug. Bunea.]
2) A. Teodor, preposit capitular în Lugos, n. 

1803, 6 Febr. în Ardeal. A absolvat scoalele 
elementare în Nocrich si Sibiiu, giranasiul în 
Blaj si Odorheiu, filosofia în Cluj, iar teologia 
în Pesta, ca teolog al diecesei gr. cat. romane 
de Oradea-mare. 1828 a fost aplicat în cui-tea 
eppeascâ ca actuar. In a. 1829 fù numit prof, 
la gimnasiul din Beius. 1835 trecù de paroch 
si protopop la Galsa, com. în cott. Arad. 1837, 
.30 Iulie, devenî canonic onorar, iar 1838 paroch 
în Arad, de unde fù transpus în calitate de di- 
rector la gimnasiul din Beius. La a. 1842 fù 
numit censor si réviser la tipografia universitâtii 
din Buda. Aici peti'ecù pânâ la a. 1848, când 
se retrase în parochia Delani, lângâ Beius. La 
a. 1850 se rentoarse la Buda ca translater roman 
pe lângâ guvernul tërii. In a. 1855 fù numit 
canonic si rector în seminarul roman leopoldin 
din Oradea-mare, iar la a. 1857 înfiintându-se 
diecesa Lugosului fù numit de preposit capitular 
în Lugos, unde a decedat în a. 1859, 6 Aprilie. 
A. déjà ca teolog a studiat istoria, ocupân- 
du-se mai aies eu originea Românilor 
si urcjii'ea si lâtirea crestinismului 
între Româui; si când prea putini se eugetau 
la edarea de câi'ti pedagogice în limba româ- 
neascâ, A. a esit la luminâ eu >Cateche- 
tica practicâ*. Zelul lui era neobosit; pe



Aasvar — Ab an os.

lângâ multele ocupatiuni era ?i colaboratorul cel 
mai activ al (Jiarului >Foaia pe ntru minte, 
inimâ çi literaturà», scriiml articoli literari. 
Opurile lui sunt: 1. »Anotari la istoria lui 
Petru Maior<. Buda 1828. 2. »Anotâri din 
istoria eclesiasticâ despre ur^iiioa çi 
lâtirea credintei creçtine între Ro
mani». Pesta 1850. 3. *Catechotica prac- 
ticà«. Buda 1843. 4. »Cuvêntàri' biseri- 
cesci despre cèle çepte pêcate ale cà- 
peteniei pe dumiuecile paresimilor». 
Buda 1847. [tj

V. çi la Aron.
Aasvar (pron. os -), grupa de insuie apar^ine- 

toare la ]’. norvegian Nordland ; se pescuesc mul^i 
heriugi.

Ab, a unspre(}ecea lunâ în calendarul evreesc. 
Numirea »Ab« se folosesce mai ântaiii în calend. 
Chaldeilor çi însemneazâ prima luna a anului. 
Delà robia Babilonului începênd însemneazâ 
luna a Xl-a din anul civil; iar dupa calen- 
dai'ul nostru luna A b coïncide eu a doua jumë- 
tate a lui Iulie çi ou I-a jumêtate a lui August. 
Jidovii considéra luna Ab de nefericitâ, pentru 
câ în istoria lor na^ionalâ cele mai multe ne- 
fericiri s’au întêmplat în aceasta lunâ. Aça s. e. 
templul djn lerusalim s’a nimicit odatâ în 9 Ab, 
586 a. Ch., altâdatâ iar^i în 9 Ab, 70 d. Ch.

Aba, A b b a sau A b b a j e k, postavuri brune'din 
bumbac, ce sûnt respândite mai peste tôt orientul, 
eu deosebire în Albania çi Macedonia se fabricâ 
çi se folosesc de terânimea mai sâracâ ca vest- 
mênt în formâ do pieptar. Comerciantii toptangii 
le folosesc $i ca embalage la pachetarea tutu- 
nului levantin. In timpul mai recent se preparà 
çi din lânâ. In peninsula Sinai se numesc çi 
Ghasiz, iar în Nubia; Ahk.

Aba Alolbnd, hiul voevodului transilvânean 
Leustak; a figurât ca »homo regius» la predarea 
unei moçii în a. 1228.

Aba Samuil, al treilea rege al Ungariei. 
Capul semintiei Aba, situatâ sub poalele mun- 
telui Matra. Cumnatul Sf. Çtefan. Dupâ alungarea 
înaintaçului sëu (Petni) in 1041, fù aies rege 
ca représentant al intereselor nationale maghiare; 
dar nu s’a putut sustiné în contra lui Enric III., 
împëratul germano-roman, sub al cârui patronagiu 
s’a réfugiât Petru. Sub domnia lui s’a pierdut 
partea de dincolo de Leitha a Ungariei. In 5 luliu 
1045 în lupta delà Ménfô fù bâtut de Germani; 
a fost asasinat lângâ Füzes-Abony. [T. F.]

Ababdeh, A b ad i s sau Ha b ad, un popor în 
Afi’ica nord-esticâ între rîul Nil çi Marea Roçie, 
veoin eu poporul Bescharin, eu care vorbesce 
acelaçi idiom. Poporul Ababdeh este un popor de 
pâstori, cari îçi pasc câmilele, oile çi caprele pe 
dealui'ile çi colinele ferei lor; nutremêntul le 
este laptele. Numai arareori îçi pârâsesc locurile 
spre a câuta nutremënt pe seama animalelor. Se 
împart în patru semintii: Archabâb, Melekâs, 
Sawâtir çi Fukara. Se fin mai de neam deeftt 
vecinii lor Bescharin, çi încasseazâ delà aceçtia 
contributiunea pentru legimul din Egipet. Abab
deh este un popor de incredere; el îngiijesce 
comunicatiunea prin pustiile Nubiei pânâ la 
Vadi-Halfa çi prin pustia dinti-e Dabbeh çi Char- 
tum. Numërul popnlatiunei oam 100,000 suflete.

Abac, (lat. tâblie, placâ) în arohitecturâ ca- 
pacid capitelulni unei columne sau pilastru.

Abaca, câuepâ de Manila. (v. ac.)
Abaddon (evr. »Pier(}ëtoi,ul«), în testamentul 

vechiu umnire poeticâ^a infernului, în Apoca- 
lipsul lui loan (11. 9) Ângerul adftncului.

Abadifi, dinastie mauricâ, înfiintatâ de Abad J, 
a domnit delà 1031—91 în Sevilla.

Abadzii, semintie cerchesâ la poalele nordice 
ale Caucasului.

Abaelard, Petru, n. 1079 în Palet lângâ 
Nantes; çeolastic renumit; a fost persécutât in 
Paris pentru doctrine heterodoxe; a înfiintat 
lângâ Nogent abatia Paraklet; f î11 21 Aprilie 
1142 în mânâstirea Sf. Marcell, lângâ Chalons 
sur Saône. Tragic a fost amorul seu eu He- 
loisa, nepoata canonicului Fulbert din Paris, 
pe care A. a sedus’o. Canonicul çi-a rësbunat 
asupra lui, lâsând sâ-1 desvirileze. Heloisa a 
mûrit în 16 Maiu 1164, (d. a. în 19 Martie 
1163) ca abatesâ a Parakletului çi a fost înmor- 
mêntatâ lângâ A. Monnmentul lor se aflâ d. a. 
1828 în cimiternl Pére-Lachaise din Paris. 
Operile lui A. le-a publient Cousin (1849—59, 
în 2 vol.) Conf. çi la Remusat. »A.«, 1845, 
2 vol.; Wilkens »Peter A.«, 1855; Car
rière, »A. çi Heloisa», 2 ed. 1853; Jacobi, 
»A. çi Heloise», 1850.

Abafàja, comunâ micâ în cott. Mureç-Turda; 
1048 locuitori, români çi maghiari.

Abalienare (lat.). înstrâinare, yindere, des- 
pârtire.

Aballget, peçtere lungâ în stânca de sta- 
lactit, eu fântânâ intermitentâ, ce se aflâ în Ung. 
(cott. Bai-anya) pe teritorul comunei Abaliget.

Abandon, termin juridic; însemneazâ pârâ- 
sire. Vechiul Cod de comercin tracta despre 
abandon, în cartea UI, titlul X., soctiunea IH 
Pentrupârâsireamaritimâ, art. 527 çi urm. 
Noul Cod comercial al Regatului roman se ocupà 
acum de aceastâ materie în cartea II, t. VI. 
capit. II, art. 644 ur. — Intr’alt înfeles cuvèntul 
abandon se mai într’ebuinfeazâ çi în materie 
de faliment. Se ()ice câ un concordat e fâ- 
cut prin abandon, sau cuclausa de aban
don, câud se oferâ oreditorilor un garant, care 
chezoçuesco învoiala concordatarà, dar în schimb 
falitul îi abandoneazâ activai sëu eu condi^une 
de a dispune de el pânâ la complecta aebitare 
a cuotelor convenite. Astfel concordatulprin 
abandon e o stare intermediarâ între ooncor- 
datul propriu (}is çi starea de unire.

Abandonare, neologism, franc, abandonner, 
format din prep. a çi subst. vechiu frances ban- 
don (perinisiune, autorisafiune). Original aban
donner înseamnâ: mettre â bandon (a pune la 
disposifiiine), de unde prin lârgirea înfelesului : 
a céda, renunfa, pàràsi.

Abanos, în comercin un numër mare de lemne 
strâine. Sub acest nume înfelegeni de regulâ 
un lemn des, tare, gren çi anevoie de prelncrat, 
care se cufundà în apâ; e de coloare neagrâ çi 
servesce ca material prefios pentru mosâria ar- 
tistioâ, pentra strungârie, la instrumente musi
cale. la clavire etc. Lemnul cel negni vine delà 
diferifi arbori din India, Insulele Indiei ostice çi 
din Africa. Din Ceylon çi Madagascar vine lemnul 
cel mai negru ç. a. delà Diospyrus Ebe- 
naster, cel de Bombay çi Sumatra vine delà 
D. Melanoxylon, cel de pe feimurii vestici 
ai Africei delà D. Ebenun. Lemnul între-
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Abarim — Abbas-Paça.

buiotal: e nuinai mieijul; alburnul este alburiu 
çi moale de aceea mai ântâiu se curâtâ de pe 
lemnul propriu (}is, Esistâ însâ o varietate vèr- 
gatâ, alb eu negru sau marmoratâ, care vins 
din India osticâ çi de pe iusula Boiirbou delà 
D. Mentana, la care çi alburnul e tare çi uti- 
lisabil. Un lemn verde cafeniu. tare ca çi cel 
negru çi întrebuintat des la mosaiouri de lemn, 
vine din India osticâ delà Aspalatus Ebe- 
nus. Lemnele roçii, vereji, brune, vinete, gal- 
bene etc. n’au nici o impoitanla çi provenienta 
1er este foarte varie.

Abarim, grupâ de munfi în Falestina delà 
Marea Moartâ spre nord-est, eu pisoul Nebo.

Abasliji, V. Abbas.
Abassamento, (ital.) rabatul ce-1 dau fabricantii 

çi engrosiçtii comerciantilor mici (en detail).
Abate, în biserica latinâ stari(ul unei mânâ- 

stiri. Astâ()i, mai aies în Ungaria, se dâ ca titlu 
demnitarilor bisericesci, conservându-se amin- 
tirea tuturor mânâstirilor çterso. Unii titli de 
acestia sûnt împreuna(i çi ou venite mari. Câ(iva 
oanonici gr.-catolici âneâ au primit titlul de abate 
al unor foste mânâstiri catolice. Abatisa, supe- 
rioai-a mânâstirilor de câlugârite; s tarifa. Abafie, 
mânâstire sub autoritatea imui abate.

Abatere,contraventiune politieneascâ, 
fapte punibile mai neînsemnate; dupâ cod. pen. 
rom. (C. III. 381—397) acele infractiuni, pe cari 
legea le pedepsesce eu închisoare poliîieneascâ 
(1—15 4'le) çi eu amendâ (5—25 lei); se împart 
dupâ mârimea pedepsii în patru clase. Cerce- 
tarea çi judecarea A.- lor sûnt atribuite tri- 
bunalelor polit., politailor, subprefectilor çi pri- 
marilor. — Dupâ legea ung. despre A. (art. 
XL: 1879) se considerâ de atari 1) acele fapte, 
cari sunt declarate prin legede A., 2) transgresiuni 
fatâ eu vr’un ordiu sau oprire politieneascâ, cari 
sûnt cualificate de A. prin ordinatiuni ministeriale, 
ori prin statute municipale aprobate de guvern. 
A. se pedepsesc çi aioi eu închisoare (max. 
2 luni) çi amendâ (max. 300 fl.) çi se împari; în 
A. contra statului, autoritâtilor, liniçtei publ., re- 
ligiunei, stârii familiare, sigurantei publ., ordinei 
çi moralitâtii publ., sânâtâtii, proprietâtii çi în A. 
comise prin falsificare de bani çi valori çi prin 
jocui'i de noroc. Judecarea A. - lor este atribuitâ 
judecâtoriilor cercuale, pretorilor çi câpitanilor 
orâçenesoi. — A. financiarâ, v. contraventiune.

Abatere sidericâ, e un fenomen, conform câruia 
stelele ne aratâ cate-odatâ miçcâri de naturâ 
verticalâ, sau orizontalâ, cari dispar daeâ privim 
la stele prin telescop aspru; în oele mai multe 
casuri se nasce din miçcarea unui strat de aer 
Încâl4it.

Abatjour, (franc, abat-jour = abate-lumina), 
reflector de hârtie sau de métal, ce se pune de- 
asupra lâmpUor spre a le abate lumina în jos.

Abatoriu, un edificiu în care se taiâ animalele 
destinate pentru alimentatiunea oamenilor. Pentm 
ca sâ se garanteze buna calitate a cârnurilor, 
este necesar ca animalele sâ se taie mimai în 
abatoriu sub controlul administratiuaei publice, 
spre a B examinate de un veterinar atât ime- 
drat înaintea tâierii, cât çi îndatâ dupâ tâiere, 
dupâ deschiderea cavitâtilor corpului, pentm a 
se puté depâita animalele çi pârtile animale bol- 
nave. Un abator modem trebue sâ fie înzestrat ou 
cele necesare pentm examenul microscopie mai

aies al oârnii de rîmâtor. Legile çi regula- 
mentele de politia veterinarâ çi de politia sa- 
nitarâ prescriu conditiunile de admitere la oon- 
•sumatiune çi de inter4icerea consumâtiunei ani- 
malelor çi a pârtilor animale, precuni çi de 
întrebuintarea în industrie sau de distrugerea 
compleotâ a animalelor çi a pârtilor animale, 
care nu se pot întrebuinta ca aliment. Aba- 
toriile trebue sâ Be alimentate eu apâ cui'atâ 
în abundantâ, canalisate, bine pavate, bine 
aerisate, luminoase, sâ poseadâ cel putiu în 
oraçele mari cazane pentru topirea seului prin 
vapori Berbinti, cuptoare pentru arderea pâi’tilor 
animale bolnave de boale infectioase, pivnite 
eu aparate frigorifere pentru conservarea oâr- 
nurilor, spâlâtorii de mate. Abatoriile de rîmàtori 
au trebuintâ de instalatiuni spéciale pentru pâr- 
lirea çi opârirea rîmâtorilor. [I. Félix.]

A battuta, fital.J termin musical, v. a tempo.
Abauj-Torna, comitat ung. în dreapta Tisei, pe 

malul drept al rîului Hernad. Are o suprafatâ de 
3,424 km.s eu 180,258 locuitori cari se carac- 
teriseazâ prin sârâcie, betie çi putinâ moralâ. S’a 
format la a. 1881 din comitatele Abauj çi Torna. 
'pnutul e roditor çi avut în pâduri çi mine- 
raie. Capitala comitatului e: Caçovia (Kassa, 
Kaschau) v. ac.

Abâzesci, famille veobia boereascâ din Moldova, 
de origine cerchezâ, îucuscritâ eu Sturdzesoii, 
Motocescii çi alte neamuri boeresci. S’au açe4at 
în Moldova prin veacul al XVU., cftnd Vasile 
Lupul ’çi-a adus doamna pe fata unui Mârzac 
din teara cerchezeascâ, (M. Etÿm. Rom.)

Abb.,(musicâ) prescurtare pentru abbassamento, 
însemneazâ 1) plecarea. mânei la bàtutul tac- 
tului; 2) plecarea unei mani, cûnd aceasta se 
înoruciçeazà, cnntând la un instrument eu ola- 
viaturà.

Abba, (Avva), cuvent judeo-arameic, a trecut 
çi în scrierile testamentului nou çi însemneazâ 
pârinte. Esclamatiunea »Avva—pârinte!« se 
folosesce des în rugâciuni çi ca titlu de onoare 
pentru pei’soane bisericesci.

Abba, insulâ în Nilul alb (Bahr el Abiad), în 
apropiere de Sennar. Aici çi-a avut locuinta 
profetul Mohamed Ahmed (Mahdi) înainte de a 
predica rësboiul religios contra dominatiunei 
egiptene în Sudan.

Abbadie, Antoniu Thomson d’A., n. 1810 çi 
Arnould Michail d’A. n. 1815 în Dublin, câlë- 
tori africani, cari între a. 1837—1848 au fâont 
descoperiri în Abessinia. Antoniu a scris între 
a. 1860—73 opul «Géodésie çl’Éthiopie«, Arnould 
«Douze ans dans la Haute-Éthiopie». 1868.

Abbas, 1) unchiul lui Mohamed, n. 566 în 
Mecca, f 652; protopârintele Abbasidilor, cari 
au ooupat delà 750—1258 Califatul de Bagdad. 
2) A. 1—IV, çahi persiani din dinastia Sofi; 
au domnit între 1586—1736.

Abbas-Pa^a, vice-rege în Egipet, n. 1813 
în Djidda, t 1854. Tatàl sëu a fost Tussum-Paç^

1818. Prin proteotia unchiului sëuMehemed-Ali, 
ajunse la cele mai înalte deranitàti civile çi mih- 
tare, fârà vr’un deosebit talent. Multâ vreme a 
ocupal postul de guvernor, iar dupâ moartea lui 
Ibraliim (10 Noy. 1848) ajunse vice-rege, întârit 
liind de Poartâ. Sub domnia lui a început sâ 
decadâ cultura europeanâ, ce prinsese basâ în 
Egipet, iar europenii erau alungati din oflcii.



Abbazia — Abd-ur-Rhamân.

Comerciul çi industria au început sa stagneze 
deodata eu oultura, din care motiv nici nu-l 
iubiau supuçii. Lui îi urmà fiiul sëu Elhanii îo 
etate de 17 ani, t îu Sept. 1860, çi acestuia 
uDchiul sëu Said-Paça.

Abbazia, looalitate în districtul Volosca(Istria), 
cunoscutà ca loc de cura çi baie de mare, eu 
O situatiâ minuuata lângà sînul Quarnero (Marea 
Adriaticâ). Are vegetatiâ sudicâ (pàduri frumoase 
de lauri), climâ domoalâ, plâcutâ, hoteluri splen
dide çi (18901 1192 loc. Domnitorii çi cercurile 
înalte o cerceteazâ bucuros.

Abbé, (franc.) preot, care nu este numit la vr’un 
oflciu strict preotesc (în Francia).

Abbellimento, (ital. musicà), v. Ornamente.
Abbeokuta, capîtala Negriior Egba, în partea 

rêsâriteanâ din Guinea de sus, lânga rîul Ogun ; 
situatâ pe un platou de granit, sânàtos ; are 130,000 
loc. S’a ridicat la a. 1825. Diutre locuitoi'i 2000 
sûnt oreçtini. Conf. W. Hoffmann >Abbeokuta», 
Berlin, 1859 $i Biirton : >A. and the Oameroons 
mountains», Londra, 1863.

Abbotsford (pron. ebbotsfbrd), castel, (odini- 
oarâ mânâstire), în Sco(ia, j. Noxburgh, locuin(a 
de varâ a lui Walter Scott.

Abbuna (semit. = pàrinte), titlul mitropolitului 
croçtinilor monofisi(i din Abessinia.

Abc, numele comun al Uterelm- latine., format 
din primele litere a, h çi c. Literele latine Ro- 
manii le-au împrumutat delà Greoi, iar Grecii 
delà Fenicieni. La noi nuinai în timpnl mai 
non s’au întrodus literele latine. Farinai nostiî 
se folosiau de literele slave numite çi slove ci- 
rile delà întemeietorul 1er (v. Ciril). Alfabetul 
cirilio se numia Az-Buche, dupa cum se 
rosteau primele douë litere.

Abcd-ar, (Abecedar), prbna carte, ce se dà 
în màna copilului, ca sa înve(e a ceti .?i a scrie. 
Cuvèntul s’a format din primele patru litere a, 
6, c çi éZ eu su6xa ar.

Abehasia, provincie în Caucasia între Caucas 
çi Marea Neagrà, cuceritâ de Ruçi la a. 1829—42. 
Ahehasii, o seminfie a Cerchesilor, mohamedani, 
au emigiat aproape to(i în Turcia.

Abd, (arab., servitor, sclav) se folosesoe la 
toate popoarele, cari au primit Islamul în legâ- 
tiirâ eu numele lui Dumne(Jeu çi pentru for- 
mare de nume proprii, s. e. Abd-Allâb: Sluga 
Domnului; Abd - el-Kad e r : Sluga Atotputer- 
nicului ( D-()eu) ; A b d - u 1 - H a m i d : Sluga aceluia, 
cârnia i se divine mul(âmita, etc.

Abdallah, tatâl lui Mohamed.
Abd el Kader, principe (émir) al cabililor în 

Algeria, renumit priu luptele, cari le-a purtat 
în contra Francesilor; n. 1807 în Marcara, din o 
renumità familie de preot din üran. Studiile çi 
le-a fâcut în oraçul Ghetnia în Marcara, în o 
renumità çcoala teologioâ. Dupa ce a ajuns în 
robia Francesilor çi a fost adus în Europa, a 
ajuns în contact eu ouropenii çi çi-a complétât 
cunoçtintele. Agrafiat de Napoléon al HT. la 1852 
a mors la Damasc, çi acolo çi-a petrecut vioa(a. 
A soris 0 carte filosoüoà-religioasâ, pe care Dugat 
a tradus’o din limba arabica sub titlul: «Rappel 
à l’inteligent; avis à l’indefferént.» (Paris, 1858).

Abdera, oraç grecesc în Traoia, devenit pro
verbial prin simplicitatea çi mintea mârginità a 
locuitorilor sëi (»Abderi(ii« de Wieland). Patria 
lui Demokritos.

Abdia, se presupune a fi fost primul episcop 
instituit de Apostoli în Babilou ; lui i se atribuesc 
biografiile Apostolilor (»De bistoria apostolici 
certaminis libri X«), colectate în secolul VI, çi 
edato de Lazin, 1551.

Abdlcare, ronun(are voluntarà sau silita delà 
demnitatea suveranà. (Cf. C. G. Dissescu, cui’sul 
de drept public roman, vol. II. çi G. G. Meitani, 
Studii asupra conatitufiunei Românilor sau Espli- 
carea pactului nostru fundamental din 1 Iulie 
1866, fascicula IX.)

Abdomen, burta, foalele, pântecele. Partea medie 
a trunchiului, între piept çi basin. In abdomen 
se ouprind organele de mistuire : stomachul, 
ficatul, splina, rerunchii çi ma^ele.

Abdomlnalla, o subordine de crustacee din ür- 
dinea Cirripediilor; trâesc parasite în Scoici. 
Alcippe lampas Hanc.

Abductores, muçchii prin cari se depàrteazà 
membrele de oàtrâ centrul corpului.

Abdul, Asie, al 32-lea sultan al Osmanilor 
(1861—76), n. 9 Februarie 1830, a ajuns în 
25 lunie 1861 la domnie urmând fratelul sëu 
Abdul-Medjid. Fiind neputincios, avar .çî risi- 
pitor a fost destituit în 1876 çi închis în pa- 
latul Tçyragan, unde 1-au ucis dupa câteva luni.

A. Hamid: 1) A. L, al 27. sultan al Os- 
uianilor (1774—89), s’a luptat fârâ noroc eu 
Ruçii, încheiând pacea delà Kutçuk-Kainardji; 
t 1789. — 2) A. IL al 34. sultan al Osmanilor; 
ocupà tronul în 31 August 1876 dupa detro- 
narea fratelui sëu Murad V. A gâsit imperiul 
într’o stare desolatâ, Her(egovina çi Bulgaria 
erau în rësooalà, iar Serbia çi Monténégro de- 
clai'aserà rësboiu Turciei. Sub domnia lui ade- 
cui's resboiul oriental delà 1877—78 (Cf. Res- 
belul româno-ruso-tiu'o çi oongresul delà Berlin.)

A. Kerim Pofa, general turoesc, a luat 
parte activa în resboiul delà 1828—29 contra 
Ruçilor çi în cel oriental delà 1853—56. La 
a. 1876 a bâtut Serbia, dar în resboiul româno- 
ruso-turc a dovedit pujinâ energie ca comandant 
al armatei delà Dunàre çi a fost depus; t 1885 
pe insula Lesbos. A. K.-Tdbia, v. Grivifa.

A. Medjid, al 31-lea sultan al Osmanilor 
(1839—61); întreprinde reforme civilisatoare în 
Turcia, dar dupà pacea delà Paris (30Martie 1856), 
care puse capet resboiului din Crimea çi ou care 
Turoii erau nomnlfâmiti, a devenit indolent çi sen- 
sual, pràdând venitele imperiului. f 25 lunie 1861.

Abdullahl, ebn Seid Mohamed, Chalifet el 
Mahdi, titlul complet al actualului domnitor din 
Sudan. Originea lui e din provincia Bahr-el- 
Ghazal. Pe timpul réscoalei fakirului Mohamed 
Ahmed (mai tânjiu Mahdi) contra] dominafiunei 
egiptene în Sudan a înti'at înti'e ucenicii lui. 
Ajuns a fi cm de influenfâ làngâ acest profet, în 
luniu 1885, dupà moartea acestuia, a ajuns dom
nitor preste provinciile din Sudan. E un om foaife 
orud, sub domnia lui s’au nimicit toate urmele 
de culturà în Sudan. Conf. : «Feuer und Sohwert 
im Sudan» de Slatin Pascha. Lipsea, 1896.

Abd-ur-Rhamân, l) beliduce arab în Spania; 
conduse armata Arabilor în Franja, unde fù 
bàtut çi ucis între Tours çi Poitiers la 7 Oct. 
732. — 2) A. Emir în Afganistan, n. la 1830; 
alungat fiind de Schir-Ali fuge la Ruçi, cari îi 
dau pensiune anualâ; la 1880 este aies sub in- 
fluinfa englezeascà émir.



6 Abel — Ab esse ad posse.

Abel, 1. Garol, bârbat de stat, n. 1788 ; delà 
1837 de repetite-ori ministru în Bavaria, ade- 
rent al principiilor absolutiste çi ultramontaue ; 
la 1847 ministru pleoipotentiar în Turiu.

2. A. Carol, filolog german, n. 1837; a sens 
mult despre înrudirea bmbilor egiptene, semi- 
tice $i arice.

3. A. Eugeniu, n. 1858, f 1889. Delà 1880 
prof. univ. de fllologia clasicâ în Budapesta; 
a fost îusârcinat de Academia magh. eu mai 
multe lucràri importante, întie altele eu stu- 
diarea criticâ a Corvinelor donate universitàtii 
din Budapesta de sultanul Abdul-Hamid. Ca 
membru al eomisiunei esmise de Aead. magb. 
pentru eercetarea biblioteeei impériale tureesci, 
a pleeat (1889) la Constantinopol, unde s’a îm- 
bolnâvit de moarte. A publicat numeroase serieri 
seiintifiee în limba latinà ?i magh.

4. A. Frideric August, chemist engl., nàse. 
1827, a inventât un nou metod pentru fabriea- 
fiunea fulmieotonulul.

5. A. lacob Frideric, fllosof germ., mise. 1751, 
t 1829, a fost prof, de filosofie în Stuttgart çi 
Tübingen, apoi »paedagogareh«, (çeful instnio- 
tiunei publ.) în Württemberg.

6. A. Niels Henric matematic norvegian n. 
la 5 Aug. 1802 în Findo, docent la ünivei-sitatea 
din Christiania, f 0 April 1829. El a demonstrat 
primadatâ, eâ equatiunile mai îualte deeat gradul 
al 4-lea nu se pot resolvî prin râdâeiui decât 
în anumite easuri speoiale. Equatiunile resol- 
vabile prin radàeini au fost numite dupa nu- 
mele lui (equatiuoi Abel-ioe). Cu K. G. J. 
Jaeobi a preluerat teoria funofinnilor eliptiee. 
Cf. »Oevres oomplètes« 2 tomuri. Christiania 1839, 
ed. U. 1881.

Abel de Pujol, Alex, pietor franees, n. la 1787 
în Valeneiennes, t la 1801 în Paris; a eâçtigat 
mai multe premii mari în Roma çi Paris. Ta- 
blourile mai însemnate: laeob, bineeuvêntànd 
pe fiii lui losif, moartea lui Britanniens, (museul 
din Dijon,) ete.

Abélard, v. Abaelard.
Abele, Cristofor, eonte, general austriac, îm- 

pâmêntenit în Ungaria la 1681. A ocupat mai 
multe funotiuni înalte în Austria (ministru, presid. 
oamerei Bnanciare de eurte) çi a fost omul de 
încredere al împëratului Léopold I. El a ju- 
deoat la moarte pe Nâdasdy, Zrinyi çi Frangepan. 
Ca strateg nu s’a distins, t 1685.

Abelia, planta, gen din fam. Caprifoliaoeelor, 
din muntii Eimalaia; tufâ decorativâ.

Abencerragl. Familie uobila mauretauâ în 
Granada, a emigi'at în Spania în secl. VIIL, 
çi dupa un membru al familiei eu numele Aben 
Cerrag a primit nurairea de Abeneerragi. Familia 
a avut sfîi’çit tragie. Dupa Gines Ferrez da 
Hita »Historia do las guerras eiviles do Granada» 
(Aleala 1604 tom. 3) A. au stat în duçmanic cu 
familia Zegris çi cu regele Abu Hassan. Câud 
aoesta întelese, câ soru-sa Zoraida întretino rela- 
tiuni amoroase cu un A., cu ajutorul Zegrisilor a 
chiemat pe top Abencerragii in Alhambra çi i-a 
ucis (cam în 1460). O parte a castelului Al- 
iiambra poarta pana în (Jiua de a(Ji mimirea de 
•Sala Abenceriagilor». Acest eveniment a servit 
de sujet narapunei lui Chateaubriand: »Les 
aventures du dernier des Abencérages», çi ope- 
relor lui Cherubini çi Jouy. [T. F.]

Abendberg, munte spre sud-est delà Interlaken 
lângâ lacul Thun (Helvepa), înalt de 1257 m. Loc 
de cui'â climaticâ.

A bene placito, fital.) termin musical; dupa 
plâcere.

Abensberg, oraç în Bavaria de jos, lângâ rîul 
Abens (afluent al Dunârei), cu 2186 loc. Isvor 
de pucioasâ. La 20 Aprilie 1809 învingerea lui 
Napoléon I asupra Austriacilor.

Abera^lune înseamnâ în general râtâcire sau 
stràmutare delà cutare loc ori cale. A. luminei 
aduce eu sine fenomenul, câ stelele nu ni se 
aratâ în locul lor fappc, ci mai avausate delà 
acea stare cam cu un arc de 20'492 secundo, 
ceea-ce provins din miçcarea pâmêntului în jurul 
osiei, oombinatâ cu celeritatea luminei. (V. pe 
larg teoria undulapunei astronomice de Eetteler, 
Bonna, 1873). Sub a. sferied întelegem neclari- 
tatea ohipului, ce se produce în oglindi sferice 
concave, iar sub a. chromaticà: abaterea lu
minei albe în prisma chromaticà, fârâ sâ se 
resfire în colori. (Cf. Sohelen, Spectralanatisis, 
Braunschweig, 1870). — A. a fost descoperitâ 
de Bradley la 1728.

Abercromby (pron. ebbercrbmbi). Sir Balph, 
general englez, n. 1734 în TuUibodie. Intra în 
1756 în armatâ; 1787 general, 1793 se distinge 
la Famars în ferile de jos. 1795—6 luptâ cu 
succès contra Francezilor în India vesticâ, ajunge 
pentru timp scurt comandant suprem în Irlanda. 
Foiteazâ debarcarea trupelor engleze çi ruseçci 
în Glanda nord, çi contribue niult la Victoria 
delà Alkmaar. 1800 comandâ o espedipune ne- 
succesâ contra Cadiz; 1801 merge în Egipet 
contra Francezilor, 8 Martie debarcâ la Abukir, 
21 Mairie repui'tà o victorie strâlucitâ, e însâ 
grav rânit çi moare în 28 Martie. RëmâçHele 
lui zac în Malta, iar memoria i s’a eternisat 
printr’un monument în biserica St. Paul din 
London. Cf. «Lieutenant-general Sir 
Ralph A., a memoir» (Edinb.)

Aberdare, (pron. ebberder), oraç în Glamor- 
ganshire, (Wales, Anglia) ou 38,513 loc.; mine 
de oârbuni çi de fer.

Aberdare (prou, ebberder), Henry Austin 
Bruce, Lord, u. 1815 în Duffryn; devenî ad- 
vocat 1837; 1852 membru al parlamentului, fâ- 
cênd parte din partidul liberal; 1868 ajunse sub 
Gladstone ministru de interne ; 1873 fù chiemat 
în casa de sus ca Lord A. çi Lord-preçedinte 
al consiliului intim, 1874 se retrase din ministeriu 
deodatâ cu Gladstone.

Aberdeen (pron. ebberdin), j. în Scopa osticâ, 
5101 kmî, 281,331 loc. (1891); muntos çi bo- 
gat în apc; agriculturâ, économie de vite çi 
pescârit. Capitala are acelaç nume çi 121,905 
loc., port, industrie înfloritoare de pânzârii çi 
lânâ, comerciu însemnat; export mare do he- 
ringi ; univereitate.

Aberratlo actus, (ab. delicti) urmare neinten- 
tionatâ a unui delict, s. e. daeâ fâptuitorul va- 
tâmâ ait obiect decât pe cel ce a voit sâ-1 vateme.

Abert, loan losif, comnosrtor, n. 1832 în 
Kqchowitz, Bohemia, elev al conservatomlui din 
Praga, din 1867 director de musicâ la curtea 
regalâ din Stuttgart. A scris simfonia »Colum- 
bus», opéra »Astorga«, »Regele Enzio», etc.

Ab esse ad posse valet consequentia, în lo- 
gicâ, ca regalâ de concludere înseamnâ: delà
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realitate se poate deduce la posibilitate, dar du 
si vicevei'sa.

Abessinia, înaiute de seclul XVII Abassia, 
Abissinia (delà arabul Habasch, Habesch), este 
iiuinirea geograficâ a unui teritor situât între 
gradele 16 7, lat. nord. 91 35—43 long. ost.
Teritorul este aproape identic ou imperiul vecbiu 
etiopic. A. se mârginesce în sud-est eu Nubia, 
în est ou Marea Rosie, în vest eu rîul Bahr 
el Asrak si valea Nilului. 'feara e foarte mun- 
toasa, S' în priviu(a configuratiunei alpine stà 
unieâ pe înti'eg rotogolul pâmêntului. Ea ni 
se presenteazS în cele fîsicale ca un castel de 
stiiiiei, priutre cari sei'Pueso rîini si se în- 
tind vâi frunioase. Platourile ei sûnt de jnulte- 
ori pline eu ierburi bogate, pâdurile sûnt rari, 
în multe locuri abia aflâm arbori. Inâ4imea 
inun(ilor se urcà pânà la 3000 m. delà supra- 
fa(a marei. Platourile mai înalte sûnt: Lasta 
(2000—3000 m.), "Woggera (2500 m.), Gosam, 
$oa (2650 m.j, Simen (3100 ra.). Rîurile mai 
importante sunt: Abbai, care sub numirea de 
Bahr el Asrak se vai’sâ în Nil; Atbara în vest, 
asemenea se varsà în Nil. Valea Atbara cuprinde 
multe fortârete ridioate în anii din mmâ de 
Mahdisti spre a se apêra contra Abessiniei si 
Egiptului. Rîul principal însS este în nord Marcb 
(Marib) ; se vareâ în Atbara. In sud-est rîul cel 
mai însemnat este Havas; curge spre (erile Çoa 
si se vareâ în lacul Abhebbad. Dintre lacurile 
mai importante amintim lacurile Asangi (Tsado- 
Bahri), Aussa si Assal. In general rîurile A. au 
un caracter alpin, eu apà ouratà ca cristalul; 
pe tiuipul ploilor tropice au apâ în mari di- 
mensiuni. Abessinia are multe isvoare mine- 
raie, unele au temperaturâ pana la 63° R. Cele 
mai importante sûnt în sud delà Massaua, si în 
sud-ost delà Çoa. Termele cele mai importante 
sûnt la Finie-Fiuie. Clima îii ])latonrile c('le 
mari e sâuâtoasâ s* moderatâ, în pâr(ile mai jos 
situate ferbinte s> nesânàtoasâ. Vegeta(iuuea în 
vâi e tropicâ, în pâr(ile mai înalte sub-alpinâ. 
Aflâm în ea pâduri mari de cafea, mai aies în 
Enareasi Kaffa. Fauna: bogatâ; elofanfi în legiuni 
pânâ la 2500 m. preste supi’at. m., câmile mimai 
in Samliara si Adal. Dintre minérale se aflâ sare, 
aur si cârbuni de peatrâ. Po|iora(iuuea: abessi- 
uieni adevei'a(i sau etiopieni, Falasa, Galla, Adal 
sau Doiiakil, si Ai'abi ; Religiunea: crestinism mo- 
nofisitio, întrodus delà 330 prin Frumentius si 
Aedesius, (acuma ou totul diformat), mohame- 
dani, evrei si pâgâni. Ijocuitorii sûnt luo-àtori 
de pâment si fin vite. Prinoipele poartâ titlul: 
•Negus Negesii« : rogele regilor. Residen(a ac- 
tualâ e Debra-Tabor. Aucâ în seoolul al 7. înainte 
de Christos s’a întrodus în A. cultura pi'in Egip- 
teni. Pânâ în seoolul al 17-lea au fost sub un 
principe comim (Negus). Delà 1831 s’au format 
mai multe State: Tigré, Amhara si $oa. 1855 
Kasai cuceresee întreagà A. .si ia titlul de Theodor 
1. imperatul Aetiopiei. 1868 e depus de câtrà 
englczi. La 1872 se ridicâ Kassai din Tigré, cu- 
ceresce întreagà A. si ia numele de loan ; se 
apârâ voinicesce contra Anglioi (1876). 8 Martie 
1889 cade în rë.sboiu eu Mabdistii. Actualul dom- 
nitor Menelik, vestit pentru rara sa vitejie în 
rêsboiul eu Italienii (1896). Conf. : Munzinger: 
Ostafrikanische Studien (1864). Hengün: Reise 
nach A. (1868). Andrée: Abiss. (1869).

Atfgar, titulatura principelui din Edessa.
Abich, Wilhelm Hermann, naturalist; n. 11 

Décembre 1806 în Berlin; la a. 1842 fn numit 
profesor în Dorpat; la a. 1877 s’a strâmutat în 
Viena. A. a scrutât (erile delà Caucas si a adu- 
nat O multime de lucruri geognostice, meteoro- 
logioe si bipsometrice diii acele (inuturi. f la 
2 luUe 1886 în Viena.

Abichita, minerai ; arseniat de cupru hidratat, 
verde, în giseminte do minereuri de cupru.

Abies, gen al aceroaselor din familia coni- 
ferélor. Aici apar(in dintre resinoasele cunoscute 
la noi: a) Bradul (Abies pectinataj eu acele 
opuse, cari poartâ în dos câte doue linii albe ; 
pe acestea sûnt ase<)a(i porii pentm transpirarea 
acului. Cresoe delà 0 înâltime de 600 pânâ la 
1200 m.; în tinerete reclamâ umbrâ si ume(}ealâ, 
de aceea ocupâ de régula locurile dosnice ; sub- 
arboretul se desvoaltâ foarte bine sub scutul 
copacilor mari. Formeazâ massive compacte, cu- 
rate sau în amestoc eu fagul si molidul. Se- 
mên(a 0 scuturâ din cucuruz pe la finea lui Sep
tembre; b) Molidul (Abies excelsaj eu acele 
însirate sipal în jurul clombi(elor, nu supoartâ 
umbrâ ca bradul, semên(a stâ strîns în cucuruz 
si numai prin scuturare meohanicâ se poate 
desface ; trece preste regiunile bradului pânâ la 
1800 m. Bradiü si molidul produc foarte bun 
lemu de clâdit.

Abietin, substan(â resinoasâ, estrasâ din sucul 
lomnului de brad ; formeazâ cristale fàrâ coloare 
si fârâ mires; solubil în apâ si alcool.

Abietinee, sub-familiâ a coniferelor. (v. ac.)
Abigail, femeia în(eleaptâ si frumoasâ a lui 

Nabal, om avut în Carmil, pe care împëratnl 
David a luat’o do sotie dupâ moartea bàrba- 
tului ei.

Abildgaard, Nikolai Abraham, pictor dan., n. 
1743 în Copenbaga, t 1809 în Frederiksdal ; s’a 
periectionat în academia din Copenbaga; în 1772 
merse la Roma; dupâ rentoarcere ajunse pro
fesor si 1789 director al academiei. Operile lui 
principale : un ciclu de tablouri istorico-alegorice 
în castelul din Christiansburg, au fost nimicite 
toate prin foc (1884).

Abimelech, (evreesce»Tatâl meue rege«), 1) nu
mele regilor fllisteni din Gerar; 2) numele Uului 
nelegiuit al lui Gedeon, regele din Sichem.

Ab instantia, absolufiunea ab inst., în vechia 
procedurâ peualâ: ab.solutiunea, achitarea pentm 
iiisulicienta de dovecji. Procedurâ modemà a 
înlâtnrat-o, în Tre. însâ mai existâ si astâ(Ji.

Ab intestate, tenu, juridic, mostonire ab intes
tate = mostenirea pe basa legii în lipsa de tes
tament.

Abinzi, popor tâtar în guvern. ms.-asiatic 
Tomse.

Abiodinamica, (grec.) sciinta despre strâmutâ- 
rile chimice si bsicale la corpiuHe anorganice.

Abiogenesis (grec) procreafiune primordialâ, 
teorie déjà pàràsità despre producerea organis- 
melor inferioare din materie anorganicâ.

Abiologia, (grec) anorganologia, sciinta des
pre corpurile neorganice.

Abiponi, odinioarâ un popor renumit indian 
în America sudicâ, între Salade, Vermejo s> 
Parana, astâzi aproape dispârut.

A bisogno {üal) în cas de bpsâ, (franc, au 
besoin) term. comerc., care indicâ 0 adresâ de
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oecesitate pe un cambiu, s. e. îd cas de lij%â la 
loan Dumitrescu în Bræjov.

Abitatiune. Justinian ^icc despre dreptui de 
abitatiune cà: neque usas videtur, iieque 
ususfructus, sed quasi proprium ali- 
quod jus (cf. G. Calimach, art. 674); juriscon- 
sultul Ulpiau constata însâ câ de fapt dreptui 
de abitatiune seamânâ mult eu dreptui de us. 
In nota lui B. Boerescu açeijatà sub rubrica res- 
pectivâ din colectiuuea sa de legi, ni se spune 
câ: »Dreptul de us este dreptui de a se .servi 
de lucnil altuia; dreptui de abitatiune (lo- 
cuintà) este dreptui de a se servi de o casa; 
dreptui de us asupra unei case.» Precum re- 
sultâ atât din aceastâ nota oât çi din însEUji ru
brica capitolului II D espre us çi abitatiune, 
al titlului ni din cartea U, G. civ., legiuitorul 
roman nu considéra a()i abitatiunea decât oa un 
us spécial. Dispositiunile art. 565 urm. din codai 
civil rom., oorëspund aproape întoemai art. 625 
urm. diu Godul Napoléon. Dar dupa cum Ju- 
stinian, urmând pàrerei lui Marcel, deoisese câ 
legatarul abitatiunei putea locui el însuçi în casa 
sau sa O dea ou chirie, tôt astfel legiuitorul ro
man, pârâsind modelul sëu, pe legiuitorul fran- 
ces, décidé în art. 572 ult. aliniat. (Cf. Dim. 
Alexandresco, t. II, pg. 658 urm.)

Abiturient, elev din cursul ultim al uuui gim- 
nasiu sau çcoalà realâ, care dupa înolieierea 
anului çcolar se supune la examenul de niatu- 
ritate (bacalaureat).

Abjudicare, flat.J luare prin judecatâ, dene- 
gare legalâ.

Abjurare, a jura în contra celor jui-ate mai 
nainte ; lâpëdarea de oeva, lâpëdarea cuiva de reli- 
giunea falsâ de mai nainte. Ga terni, juridic: 
negare întâritâ prin juràment.

Ablactare, modul de a altoi vija amerioanâ, 
nuoii ?i frâgarii. V. Altoire.

Ablativus, (lat.J al 6-lea cas în declinatiunea 
substantivelor latine, respunde la întrebarea: 
de unde; s. e. de monte = delà sau de pe munte 
(v. Cas.)

Ablatiune, spâlarea vr’unui loc sau coborîroa 
solului în urma influintei disolvàtoare a apei çi 
a aerului. In deosebi topirea ghetarilor. In drep
tui penal dupa teoria A.-ei un fiu't este împlinit 
numai dupa ducerea obiectuliü furat, în vreme 
ce dupa teoiîa aprehensiunei furtul este 
împlinit déjà prin luarea çi îusuçLrea obiectnlui.

Ablegat, légat, ambasador — mai aies papal — 
de al doilea rang. In dietele vechi ale Ungariei 
se numiau astfel representantii magnatilor. Ro- 
mânii din Ungaria mai folosesc aceastâ numire 
pentru notiunea : députât.

Ablepharla, (med.) lipsa pleoapelor.
Abnoba, numele latin al Pâdurii Negre, nu- 

mitâ mai târ^iu çi Silva Marciana.
Abnorm, neregulat, neobicinuit; abnormal, 

abnormitate, luoru neobicinuit, nofireso.
Abo, capitala guvernamentului ruso-6nnic Abo- 

Bjoneborg, la gura rîului Aurajoki; 31,671 loc. 
Gomorciu maritim. — La 7 Maiu 1743 pace între 
Rusia çi Svedia.

A bocca chiusa, fit al. ; franc. : à bouche fer
mée), eu gura închisâ; termin musical, care 
indicà un efect vocal de cor, ce acompaniazà 
0 mélodie prinoipala; produce oai'ecum impre- 
siunea îndepartàrii çi se obtine vocalizând eu

buzele apropiate, aça câ snnetele sûnt ca retinute 
în cavitatea bucalâ. [T. G.]

Abod (AJtai) Mlha|y, prof, la gimn. ref. magtuar 
din Aiud, n. 1704 în Szâraz-Ajta în Secuime, 
t 16 Nov. 1776. A înfiintat o biblioteoâ gimn. 
împreunatâ eu musou numismatic, cura nu s’a 
aQat în Ardeal. Renumele literar i l’au asi- 
gurat: »Gramatica latinâ» edatâ în Sibiiu 
la a. 1744, çi folositâ oa manual în çcoalele Ar- 
dealului, çi »Metodica» edatâ în Sibiiu la 
a. 1747.j A mai edat multe predici funebrale. 
Dintre operile inédite mai însemnat e: »Anti- 
quitates Graecae et Hebraicae», des
pre care (jioo Petru Bod câ »asemenea caite nu 
se mai învêrtise prin mânile literatilor». [f] 

Abolitiune, termin de drept public çi penal 
pentru dreptui suveranului sau .suveranitâjii sta- 
tului de a eschide ori suprima în calea gratiei 
procedui’a penalâ pentru casuri singuratice. In 
România abolijiimea e restrînsâ prin art. 93 al 
constitufiimei, în codul penal e neremarcatâ, iar 
în Ungaria nelimitatâ conform art. de loge V 
din 1405, XLVin din 1715, LVI din 1791, §. 7 
art. ni. din 1848 çi §. 105 cod. penal. 

Aboli^ionist, v. Sclâvia.
Abomé, capitala regatului Dahomé în Guinea, 

la 150 km. départe de jërmurul mârii, pe un 
teren nasipos. Loouitori 30,000. Palatele regale 
sûnt îucnngiurate de un zid de 7 metri, pe 
care sûnt înjepate oapetele celor prinçi în resboiu. 

Abominabil, urîcios, scârnav, spurcat. 
Abonament, neologism delà cuventul francez 

abonnement, care se derivâ din cuventul bas- 
latin : abonare (^a rescumpëra drepturi feudale ; 
a face oonven^ii, care sâ limiteze oarecari pre- 
statiuni), de unde prin extensiune; convenpie 
pentru a primi în schimbul unui pref hotàrit, 
oarecari drepturi, servicii, obiecte.

Abongo, popor de lângâ Congo (v. Gabun.) 
Abony, com. mare în cttul Pest-Piliç-Çolt- 

Cumania mioâ, ou 12,157 locuitori, tofi maghiari.
Abonyl, 1. Arpâd, sciiitor beletristic magh.; 

n. 1865 în Bars-Szt.-Kereszt, oott. Bars. A scris 
novele, drame çi romane ; e colaborator mai latoate 
foile maghiare diu Pesta çi Cluç. 2. A. Lajos, 
numele familial- »Màrton Fer e nez» scriitor 
beletristic magh., n. 1833, a scris o muljime de 
novele çi romane, cari prin inotivele lor natio
nale, aplioarea çi reproducerea fidelâ a elemen- 
tului poporal maghiar de pe câmpiile Ungariei, 
i-a asigurat loc între scriitorii beletristici de pri- 
mul rang. [t]

Abordagiu, fmarindj, în general este cioc- 
nirea întêmplâtoai’e între douë vase. Acest acci
dent este de multeori fatal unuia din vase, 
uneori ohiar la amêudouë, çi este cel mai te- 
ribil, de care au a se terne navigatorii, mai eu 
samâ eu bastimentele moderne de fer animate 
de iuteli considerabile. Abordagiul este eu atât mai 
distrugêtor çi efectele ou atât mai sdrobitoare 
eu eût vasele ce se abordeazâ sûnt mai mari: 
în eâteva minute un cuirasat de 30 milioane 
(Victoria, eugl. ; Grosser-Kui'füi'st, germ.), un va- 
por-poçtâ (Elba, germ. ; Utopia, engl.), ou toate 
compartimentele etançe (v. ac.), dispar în valuri 
eu sute de oameni, fârâ a lâsa urmâ. In fieoare 
an sûnt (Jeci de vase, cari pier în acest mod. 
Abordagiul se produce : din causâ de ceatâ, din 
greçalâ de manevrâ, din avarii momentané în
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cârmâ sau maçinà la locuri strîmte çi frecuentate, 
din causa unui curent violent sau a unei rafale 
puternice, într’o radâ sau port. Intr’un înteles 
restrîns, se numesce abordagiu, în marina de res- 
boiu, manevra tacticâ, piin care un bastiment se 
apropie într’o luptâ navalâ de un bastiment ini- 
mic astfel, ca echipagiul sêu sa poatâ sari la 
bordul adversarului, pentnj a se bâte piept la 
piept: este ceva identic eu asaltul dat de o ü'upâ 
unei redute pe uscat. In vechia marina eu vele, 
când artileiia era slabâ, mai toate luptele se 
sfîrçiau prin abordagiu ; în acest scop pe fiecare 
vas erau detaçamente de abordagiu, dinainte de- 
stinate spre acest scop; oamenii erau înarmati 
eu topoare de abordagiu çi eu paloçe. Scenele 
de mâcelârire, ce se produceau pe vasele abor- 
date erau îngrozitoare. In marina modemâ, eu 
artileria sdrobitoare de a()i çi ou torpilele infer
nale, douë bastimente se pot trimite reciproo la 
fund în cftteva minute, delà distanta; astfel 
abordagiul, ca manevra tacticâ voluntarà, devine 
eu total improbabil în luptele viitoare. In schimb 
cioentrea eu pintenele (v. ac.), voluntarà çi mai 
aies fortuità, va înmormênta moite vase înti-’o 
luptâ modernâ. [Constant. B.|

A. ca termin de drept maritim se folosesce în 
Cod. de com. rom. în art. 672 urm. ; de asemenea 
Regulamentul din 30 Martie 1879 relativ la politia 
porturilor çi malurilor dunârene ale Bomâniei con- 
tine oarecari dispositiuni asupra acestei materii, 
precum çi Regulamentele comisiunei europene.

Aboriglnes, {lat.) numele ce-1 dâdeau Ro- 
manii locuitorilor vechi ai unei teri, baçtinaçi; 
numele unui popor, care locuiaîn vâile Apeninilor.

Abortus ((7at.^ abort, perdere, lâpëdare, 
stîrpire, nascerea înainte de vreme a fëtului 
mort çi nedesvoltat. Abortarea este naturalâ 
când urmeazâ delà sine, sau artificialâ când 
e provooatâ prin interventiuni meçteçugite; cea 
naturalâ se întêmplâ de câteori organismul mamei 
sau al embrionului a ajuns într’o stare patologicâ 
(bolnavâ), ce nu permite desvoltarea normalà 
a acestuia; abortarea artificialâ se comité adese- 
ori eu ajutorul unor mijloaoe bâbesci çi mani- 
pulatii brutale în scopul criminal de a soapa pe 
O femeie însàrcinatâ de fructul pântecelui. In 
casuri esceptionale abortarea este provooatâ prin 
inteiTenfiunea artei medicale, dar atunci numai 
în interesul vital al însârcinatei. [Dr. V.]

About, Edmond, sciiitor francez, n. la Dieuze 
1828. Elev al çcoalei normale superioare, el fù 
trimis la «çooala francezau din Athéna. La re- 
întoarcere publicà: »La Grèce contemporaine». 
Primul sëu roman »Tolla« a dat loc unei polemici 
violente, acusnt fiind autoral ca plagiator. Draina 
»Gaëtano« representatâ la Théâtre français a 
stîrnit mari turburâri. In urmâ a mai publicat: 
•Les Mariages de Paris,» «Germain» etc. •Que
stion romaine», pe care o scrisese dupa ce petrecù 
câtva timp în Borna çi în care ataeâ papalitatea; 
aceastâ scriere âneà fàcù mult sgomot. Stil clar, 
précis, o cunoscintâ profundà a lirabei siint ca- 
litâtile esentiale ale lui About, cari îi câçtigarâ 
numele de »Doublure de Voltaire».

Ab OVO (lat.), delà început, delà ou ; Ah ovo 
usque ad mala, delà ou pânâ la mere, delà in- 
ceput pânâ la sfîrçit. (Proverbul e a se esplica 
aça, cà la Romani prânzul se începea on ouë 
çi se sfîrçia eu fructe.)

Abracadabra, cuvent magic, care se scria pe 
0 tâbli[â în modul urmâtor:

abracadabra
abracadabr
abracadafe
abracada
abracad
abraco
abrac
abra
abr
ab
a

Tâblija se purta ca amiilet (apërâtor) contra 
frigurilor.

Abraham a Santa Clara, eu numele adevërat: 
Ulrich Megerle; càlugâr din ordinul s-tului Augu
stin, vestit ca orator çi scriitor de spirit çi umor; 
n. la 1644; la 1669 a devenit predicator de curte 
în Viena. t 3 Dec. 1709. Operele lâsate de el 
formeazâ 21 volume.

Abraim, munte pe pai'tea osticâ a Mârii Moarte.
Abrànyi, 1) A. Emil, sen., pubhoist çi drama- 

turg magL, n. 1820, f 1850, a fost redactor la 
(Jiarul lui Kossuth »Pesti Uirlap» çi director al 
foii »Jôvô«. 2) A. Emil, jun., poet magh., n. 1850, 
a tradus mai mulfi autori slrâini, (Béranger, Hugo 
Victor, Heine, Moore çi Byron) çi este unui 
dintre cei mai de fninte représentant ai genc- 
l'afiunei mai tinere de poet maghiari. Este fini 
lui 3) A. Cornet, sen., scriitor music. çi compo- 
sitor, n. 1822, prof, la conservatoral din Buda- 
pesta, fundatoml çi (1860—1876) directorul pri- 
mei reviste magh. musicale. Opéré mai însem- 
nate : Estetica music., armonia music., îusuçirile 
musicei magh., istoria gen. a musicei çi preste 
100 de composituni. 4) A. Cornet, jun., publicist 
magh., députât, n. 1849; a condus mai multe 
foi, (Kelet Népe, Magyarorezâg, Orezâg-VUâg, 
Pesti Naplô); a scris novele çi co'medii (unele 
premiate) çi numeroase foi volante politice de maie 
succès. In parlament apartne partidului natonal 
(apponyist); e cunosent ca publicist excelent çi 
orator de fninte.

Abra^, iabrof, cal eu o patâ albâ sub coadà; 
câte odatà çi cal pâtat pe la ochi.

Abrasiune, (lat), aplanarea suprafeti pâmên- 
tului prin eufundarea pe neobservate.

Abraxas (dupa Neander 3a = 3, /S = 2, 
P = 100, Ç = 60, ç = 200, laolalta 365 ; dupa 
Bellermann egipt. abrak = sfânt çi sax = nume) ; 
numele inventât de gnosticul Basilide din Egipt 
în sec. II. d. Chr. pe seama (Joitâtii celei ce dupa 
învëtitura lui Basilide çi-a desvoltat esenti în 
365 ceriuri sau împëratii de spirite. Abraxas se 
numesc çi gemmele, cari represintâ chipul (}ei- 
tàti Abraxas eu cap de cocoç (provedinti) çi 
picioare în forma de çerpi (mintea çi ratunea), 
in dreapta eu un biciu (puterea) çi în stânga eu 
un scut ori eu o cununà (cero = îutelepciunea).

Abreviator, (lat, prescuitator) în vechime 
oficial papal de birou, ocupat eu espedarea bre- 
velor; astâiji 11 prélat, cari fac ultima revisuire 
a bulelor.

Abreviaturâ, (lat), prescurtare.
Abritul, Apsitium, dupâ Casiodor un orâçel în 

Moesia de jos, provincie romanâ dependentâ do 
prefectura Hiricului, care se întindea pe ter-
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murele drept al Dunàrei, pria Bulgaria ?i Do- 
brogea de mai târijm, pana la Marea Neagrâ. 
Abritai a trecut îa istoria na^ionalâ mai aies din 
causa unei episcopii romane, ce-çi aveu numole 
delà el. Marcian, épiscopal acestei dieccse, se 
alla subscris într’o epistola sinodalâ îndroptatâ 
din Moesia càtrà împëratul Leon; Marcianus 
episcopus ecclesiae Abriticae. In aotele Sinodului 
ecumenic VII âncâ întimpinàm iscâlituva unui 
episcop al acestei biserici; ürsus episcopus 
Avaritianensium (în act. VI se 4>ce Baritia- 
norum) Ecclesiae. Le Quien în Oriens Chris- 
tianus observa foarte nimerit la acest nume: 
Nomen Ursus hominem latinae linguap significat, 
adecâ însemneazâ om de limba latinâ: va sa 
(Jicâ precam episcopia era roniana, astfel Eomani 
erau çi pastorii, 91 eu atât mai malt credincioçii 
ei. Asemenea celorlalte episcopii din Dacia $i 
aceasta depindea de patriarchatul Romei celei 
vechi. V. aidicolul Prima Justinianea. Pen- 
tru literaturâ of.: T. Cipariu, Acte çi Frag
mente, IX. C. Erbiceanu, Istoria Mitro- 
poliei Moldovei $i Sucevei, pag. XXIII. 
P. Maior, Istor. Biser. a Rom. p. 173.

[Dr. D. Radn.]
Abroqare, desflintai'e, în spécial a unei legi. 

Ori ce isvor de drept numai atunci are putere 
abrogàtoare, dacS posede aceeaçi autoritate ca 
çi isvorul de drept ce este do abrogat. In acest 
cas legea mai noua abroagâ pe cea vecho, întru 
cât sûnt în contiacjicere. (Lex posterior derogat 
priori). In România astâcji numai puterea legiui- 
toare, care face legea, este în drept sa 0 çi 
desfaeâ, adeca sa 0 abroage. Aça lund, instan- 
[ele judeoâtoresci eu drept au hotàrît, câ nu 
este sufleient ca 0 lege sa fie câ(Jutâ la disuetu- 
dine, pentm a puté fi consideratâ ca abrogatà. 
Abrogafiunea poate fi de doue feluri: abroga- 
[iune expresâ, când în termeni formai! se 
déclara cahute dispositiunile legii vechi; abro- 
gatiune tacitâ, când legea noua cuprinde dis- 
positiuni, cari implicit abi’ogâ pe cele ale legii 
vechi (art. 1912 Codai civil). Asupra cestiunoi 
se poate consulta: Dim. Alexandresco, Explic. 
teor. çi pract. ale Dr. civ. rom., t. I, pag. 10 urm.

Abroma lacq., planta, geu din fam. Stercu- 
liaceelor (câuepâ indicâ perenantii), dâ fuior peu- 
tru funii etc., originarâ în India çi Australia.

Abrud, (germ. Grosz-Schlatten [din cuvêutul slav 
zlato = aur] uiag. Abrudbânya), oraç în Miinfii- 
Apuseni ai Ardealului, în cott. Albei inf. E 
açe(Jat între dealuri, pe ambele maluri ale rîule- 
(ului Valea-Abrudului, la po.alele dealului Çtiurt. 
Pe timpul lui Decebal era centrul opera(iunilor 
monlanistice din Dacia. In deosebite epoce, nu- 
mirea acestei localitâti se gSsesoe în deosebite 
variatiuni: Abrug, Avnid, Abruth, apoi Abrud. La 
a. lO.b d. Chr. împératul Traian, dupa cucerirea 
Daciei, a açetjat a Vl-a legiune romanà la Abnid, 
numindu-1; «Auraria Daciae», iar mai târcjiu »Au- 
raria major«, çi a organisât açanumitul »CoUegium- 
auraiâoi’um» sub un cap montan numit »magister«. 
Minele se lucrau eu 20,000 lucrâtori; pe toata sëp- 
tëniûna se scoteau din mine 205 punfi de aur. Pre- 
feefii trimeteau în tôt anul preste 0 sutà cântare 
(10,000 pun(i) aur- curât la Roma. Despre în- 
semnâtatea anticâ a Abrudului atesta mare(ele 
rëmàçite romane : »Cetatea mare çi Cetatea micâ«, 
onde coloniile lui Traian au deschis mine de

aur, precum çi multe inscrip(iuni çi descoperiri 
aroheologice, îndeosebi inscrip(iunea de pe cele 
trei table de ceai'â (tabulas ceratae), cari s’au 
gàsit în «Cetatea mare» la a. 1786, 1788 çi 1885. 
Asta^i sûnt ornamentul museului din Pesta. Din 
punct de vedere epigrafio çi paleografic aoeste 
«tabele» formeazâ cea mai prefioasâ descoperire 
archeologicâ. Pana la a. 1848 s’a pâstrat un 
sigil, cave avea emblema: un vultur, iai-inscrip- 
(iuuea; SIGILLUM OPPIDI ABRDG. 1730. A. 
era tesaürul (erei, to(i rîvneau a-1 avé; cronicele 
vechi dovedesc, cà multe familii nobile maghiare 
s’au fostaçecjat la Abrud, familii acum necunosoute 
aoolo. Aeji el e capitala Mun(ilor-Apuseni çi em- 
poinul comunelor de acolo. Ca »Oppidum-mon- 
tanum« a fost înzestrat eu autonomie çi privi- 
legiuri. La început se (ineau de acest oraç 
•Mun(ii-Apuseni« ; mai târ(Jiu însâ numai patru 
comuue; Abrucjel (Abrud-sat), Cârpeniç, Bucium 
çi Muçca, cari toate laolaltâ constituiau ; «Terra- 
Abrud» (feara Abrudului). Sub titlul: «Terra 
Abruth vocata, quae est sita juxta Ompoy flu- 
vium«, regele Stefan al V. l’a donat la a. 1271 
capitlului rom.-cat. Guvernatorul loan Huniade 
a sus(inut capitlul în dreptul câçtigat. Ladislau 
al V. însâ în a. 1453, în (Jiua sântului Marc, 
a întârit drepturile çi privilegiile Abnidului avute 
»ab-autiquo«. Natiunea sâseascâ Ancâ ridicase un 
procès de proprietate asupra Abrudului. Acest 
procès a fost judecat de însuçi «supremus taver- 
üiciLS* în Timiçoara la a. 1320, respingêndu-se 
Saçii eu pretensiunea lor. loan Zapolya (1515), 
ca voevod al Ardealului, Ludovic VI (1524), 
regele loan Zapolya (1538), Isabella (1542), 
Stefan Bâthori (1578), Sigismund Bâthori (1585) 
au întârit privilégiai opidului Abrud, Georgiu 
Basta în a. 1604 în 18 Aprilie a asigui’at Abiu- 
dului drepturi fa(â eu cele 4 comune susnu- 
mite. Sigismund Râkoczi a dâruit în a. 1607 
acele patru comune forjnal opidului A., ca afarâ 
de décima (dijma) din miei, tonte celelalte bene- 
ficii sa le tragâ delà acele comune, dar eu con- 
di(iunea, ca tôt minéral din Abrud sâ plâteascâ 
în cassa statului pe an un florin de aur ade- 
vërat; afarâ de aceasta sâ dea pentru bucâtâria 
priricipelui domnitor la crâciuti 2 ferii de unt, 
2 ferii de miere çi 2 junci de câte 3 ani. Aça 
s’au încercat mai ântâiu a supune acele comune. 
Bâthori Gnbor (1609) çi Bethlen Gâbor (1617) 
au întârit privilégiai Abrudului, însâ ou acel 
adaus, ca A. sâ plâteascâ statului 100 de galbini 
pe an. In 1715 s’a lU'cat contributiunea çi s’a 
întrodus décima din aui1 (urbura). A. însâ n’a 
avut nici odatâ linisce de acele comune, fiind-câ 
ele n’au vrut sâ reounoasoâ suprema(ia Abru
dului (Jicênd, câ ele au égalé drepturi eu el, çi 
câ laolaltâ fac ; 'feara-Abrudului. Comunele s’au 
provocat la diploma principelui Apafi, datâ din 
Alba-Iulia, 20 Maiu 1676 çi din 18 Décembre 
1689, prin care nu se pretinde delà acele comune 
altceva, decât ceea ce se pretindea çi delà oraçul 
Abrud; pisete çi cosaçi de aur; miere 
çi unt pe seama mesei domnesci.

In a. 1727 s’au sculat Românii eu mâna ar- 
matâ asupra Ungurilor din A., au constituit un 
magistrat românesc çi s’au pus eu puterea în 
stâpànirea dreptmilor revindicate; dar armata 
i-a împràçtiat çi a restaurât A. în privilegiile 
sale. In a. 1760 s’a întêmplat 0 altà rescoalâ.
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In rescoala lui Horia (1784), întrând Bomânii 
în A. au scos din archiva oraçului toate diplo- 
inele ?i privilegiile ?i au pîijolit eu ele în pia(â 
un porc ucis, precum se adeveresce prin raportal 
primarului câtrà guveru. In a. 1784 A. çi-a 
perdiit jurisdicÇiunea çi a ajuns sub jurisdic- 
(iunea cottiüui Albei inf., dar aceasta stare n’a 
(inut mult. In 1785 A. a réclamai la euxtea 
împërâteascâ, de unde în a. 1790 ?i-a recâçtigat 
drepturile avute, nu însâ çi asupra comunelor 
Abru()el, Cârpeniç, Bucium çi Muçca. Ce privesce 
jurisdiotiunea acestui oraç, aceea era regulatà, 
pe làngâ privilegiile sus amintite, prin statute 
locale çi prin legile (erei. (Aprob. pars III, tit. 16, 
a 1., Comp. p. V et 11). In causele de mai pu- 
(inâ însemnâtate judecata o fâcea »sedria mon- 
tanà din Abmd«; priniaml sedriei îl alegeau 
minerii çi se numia Bergmeister, în limba po- 
ponüui »Permeçter«, «Magister niontanus.« Dupa 
a. 1784 comunele Abnicjel eu filialele; Suhar, 
Ciuruleasa, Buninginea çi Bucesd; Muçca, Càr- 
peniç çi Bucium eu filialele: Cerbu, Isbita, Bu- 
cium-çeasa, Poieni çi Muntari, çi-au sustinut 
mult timp aceasta orgauisare; ele îçi alegeau 
pe Magistml lor (primarul) pe vieatâ. El era în- 
târit çi salarisat çi din pariea coroanei (fiscul). 
Acest oficiu l’a puidat çi tatâl mitropolitului Sterca 
Çulu(iu pânà la moariea sa.

A. a suferit în toate rescoalele mari perderi în 
oameni çi în avéré ; dar nici cand o perdere atât 
de cmnplitâ ca la a. 1849. Cronicarii magbiari pun 
numëml cetâ(enilor magbiari, cà()uti jertfâ res- 
bunârei poporului înfuriat, la 1200, afarâ de 
ai'mata magbiara câ^utâ în luptâ eu ocasiunea 
ambelor invasiunr ale lui Hatvani. Causa catas- 
trofei însâ au fost înçiçi Maghiarii. Astfel do- 
vedesc to(i cronicarii compétent! çi impai’tiali, 
ba chiar çi Maghiaiü din Abrud. (Cf. Pesti Naplô 
Nr. 238 a. 1881). Se statorise adecâ, la inter- 
venirea lui Dragoç, ca représentant al guver- 
nului lui Kossuth, între acesta çi între fmntaçii 
romani din Muntü-Apuseni un armistitiu, eu 
scop ca sa se încerce o împâciuire între Ma- 
ghiari çi Romani. In timpul când pertractârile 
de împâciuire curgeau în biserica reformata din 
A., nâvâlesce pe neaçteptate — la îndemnul 
Maghiarilor din Abrud — o armatft maghiarâ 
sub conducerea lui Hatvani, din învecinatul co- 
mitat Zarand, care pune mâna pe tofi fruntaçii 
romani, câti nu putui'â scâpa eu fuga. Hatvaui 
pune la cale cel mai selbatic çi barbar terorism, 
spânzui’â, împuçcâ çi aruncâ în prinsoare pe 
cei ce s’au încretjut cuvêntului de onoare, ga- 
rantat în scris çi prin graiul nefericitului Dragoç, 
députât în parlamentul din Pesta. Intre cei arestati 
a fost çi primarul oraçului loan Boeriu de Scorei. 
In urmâ provoaeâ pe lancu, care scâpase ca 
prin minune din Abrud, ca sâ depunâ armele. 
Urmarea a fost: catastrofa Abmdului çi nimi- 
cirea lui Dragoç împreunâ eu armata lui Hat
vani. (V. Avrain lancu).

A. e a()i cetate montanâ eu magisti'at orga
nisât ; ai’e 0 camerâ erarialâ, 5 biserici, dintre cari 
2 rom. (gr.-or. çi gr.-cat.) çi o casarmâ ziditâ în 
timpul mai non ; are 2928 locuitori, dintre cari 
1728 Romani gr.-cat. çi gr.-orient. ; 631 rom.-cat. 
Magbiari, Nemti ç. a. ; 429 reformati Magbiari ; 
181 unitari Magbiari; 12 Saçi; 11 Jidani; 1 ar- 
meano-catolic. Pe teritorul Abrudului a fost

clâditâ Roçia çi Coma çi ca atare se ticeau de 
jurisdictiunea Abrudului. La a. 1860 însâ s’au 
despài’tit eu desàvîrçire.

A. era renumit din cele mai îndepârtate tim- 
puri pentru spiritul învâpâiat române.sc, care a 
domnit acolo între patriarcbalele familii româ- 
nesci, pentni bunâstarea lor materialâ çi pentru 
proverbiala lor ospitaütate. In A. se aflâ adi »Des- 
pârtâmêntul Astrei», Institutul de crédit »Auraria«, 
întemeiat la a. 1887 eu un capital de actiuni de 
30,000 11., tôt atâta fond de reservâ çi eu un 
revirement de 2 milioane florini. Este çi o »Re- 
uniune a femeilor din Abrud çi Abrud-sat,« care 
întretine o çcoalâ de fete, în care se aflâ 60 
copile. Reuuiunea are un capital de 10,000 fl., 
mare parte dârui(i de zeloasa societate de mi- 
neri (bâiaçi) »Concordia«. Minele Abrudului, 
mare parte pe teritorul comunelor Roçia çi 
Corna, se lucrâ prin însiçi proprietarii pâmên- 
teni. Stràini pân’acuma âneâ nu s’au încuibat. 
O singurâ firmâ din Viens, Stertier et Becker, 
ji-a încercat norocul, dar çi aceasta, dupâ ce a 
ingropat în acele mine aproape jumâtate milion 
florini, a pârâsit Roçia.

La 1895 s’au sebimbat la câmara din Abrud 
553 kilogr. 418 grame aur de 16 cai'ate, adecâ 
2/j aur, ‘/a argint, pentm care proprietarii au 
priinit aproape 900,000 fl. Dar întreaga can- 
titate de aur, ce se produce anual în Mun^ii- 
Apuseni, Abnid çi jur, întrece suma de 1000 kg. 
în valoare de 1.800,000 fl. Marii proprietaiî îçi 
sebimbà aurai în Pesta çi Viens. Pânâ la a. 
1848 aurai se sebimba numai în Abrud, cam 
10—15 centenare (mâji) pe an. Aramâ çi plumb 
se gâsesc în cantitâti mai mici çi se estrag 
din pulberea de mine, aça numitâ »Scblick«, în 
cuptoral de topit (Kobo) din Zlagna. La tôt 
casul considerabilâ sumà produc acele mine, dar 
e départe de ceea ce se producea în timpurile 
fericite, când primarul Abrudului, imitând pe 
regele Matbia — precum atestâ veebii cronicari — 
daeâ mergeala bisericà încâlfacaltuni eu potcoave 
de aur. (Literaturà: l)Massmann J. F. Libellas 
aurarius s. tabulae cei-atae apud Abrudbânyâm 
nuper repertae. Leipzig 1841. 2) Oesteraeichisebe 
Blâtter für Literatur und Kunst. 2. Quartal. 3) 
Jabrbücber der Literatur CXI. Band. 4) Cipariu : 
sProgramul gimn. din Blaj. 1855.« 5) Detlefsen : 
»Über zwei neu entdeckte romisebe Urkunden auf 
Wacbstafelu», und »Über ein neues Fragment einer 
rom. "Waebsurkunde aus Siebenbürgen.« Wien 
1857. 6) Friedvalski: Miner. Trans. 7) Sofalvi 
Elek: «Institutiones Juris metallici, in usum M. 
Principatus Transilvaniae.» Claudiopoli 1834. 8) 
Febér: «Codex dipl. Hung.« etc.) [I. S. Ç.]

A. protopopiat roman gr.-or. se compune din 
23 de paroebii, eu 19,828 de credincioçi; reçe- 
dinfa protopopiatului e A. (Dupâ: §ematismul 
biser. ort. romane din Ungaria çi Transilvauia, 
pe a. 1896, în »Calendariul« pe 1896. Sibiiu, 
tip. arch.)

Abrudsat, (mag. Abrudfalva), coin, mai'e în 
cott. Albei inf., açeijatâ pe Valea Abrudului, spre 
nord delà Abrud. La sud este împreunatâ eu 
Abradul çi se estinde pe un teritor mare; are 
4575 loc. to(i Romani. De Abrudsat se (in pre- 
diile (câtunele): Buninginea, Ciuraleasa, Seliçte 
çi Suhar. Pe teritorul ei, în partea apuseanâ, 
se înal(â colosul de stancâ Vulcan. [silv. mold.]
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Abrud-Valea (T-. A-lui), un mie rîule{, ce curge 
prin comunele Bucium, Abvud, Abrudsat çi 
Cârpeniç §i se vai'sà în Arieç, pe partea dveaptà, 
la Gura-Abrudului, dinjos de Càinpeni. Are ailu- 
ente mai multe pâraie, dintre cari mai însem- 
natâ e Valea Boçiei. Atât pe aceasta, cât ?i pe 
Valea Abrudului sûnt sute de çteampuri, cari 
produc sgomot lârmuitor §i turburâ apa eu 
nâsipul, ce ese din ele. Nàsipul acestui rîulet 
este bogat în pulbere de aur. [silv. mold.]

Abrupt, rupt deodatâ; tara legâturâ.
Abruzzi, partea cea mai înaltâ çi mai selbaticâ 

a Apenninilor eu piscul cel mai înalt al acestora 
Monte-Corne (2921 m.) în gmpa Gran Sasso 
d’Italia. A. constau din doue çirvm paralele, sûnt 
fonnafi din peatrâ de var eu ooaste prâpâstioase 
spre Marea Adriatioa. Pàdurile de fagi, stejari, 
idmi çi mai sus de bra(Ji sûnt pline eu ui'çi, 
lupi, porci selbatici etc. Vàile sûnt roditoare: 
porai diferi(i, mai în jos olivi. Ocupafia locui- 
torilor: economia de vite, dar cultura gràului, 
orezului, legumelor, safranului $i vinului âneS e 
là(itâ. A. sûnt travereafi de o cale feratâ (Pes- 
cai'a-Solmona), cai'e leagâ cele doue mari (Adria- 
ticâ çi Tirrbenicâ). Locuitorii A-lor sûnt de o sim- 
plitate patriarchalà, iubitori de (earà çi os])itali.

Abruzzo-Molise, tinut în Italia, platou în 
Apennini, (Gran Sasso 2921 m.), udat de Pescara, 
Pangro etc.; e impartit în provinciile: Aqnila, 
Chieti, Teramo çi Campobatto, numitâ mai na- 
inte Molise; 16,800km.s eu 1.360,378 loc. (1891).

Absces, îngrâmâdire de puroiu (materie) într’o 
oavitate formata piîn descompunerea (esâturilor. 
Când colcc(iunea de puroiu e resnltatul unei in- 
flamatiuni produse în tirap scurt, Ab. se chiamà 
cald. Când inflaniafiunea dureazâ timp mai în- 
delungat, Ab. se chiamâ reoe; Ab. care se 
produce la oareçicare depârtare delà focarul in- 
flamatiunii, se chiamà Ab. prin congestiune. 
La anumite boale, Pyemie ç. a., coloniile de bac- 
terii respândite prin circula(ia sângelui produc 
la diferite pâr(i ale corpului A b. metastatice.

Abscisa v. Coordinate.
Absent, [lat.) nu e de fa(â, lip.sesce.
Absenta, (term. jur.) Titlul IV. al Càitii I. din 

Codul civil rom. (art. 98 urm.) poarta denumirea: 
Despre absenfi, adecâ cei cari lipsesc 
delalocul lor. Jiuisconsultul B. Boerescu gâ- 
sesce eu drept inexactà explicaÇiunealegiuitoruIui. 
De aceea el 4ice : «Absent, în sensul de care se 
ocupâ titlul nostru, este acela care lipsesce delà 
domiciliul sau reçedinfa sa, de a cârui urmâ 
nu se scie çi a càrui existen(à este incerta.» 
Acesta e într’adevër în(elesul cuvêntului ab
sent în art. 98 urm. C. civ. Alteori însâ acest 
cuvent însemneazà cel ce momentan nu e la 
domicilia sau ebiar la un ait loc déterminât 
(art. 290 çi 1896 C. civ.)

Absentare (delà fcoalà). Despre absentàrile 
delà çcoalâ în Ung. învëfâtorul e îndatorat a 
porta însemnâri regulate ((jiar) çi a le açterne 
eu flnea fiecàrei septëmâni scaunului çcolar. 
Acesta admoniazà pe piirinfii çi îngrijitorii co- 
piilor; nefolosind aceasta, îi pedepsesoe. Pe- 
depsele se transpun spre esecutare primâriei co- 
munale. Nefolosind nici aceste, soaunul çcolar 
face arâtai’e inspectorului çcoalelor çi la inter- 
venirea acestuia primâria comunalà dà tutor co- 
pUului obligat a umbla la çcoalà. Tutorul se

îngrijesce de umblarea lui regulatà la çcoalà. 
Insemnàrile ab.senfelor le revede soaunul çcolar 
çi inspectorul. [G. Trif.]

Absentism, (engl. Absenteeism) se numesce 
consumarea de avéré, de venit, în strâinâtate. 
La formarea acestui terniin au dat ansà marii 
proprietari irlandezi, cari absentau delà moçiile 
lor çi consumau de regulà în strâinâtate arên- 
4ile cele mari, ce le primiau pentru moçiile lor, 
çi astfel contribuiau la sâràcirea (erei. Absen- 
tismul & combàtut de economiçti din motiv, cà 
mieçoreazà averea na(ionalà, ducêndu-o din (eara 
proprie în (earâ stràinà, fàrà sà aducà ceva în 
schimb. Despre absentiçtii din R. v. Aurelian, 
econ. pol. 1889 p. 183.

Absinth (licher de pehn), un licher ou gust 
aromatic amàriu, care vine în comeroiu jnai eu 
seamà din Francia çi Elve(ia, unde se çi consumà 
cea mai mare cantitate. Consumatiunea prea 
deasà de absinth are efeote foai'te stricàcioase 
asupra sistemului nervos. A. se fabricà sau din 
pelin (Artemisia) eu adausuri de anason, sau din 
oleiurile etherice al e acestor plante ; unii fabri- 
canfi adaugà çi alte ai'omate.

Absolon, fiai lui David; s’a resculat contra 
tatàlui sëu. A fost ucis în fugà acà(ându-i-se 
përul cel luug al capului de un arbore ; prototip 
al fiilor nerecunosoëtori.

Absolut, (lat.) dénota ceva periect çi necon- 
di(ionat în opositie eu ceva neperfect çi relativ. 
a) Fiinfa abs. este Dumne4eu întrucât îçi are 
originea delà sine (Aseitate) ; el este însaçi per- 
fecfiunea çi isvorul primar a toatà bunàtatea, a 
tôt adevërui; b) Adevêruri abs. sûnt axiomele 
sau principiile, cari, în sine évidente, nu au tre- 
buin(à de demonstrare; c) Mandat abs. este 
acela, delà a càrui împlinire nu se poate oimeni 
subtrage ; d) Domnia abs. e aceea, cai'e nu-i nor- 
matà çi nu recunoasce nici un fel de lege positivà. 
(V. Despotism; Absolutism); e) Mifcare abs. 
în asemënare eu cea relativà, e aceea, care nu 
se poate referi la un ce stabil în sistemul cosmic; 
f) Valoare abs. este aceea pe care un obiect o 
are în sine, fàrà privire la altul. V. Absolutoriu; 
Absolut!une; Absolutism. [Pletos.]

Absolutism, sistem politic, în virtutea càruia 
acela care dispime de putere, — monarch, despot, 
autocrat, tiran, dictator, — domnesce çi guver- 
neazà statul dupà propria lui vointà. Esistà multà 
asemënare între despotism çi absolutism, 
eu deosebire numai oà despotLsmul este un sistem 
politic traditional, permanent çi de uu caracter 
oarecum religios, pe când absolutismul este un 
sistem de guvernament trecëtor, esceptional çi 
de caracter politic. A. n’a putut sà se înti’oducà 
printre popoarele europene decât ajutat de eve- 
nimente, çi nu se poate mentine çi conserva 
decât prin foi^à çi artificiu. «Trop souvent le dan
ger rallie à la domination absolue, et dans le sein 
de l’anarchie un despote même paraît un sau- 
veiu’, . . .« Mirabeau, Collection, I, pag. 350. 
Imperium, pe care Senatul çi comitiile cen- 
tmiate romane îl conferiau magistratilor sëi, 
continea germenul absolutismului, care prinse 
ràdàcini çi se desvoltà îndatà ce împrejurârile 
îl favorisarà. In nici o frasà mai mult decât 
în cele urmàtoai-e nu se oglindesce mai eu vi- 
goare çi emfaz absolutismul impérial çi cel mo
narchie; quidquidprincipis placuitlegem
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habet •vigorem, çi: l’État c’est moi. In 
unna revolu^unii franceze (1789) absolutismu] 
monarchie a fost temperat în unele State çi 
redus la cea mai simplà expresie, în altele prin 
întroducerea sistemului constituüonal çi repre- 
sentativ. (V. ac.) [Urseanu Valerian.]

Absolil^iune, desfacere, deslegare. 1) A. (în 
drept). Nu tôt ce este contra moralei çi poate 
vâtiima pe semenul nostru, e pedepsit çi de legea 
penalâ: ea lasa uneori conçciin(ei individuale, 
opiniunei publics sau instantelor civile grija de 
a • repai'a fàrâdelegea. Alteori, diu soâpare de 
vedere sau din imperfecta vizare, legea penala 
comité o atare omisiune. Astfel Curtea de casa- 
(iune a judecat, câ arestantul, care condus de 
patnilâ neînsotit de al(i arestan^ la un pu( afarâ 
din preajma înehisorii spre a scoate apâ, fârâ 
violenta ia din sîn unde avea ascuns nu sac eu 
cenuça, îl aruncâ în ochü patrulü $i scapâ, co
mité de sigur un fapt reprobabil, dar neprevètjut 
nici de art. 195 Codul penal, nici de vre-un ait 
text de legs. Urmeazâ deci, câ trebue ab- 
s 01V i t. Din cele ce preced lesne se poate vedé 
diferinta dintre absolvire çi achitare : în primul 
cas, déclarât culpabU, culpabilul nu se pedep- 
sesce; în al doUea cas, se achita, neliind recu- 
nosciit în culpà (art. 10 Proc. pen.). Mai e de ob
servât câ în Rom. aceste cuvinte de absolutrane çi 
achitare sûnt în geuere reservate pricinilor, cai'i 
merg dinaintea Curtii eu jurati çi câ absolviiea 
se pronuntâ de Curte, iar achitarea de preçe- 
dinte (art. 381 çi 387 Pr. pen.). — Pentru par- 
chet çi caméra de punere sub acusare, se (jice 
de aceste autoritâti câ declarâ, câ nu e loc 
la urmârire (art. 129, 224, 225, 226 Pr. pen.; 
art. 92 leg. org. jnd.), pe cand instantele celelalte 
represive apârâde penalitate (art. 157,187, 
207 Pr. pen.; conf. çi leg. jud. de ocoale din 1896).

2) A. (în hisericA), a) deslegarea sacramen- 
talA de pëcate, ce o face preotul în taina mâr- 
turisirii; b) deslegarea eanonicA delà pedepse 
ori alte legâturi bisericesci (reconciliare) ; c) des
legarea morfiloi-, prin care biserioa cere delà 
Dumne^eu, ca sâ ierte celor repausati pëoatele, 
adecâ pedepsele meritate pentru pëcate, în ceea- 
laltâ lume.

Absolutoriu, absolutiune (eliberare) de sub 
responsabilitate ; testimoniul ce se dâ celor ce 
tei'inmâ vre-o çcoalâ mai înaltâ.

Absorbentia, medicamente neutralisatoare, d. e. 
magnesia în contra acidului gastrio.

Absorbire, sugere, înghitire, sbere.
Absorptiune, msorbire, iusugere ; în fisicâ iu- 

sugerea gazurilor, aburilor, prin corpiui solide çi 
lichide, fârâ de a se produce combinatiuni chemice. 
Corpurüe solide absorb gazuri pe suprafata lor 
(adsorpfiunej în mësurà mai mare. Cele mai 
poroase, cum e càrbunele de tufâ, absoarbe 
90 volume cât al sëu de amoniac, platina 
spongioasâ. Lichidele absorb, remânênd tempe- 
ratiu-a lor nestrâmutatà, pe lîingâ aceeaçi presiune 
totdeuna aceeaçi cantitate de gaz ; dintr’o ames- 
tecâturâ de gazuri üchidul absoarbe din flecare 
gaz atâta, cât corespunde presiunei aceluia deo- 
sebit, va sà ()icâ, cât ar absoarbe amësurat pre
siunei gazului atunci, daeâ acel gaz ar fi singur 
(legea lui DaltonJ. Cantitatea gazului absorbit 
este eu atât mai mare, eu cât îi este tempera- 
tui’a mai scâijutâ. Corpurile organise, animale.

plante, âneâ absorb din mediul^ în care vietuiesc, 
corpuri gazoase çi le prefac in pâi^i organice 
ale trupului lor (absorpfiune fisiologicà), apoi 
descompun cele usate çi le departâ dintr'însele 
prin es h al are, resuflare.

Abstinen^a, înfrânare, retinere ; virtutea cum- 
pëtului çi în spécial contenirea delà anumite 
mftncâri , pentru ca sâ se înfrâne poftele tru- 
pesci çi spiritul sâ domneascà mai uçor asupra 
simtirilor. Deprinderea A.-ei era la Pithagorei 
0 recerintâ cardinalâ. In biserica oatolicâ sub 
A. se întelege. contenirea delà anumite mâncâri 
în ()ilele determinate de bisericà. In înteles politic 
çi econ. v. art. Pasivitate çi Malthusianism.

Abstract, (latj în opositie eu concret, dénota 
caracteristica unui gnip de nofiimi çi totodatâ a 
unei clase de substantive. Abstracte se numesc 
acele no(iimi, cari au de confinut notele comune 
delà mai multe obieote asemënate prin un act 
al cugetârei. S. e. din asemënarea arborilor între 
sine eu tufiçurile, eu florile, eu muschü, eu 
cerealele, eu legmninoasele, s’a nâscut prin com- 
binatiunea notelor comune ale acelora nofiunea 
abstractâ: planta. Echivalentul Umbistic al no- 
(iunilor abstracte sûnt siibstantivele nmnite «co
rn une«. Ce e abstract nu existâ de sine decât 
numai în eugetarea noastrâ. [PI.]

Abstrac]iune, a) A. împreunâ eu detemina- 
(iunea sûnt operafinnile fundamentale, de caii 
se servesce eugetarea la formarea notiunilor. 
Basa absti'. este asemënarea. Asemënate pot fi 
obiectele numai în vîrtutea notelor, ce au çi 
cari formézâ confinutul notiunilor despre acelea. 
Asupra acestui contiuut reflectând eugetarea 
considerâ ca de sine stâtàtoare ori separabile no
tele, pe cari, la mai multe obiecte asemënate, le 
aflâ comime. Aceste, oombinate din nou la un 
loc, formeazà o noua notiune de un contiuut mai 
larg sau mai general. Productul acestei combi- 
nafiuni sûnt notiunile generice, munite çi simplu 
»geu«. — Este A. cantitativâ sau numerioâ, apli- 
oatâ mai eu seamâ la mârimi matematice, çi A. 
calitativâ, aplicatâ mai eu seamâ la obiectele in- 
tuitiunii çi la însuçirile lor calitative. b) Ca me- 
tod, A. pregâtitâ prin analisâ considerâ ca de 
sine stâtàtoare pâr^ dinri’un întreg, cari în faptâ 
nu sûnt nici separate nici separabile. Aceasta se 
face deoparte isolând notele comune — isola- 
tiune, de alta combinându-le într’un întreg — 
generalisatiune. Ca metod pentru cerce- 
târile sciintifice A. se poate aplica la obiecte 
reale ale experientii, la fenomene etc., la obiecte 
ale cugetârei ori în fine la singuratice judecâti. 
Productele sale, ca notiuni, întrucât se referesc 
la obiecte reale ale intuitiunei ori la obiecte ale 
cugetârei, sûnt notiunile generice, iar întru 
cât se referesc la judecâti, se numesc régulé 
abstracte sau legi. A. pregâtesce calea pentru 
inductiune. — Cf. Maiorescu: Logioa; I. Popescu: 
Psichologia ed. H. ; Pedagogia ed. II. ; Drobisch : 
Logik; Wundt; Logik. fPlet.j

Abstractum, estras alcoolic eu zâhar lactic, 
im fel de médicament.

Absurd, ceva ce nu este çi nu poate fi adevërat, 
ceva eu totul greçit.

Abt, Francise., compositor (eu deosebire de 
cântece pentru o voce eu acompaniare de piano 
çi quartete pentni cor de bârbati), n. 22 Dec. 1819 
în Eilenburg, -|- 31 Martie 1885 în Wiesbaden.
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14 Abû — Abu Simbel.

Abu, (arab. tata, pâriate; hebr. Ab sau Abi) 
sei'vesce în limba arabâ adeseori la formarea 
uumclor proprii bârbàteaci, precum çi la distinc- 
tiunea unei legâturi intime pârintesci çi de pro- 
prietar (stâpân) d. e. Abû’l-Faradsch : Pârintele 
bucuriei, adecâ cel vesel; Abn’l-Makârim ; Tatâl 
înduvârii.

Abub (sau Abud) iiistnunent musical de auflat 
la Evrei.

Abu-Bekr, fiul hu Abu-Eohafa ben Amer, n. la 
573 în Mecca; t 23 Aug. 634, tatal Aiscbei 
(o so(ie de ale lui Mohamed), un mare aderent 
al acestuia. Dupa moartea profetului deveni la 
a. 632 primul calif al Arabilor.

Abudad, în mitologia persicâ taurul primitiv, 
care a cuprins în sine germenul primitiv al în- 
tregei vie(i de pe pamênt. Ahriman, spiritul 
rëu, a trimis pe archidevul Boschasp asupra 
taurului, ca sâ-1 ucidâ, ?i B. eu suflarea sa l’a 
înveninat, dar Ormuzd, (jeul de luminâ, a 
împedeoat euFerverii sëi nimicirea taurului, 
câci gràuntele de semêntâ, ce erau în trupul lui, 
au renias nenimicite, din acelea s’a continuât 
crea(iunea omnlui. Sub Abudad se în(elege 
zodia taurului, în al cârei timp (Aprilie) s’ar fi în- 
ceput crea(iunea lumii. (Y. Audhumbla, Apis çi 
Kajomoi-ts). [Atm.]

Abukir, orâçel noînsemnat în Egipetul de ]os, 
aproape de Alexandrin, eu 800 locuitori arabi; 
are un castel ruinât, un far çi un port. Aici 
s’a petrecut la 1798 bâtâlia cea mare, în care 
Englezii sub Nelson au nimicit flota franceza, 
comandatà de Brueys. La 1799 a bàtut tôt aici 
Bonaparte pe Tiu'cii de sub comanda lui Mustafa. 
La 1801 din nou au invins Englezii pe Francezi, 
çi generalul Aber-Cromby a reocupat castelul.

Abu Klea (Abu Deleh), localitate în Sudan, 
între cataractul V. çi VI. al NUului. Aici s’a 
petrecut bâtâlia cea renumitâ înti'e espedifiunea 
englezâ pentiu eliberarea generalului Gordon din 
Chartum, sub conducerea generalului Herbert 
Stevart (13 lan. 1885) çi înti-e armata lui Mahdi ; 
trupele engleze au repurtat învingere strâlucitâ. 
Cf. »Im dunkelsten Afrika» de H. M. Stanley, 
Il tomud, lipsca. 1890. Feuer und Schwert im 
Sudan, de Slatin-Paça, Lipsca, 1896.

Abûl-Abbâs, v. Abbas.
Abulfëda, Imâd àl-dîn Ismâil, principe în 

Hamat (Syria) çi renumit scrütor arab; n. în 
Damasc la 1273 din famiUa Ejjubiijilor çi t la 
1331. A scris anale, ce ajung pânâ la a. 1328, 
§i 0 geografie (»Takwîm al boldau«).

Abuighazi Behadur, chan tàtar din Chiva çi 
istoriograf, descendent aflrmativ al lui Dçingis; 
U. 1605, ti665. —Tronul l’a ocupat dupâ multe 
peripefii în 1644. A domnit 20 de ani. Çi-a 
mârit împërâfia priù eroismul sëu çi a (inut în 
fritu pe duçmani. In 1663 a abijis de tron în 
favoiûl fiului sëu; apoi s’a apucat de compu- 
nerea istoriei genealogice a Tàtarilor. N’a ter- 
minat’o din pricina decedârü ; a terminat’o însâ 
fiul sëu. Manuscriptul a ajuns în mânile contelui 
Strahlenierg, în captivitatoa sa din Sibiria. Pe 
basa primei traduceri germilne s’a conipus opul 
«Histoire généalogique des Tartares« (2 tom.), 
cai'e a apârut în Leyden în 1726. Nouà tra- 
ducere germânâ a dat Messerschmid în 1780. 
Textul original s’a edat în Casan în 1825 sub 
titlul «Historia Mongolorum et Tartarorum.« De

atunci a apânit în Petersburg în 1871—74 o 
nouâ traducere francezâ provëijutâ eu comentar 
de Desmaisons. [T. F.]

Abulia, lipsa voin(ei, energiei ; obvine la idio(i 
si melancolici.

Abulkasim, cel mai renumit chirurg arab, a 
trâit cam prin secolul 10 în Cordova. A scris 
reniunitul op de medicinâ (Al-tassrif), care s’a 
tradus în limbile : evreicâ, catalonicâ si latinâ.

Abundan(a, belsug, avu(ie, prisosinfâ.
Abur, 'V. Vapor.
Abus7 ceea ce trece preste us. In materie de 

drept civ. se ()ice câ proprietarul are dreptul de a 
usa si de a abusa de proprietatea sa. In materie 
penalâ avem o sérié de infracfiuni, cari au 
abusul drept temeiu. Asa cod. pen. rom. art. 147 
si urin. se ocupâ de abusurilede putere ale 
func(ionaiilor, cari în loc de a se mârginî strict 
la apUcarea legii, ce sûnt chemafi a pâzi si 
exécuta, o violeazâ în dauna particularilor. 
In orice (earâ civiUsatâ legea penalâ reprimâ 
asemenea abusuri; totusi vigoarea represiunei 
depinde mai mult sau mai pufin de forma guver- 
nului, variând aceastâ materie a dreptului penal, 
în privinfa acestui punct, dupâ timp s* i°c- 
La Roma, sub Eepublicâ, principiul respun- 
derei penale a funcfionarilor e consacrât de 
legile Valeriae; principiul subsista si sub 
împërafi (Conf. Laboulaye, Lois crim. des R. 
concernant la resp. pén. des magistrat!). In 
Rom. disposifiunile suscitate ale legii penale 
consacrâ în mod positiv garantiile constitu(io- 
nale. Alte infracfiuni, de un caracter mai grav, 
câci au caractenil unui fel de revoltâ a 
funcfionanihü contra ordinei stabilité, e abusul 
de autoritate contra lucrului public, 
prevë(Jut si penat de art. 158 urm. Cod. pen. 
— In ce privesce pe eclesiastici, a se vedé 
art. 166 urm. In fine abusul de încredere 
e caractérisai si pedepsit de art. 322 urm.

Cod. pen. ung. (§§. 471—481) distinge crim a 
si delictul ah. de putere ofictald si cualificâ 
de crimâ urmâtoarele fapte : daeâ un func(ionar 
public provoaeâ fârà motiv legal iuterven^unea 
puterü annate, daeâ un jude, sciind câ cineva 
este nevinovat, il pune sub cercetare criminalâ 
ori în casul contrar întrelasâ împlinirea dato- 
rin(elor sale penü'u a scuti pe cineva de pe- 
deapsa legalâ si în fine, daeâ se folosesce de 
mijloace volnice si ilegale pentm a stoarce 
vre-o fasiune, depxmere, delà acusafi. martori 
ori experfi ; deücte sûnt : întrelâsarea împlinirei 
datorinfelor ofic. pentra a face ouiva pe nedrept 
daunâ ori folos, vâtëmarea fapticâ a cuiva în 
decui'sul unei funcfimii oficiale, silirea cuiva pe 
nedrept sà sufere ori sâ întrelase ceva, divul- 
garea secretelor ofic. si refuzarea împlinirei 
datorintelor oficiale. In fine Cod. pen. ung. (§. 199) 
mai pedepsesce pe acel funefionar public, care, 
abusûnd de puterea sa oficialâ si în contra voin(ei 
celui în drept, întrâ în domiciliul cuiva. Daeâ 
eu asemenea ocasiune se face si percliisifiune 
domiciliarâ, se aplicâ o pedeapsâ mai gravâ.

Abu Simbel, stâncâ pe malul stâng al rîului 
Nil, între primul si al doilea cataract, în care 
sûnt tâiate 2 vechi temple egiptene. Cel mai im
posant a fost dedicat lui Ramsès (1388—1322 a. 
Chr.) si sofiei lui,. Nofretari; în el e présentât 
acest domnitor în o figui-ft colosalâ, încunjurat
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de cei treidei: Ra, Phtah, çi Ammon. la acest 
templu se atlâ renamita insoriptiune gi’ecà (cea 
mai veche între cele mai mari), pe cave au 
lâsat’o soldafü lui Psammetich (664—610 a. 
Christ.), oând au aliuigat pe eei bâtufi în res- 
boiu, cari s’au réfugiât în Aethiopia. Inscrip- 
(iuuUe sûnt publicate în «Monuments de l’Egypte» 
de ChampoÛion, 4 tomuri, 1835—1845.

Abutilon, Gàii>n., planta, gen din fam. Mal- 
vaceelor. Din A. Avicennae se estrage bumbac 
în China çi India osticâ; alte specii sûnt plante 
décorative çi médicinale. A. esculentum se folo- 
sesçe în Brasilia ca legumâ.

Âby, Gristofor Theodor, anh’opolog ; n. în 25 
Febmarie 1835 lângà Gutenbrunnen în Lota- 
ringia; în 1863 fù numit profesor de anatomia 
în Berna; în 1884 în Praga; f în 7 Iulie 1885 
în Bilin. Scrierile sale sûnt: »Metoadele pentni 
determinarea formelor craniului» (1862), »Con- 
stnrcfiimea corpulid omenesc* (1871), »Arborele 
bronchial» (1880).

Abydos, colonia MUetianilor în Asia mica, 
lûngà HeUespont în fafa eu Sestos. (Tradifia 
despre Hero çi Leandru). Aci a fâcut Xerxes 
la 480 a. Chr. un pod de corâbii.

A. c., prescurtare din anni curentis fiat.J, 
anul curent.

A. C., (Arx Claudiopolis = Clujul), inscriptiune 
prescurtatâ, ce se gâsesce pe monetele de argint 
ale principilor Transilvaniei din sec. XVII., bâ- 
tute în Cluj.

Ac, instnunent subtire ascutit, eu care se coase, 
se împunge ori se înfige. 1) Ace de cusut^ se fac 
din sîrmâ de otel. Sirma e mai ântâiu îndreptatâ, 
apoi tâiatà la diferite lungimi. Bucàtelele de sînnâ, 
destinate pentru doue ace într’una, se ascut apoi 
la ambele capete prin maçini spéciale, în care trec 
de douô-ori ; pe minuta se ascut cam 500 bucàti la 
un capët. La aceste bucàti de sîrmâ ascutite 
li-se fac apoi la mi]loc urechUe una lângà alla 
prin nisce prese, cari dau pe minutâ 4—5000 ace 
provê(Jute eu urechile de lipsâ, cari se gàuresc 
de tôt. Dupà aceea aoele se lustruesc între 
table de métal. Acele de otel se întàreso prin 
încàlcjirea pe table de fer pana la temperatura 
roçie-albà, prin stîngerea în oleiu çi apoi |)i in 
làsarea în oleiu ferbinte pânà ce se coloreazâ 
în galben sau în vênët. Pentni delàtiu'area oxi- 
dului format se pim pânà la 500,000 ace în 
pânzâ gi’oasâ en smiiidà, oleiu çi sàpun moale, 
formând un^ bal ciündric çi apoi 12—20 baluri 
de acestea^ în moara de frecat. Dupà aceea se 
aleg acele încovoiate çi rupte çi celelalte se açeazâ 
cap la cap, spre a H-se da colore vênëta en o 
barâ de fer înroçità. Esistà çi maçini spéciale 
spre acest scop. Cele din urmâ operatiuni mai 
sûnt: lustnürea acelor çi urechilor, aurireaure- 
chilor çi aseufirea de nou a vîi'furilor. Astfel 
acele sûnt gata çi n’au decât sà se numere eu 
mâna ori eu maçina çi sà se împacheteze. Cele 
mai bune sûnt acele englozesci, deçi Fi’ancia, 
Germama çi Austria âneà fabricâ ace escelente. 
Ace de împletit (imdrelele) sûnt lire lungi de 
sîrmâ mai groasà, indreptate, rotunijite la capete, 
întàrite çi Instruite. Ace de per., se fac din 
sîrmâ de fer, se ascut la capete çi se îneovoaie 
pe la mijloc. In fine-se învinetesc în nisce sobe 
calde sau se coloreazâ în negru eu oleiu de in. 
Ace eu gàmàlie (bold, carfitâ, spilcâ, bongoç)

se fabricâ din sîrmâ de alamâ ori de otel. Deo- 
parte se fac acele, de alta gâmâliile, cari apoi 
se împreunâ în maçini aça, câ un lucrâtor pro- 
vede eu capete 1000—2000 ace pe oarà. Esistà 
çi maçini, cari fac deodatâ acul gata çi dau 
40—60 bucàti pe minutâ. Acele gata se ferb 
apoi în solutiune de tartm sau eu vitriol subtiat 
çi în fine se induc eu staniu. Pentru Instruire 
se scuturâ într’un sac de piele eu târîte mari 
uscate çi într’un butoiu eu târîte, care se învêr- 
tesce împrejurul osiei sale.

2) A. astatice, douë ace magnetice açezate 
unul deasupra altuia eu scop sà-çi paraUseze îm- 
prumutat tendinta de a se açeza în directiune 
nord-sudicà. Douë ace astfel combinats pot fi 
açezate în ori ce directiune, çi de aci çi-au câ- 
pëtat numirea de ac astatic. Acul astatic se fo- 
losesce eu mare succès la galanometri, fiind el 
nea.semënat mai simtitor ca acul simplu ce tiude 
sâ-çi pàstreze directiunea delà nord spre sud.

3) A. magnetic, magnet mic, la mijloc lâtàret, 
la capete ascutit, atirnat de un fir de mâtasâ 
neresucit, ori râtjxmat pe un stativ terminât în
tr’un vîrf ascutit. Acul magnetic sub influinta 
magnetisinului pâmëntesc se açeazâ în direc
tiunea meridianului magnetic (v. magnetismul).

Acacia, v. Acatul.
Academia, institut eu menirea de a promova 

studii sciintifice sau artistice. Mai ântâiu çcoala 
lui Platon a fost numitâ A., dupà grâdina lui 
Akademos, unde îçi tinea Platon prelectiunile. 
Dupâ prima A. (anticâ) a lui Platon (34'?—270 
a. Chr.), a doua (medie) a fost întemeiatâ de 
Archesilaos (316—241 a. Chr.), iar a treia (nouà) 
de Karneades (214—129 a. Chr.). Unii mai numerà 
çi a patra A. înfiintatà de Philon din Larissa, 
çi a cincea, a lui Antioch din Ascalon.

In timpul mai nou A. însemneazà institut 
superior de învëtâmênt sau (mai des) 
societate de învëtati. In primiü înteles 
A. se deosebesce de Universitate prin faptul, câ 
in A. se cultivâ de regulà numai un ram al 
sciintelor sau artelor. Astfel sûnt: A. de teo- 
logie, de drept, mUitarâ, de marinâ, montani- 
sticâ, de süviculturà, de agronomie çi comer- 
cialâ. Deasemenea sûnt A-ii pentni artele fru- 
moase: A. de architectnrâ, de sculpturâ, de 
musicâ. Aci se pot numera çi societàtUe sau 
institutele înfiintate pentru cultivarea în praxâ 
a musicei. Cea dintâiu de acest fel a fost: Aca
démie royale de musique (acum opéra cea 
mare) în Paris, înfiintatà în 1669 de abatele 
Perrin, care a avnt delà rege permisiunea de a 
da în decurs de 12 ani representatiuni teatrale 
în toate oraçele franceze. Acest privilegiu — în 
m-ma multor frecàri — l’a avut mai târijiu J. 
Baptist Lully, sub care s’a desvoltat opéra ua- 
tionalâ, francezâ. In legàturâ eu A. r. d. m. a 
stat çi Ecole royale de Chant et de Déclamation, 
care s’a înflin^t de baronul Breteuil în 1784. 
Mai amintim A. p. musica ital. de operà în- 
fiintatâ în 1720 çi renumitâ prin Hândel; Aca- 
demy of aneient music (delà 1710) în Londra; 
A. harmonica în Bologna çi Verona etc.

Leagânul A-lor ca societâti de învëtati este în ce 
privesce esenta lucrului Egipetul («Museion» din 
Alexandrin nu era altceva decât o A.), iar în ce 
privesce ntunele çi organisatia, Italia. La curtea 
lui Cosimo Medici din Florenta s’a format la 1470



16 Academia.

0 A. platonicà sub oonducerea renumitului filo- 
sof platonic Marsilius Ficini, dupa a cârui moarte 
A. s’a desfiintat. La curtea lui Allons V din Nea- 
pole s’a format tôt cam pe atunci o societate 
de învëta{i, care s’a numit A. Pontaniana 
dupa distinsul sëu membru Giov. Pontano. La 
1498 s’a înliintat în Roma A. antiquaria, ou 
scop de a cerceta antichitâtile ItaKei. Fiind 
membiii ei lu'mâriti de papi ca eretici, A. a niai 
trait ca societate sécréta pana pe la 1550. Abia la 
1742 a leînviat. Cea mai însemnatâ A. a ItaUei 
a fost A. délia Crusca, înfiintàtà de bëtrànul 
poet Grazzini la 1582 în Florenta. Ea çi-a pus 
de scop purificarea çi cultivarea Umbei ital. çi 
a edat »Vocabulario délia Crusca», tipârit prima- 
datâ în Vecetia la 1612, care a avut influinfa 
imensii asupra desvoltârii limbei ital. A. délia 
Crusca a servit de model A.-lor franceze çi socie- 
tâtilor liüguistice germane din secolul 17, precum 
çi numoroaselor A-ii çi societàti sciintifice, în- 
liintate mai târijiu în toate terile culte din lume. 
Astâcji cele mai însemnate A-ii sûnt;

Institut de France în Paris, care îçi are în- 
ceputul delà 1630 ca societate privatâ, a fost 
pusâ pe base mai largi de Richelieu, perfec- 
tionatâ çi amplificatâ în cursul timpului sub di- 
ferite numiri, pana ce la 1806 a luat numirea: 
«Institut de France® eu mai multe sectiuni. As- 
tâ(ji are 5 sectiuni, cai'i îçi tin çedintele separat, 
numai odatâ pe an: în 25 Oct. tin o çedinta 
festivâ comunâ, în care se publicà concursele 
§. a. Sectia 1.; Académie française eu 40 
niembrii; cultiva esclusiv limba çi literatura 
franceza; opul ei principal e marele «Dictionnaire 
de l’Académie* (prima editie 1694). Sectia II. : 
A. des inscriptions et belles-lettres, 
eu 40 niembrii ord.; se ocupà eu istoria, ar- 
cheologia çi literatura clasicâ. Sectia III. (68 m. 
ord.): A. des sciences; cultiva istoria natu- 
ralà, lisica, chemia çi matematica. Sectia IV.: 
A. des beaux-arts (41 m. ord.); cultiva ar- 
tele frumoase; edâ «Dictionnaire de l’Académie 
des beaux-arts*, (pânâ acum 4 tomuri). Sectia V. : 
A. des sciences morales et politiques 
(40 m. ord.) cultiva soiintele istorico-poûtice, 
juridice çi national-economice. Institut de France 
çi-a câçtigat mari mérité întm consolidarea lim
bei çi iileratui'ei franceze, precum çi pe terenul 
archeologiei, al Mmbilor orientale, astronomiei çi 
geografiei matematice, îndeosebi prin mësurâri 
de grade. Afarâ de Institut esistâ în Francia 
multe Acad.emii, mai aies în capitalele vechilor 
departameute.

In Germania cea mai veche A. e »Soeietat 
der Wissenschaftem în Berlin, înfiintatâ de 
Frideric I. dupa planul lui Leibnitz la 1700, 
înauguratâ însâ abia la 1711. Primul preçedinte 
a fost Leibnitz. Sub Frideric II. a fost reor- 
ganisata de nou dupa model francez de Mau- 
pertius. La 1812 çi-a primit organisatia de aeji 
eu 4 sectiuni: fisicalâ, matematica, filosoficâ çi 
istoricâ, laolaltà eu vr’o 50 m. ord. A doua 
A. germanâ e A. de sciinfe din Müncheuj 
înfiintatâ la a. 1759. Alte A-ii ale Germaniei 
sûnt: A. din Gottingen, numitâ *Kônig- 
liche SocietàU, înfiintatâ la 1752 eu 3 sectiuni: 
matematicâ, fisicalâ çi istoricâ. A. din Erfurt 
(înf. 1758), din Gorlitz (la 1779 çi din Lipsea 
(la 1846).

In Austria cea mai veche e A. din Praga, 
•Societatea sdinfifîcà cehâ*, înfiintatâ la 1760 
ca societate privatâ, iar la 1785 recunoscutâ ca 
instituée de stat. — A. imperialà de seünfe 
din Yiena, înfiintatâ prin patenta din 30 Maiu 
1847 eu 60 m. ord., are doué sectiuni: ima filo- 
soficâ-limbisticâ çi istoricâ, alta matematicâ çi 
de sciinte naturale. Delà 1850 publicâ Memorii 
çi edâ opuri sciintiflee de mare valoare. Des- 
voaltâ activitate laudabUâ mai aies pe terenul 
istoriei 'austriace. Mai e de amintit A. din 
Cracovia.

In Ungaria este A. maghiarà de sciinte 
(«Magyar Tudomânyos Akadémia*) înfiintatâ la 
initiativa unor magnati, între cari Felsôbükki 
Nagy Pâl çi contele Stef. Széchenyi, cai-e çi-a 
oferit venitiü moçiilor sale de pe im an (60,000 fl. 
a. 1825). Art. de lege XI din 1827 aratâ averea 
A. eu 250,000 fl. La 1830 s’a constituit în Pojon 
sub presidiiü contelui Ant. Czirâky. — Reçedinta 
A. mag. e Budapesta, unde îçi are palatul pro- 
priu. Are 3 sectii: I.: a limbi.sticoi çi a sciin- 
telor frumoase ; U. : filosoficâ, socialâ çi istoricâ ; 
III.: a matematicei çi a istoriei natm-ale. Intre 
publicatiunile ei meritâ amintire 44 tomuri ar- 
cheologice, aproape 200 tomuri istorice, în mare 
parte de interes çi pentra Romani. Alte publi- 
catiuni formeazâ sute de volume.

A. sud-slavà de sciinte çi arte, institut na
tional croat în Zagreb, înfiintatâ de eppul Stross- 
mayer la 1860 eu capital de 80,000 fl. La 1866 
a fost inaiticulatâ în lege, iar la 1867 a fost 
inaugui’atâ. Are4sectii: l)istorico-literarâ,2) filo
soficâ çi iuridicâ, 3) matem. çi ist. nat., 4) arti- 
sticâ. Intre publicatiile ei sûnt : «Monumenta spec- 
tantia historiam Slavorum meridionalium* (pânâ 
acum 21 tomuri); «Marele dictionar al limbei 
croato-sêrbe* (pânâ acum 12 tomuri) etc. Are 
bibliotecâ mare, colectie bogatâ de documente etc.

In Italia, patria A-lor moderne, sûnt nu- 
meroase A-ii cari se ooupâ mai aies eu limba 
çi poesia. Directie mai generalâ are A. d. Fi- 
renze, care s’a format (1783) din contopirea 
mai multor A-ii fA. dél Cimenta, A. di Bota- 
nica etc.); A. din Milano, mutatâ aci (1820) 
din Bologna, acum e institut regai (Instituto 
lombardo di sciemej ; *A. délie scienzet în 
Genua; A. reg. din Torino, A. din Rcma, 
Neapole, Lucca, Palermo, Venetia, 
Chi eti, etc.

In’ S P an i a este: «Real A. espanolat în 
Madrid, înf. 1713 deFilip V. In Portugalia: 
tA. Beal das Scienciasf (1779). In Glanda: 
tHollandsch Maatschappy van Wetenschappen< 
din Haarlem (1752); A. reg. de scünte din 
Leyden çi Amsterdam. In Belgia «A. royale 
des sciences t eu 3 sectii (scüntâj literaturâ, artâ), 
înfiintatâ la 1773. — In Rusia déjà Petru cel 
mare s’a ocupat eu idea unei A., dar numai 
Catarina I a realisat’o la 1728, înfiintând «A. 
imperialà de sciinfe^ în St. Petersburg; ea 
are 15 m. ordin. çi a lucrat mult pentru cu- 
noasceren esactâ a orientului çi scrutarea lim- 
bUor asiatice. Sûnt vestite colectiile ei de ma- 
nuscripte, bibUoteca ç. a. colectii. A edat studii 
în «Comentarii*, «Mémoires* çi «Bulletin* etc. — 
A. dinVarçovia (1824) ; »Societas scientiarum 
Fennicat în Helsingfors. — In Svedia 
esistâ >Svenska Academieiu în Stockholm,
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la început societatea privatâ alor 6 investi 
(Linné), la 1741 regeascâ. Tôt acolo este o A. 
de istorie çi antichità(i câte o A. in Upsala 
çi Gotenburg. — In Norvegia este A. din 
Ci'istiania (1859) çi cea din Drontheim 
(1760). InDanemarcaeA. dinCopenhaga, 
devenitâ régala (1743) din o societate privatâ.

In Anglia çi Irlanda esistà numai socie- 
tâ(i, cari cultiva siuguratice ramuri de sciinte. 
Royal Society din Londra (1663), cea din 
Edinbui'gh çi Royal Academy din D u b 1 i n svint 
cele mai veatite ; ele cultiva aproape exclusiv 
aoüiifele matematice §i natiirale.

In Orient: tEndsümeni danis-’ în Con- 
stantinopole.

America, îndeosebi Statele Unité nord-ameri- 
cane, sûnt bogate în Academii, cari se înmul(eso 
an de an. Cele mai vechi sûnt: * American Aca
demy of arts and sciences^ din Boston (1780), 
care cultiva toti ramii sciin(elor çi artelor;
» American philosophical A. • din Piladelfia, 
înf. de B. Franklin, §i aprobatâ la 1780. Apoi: 
societatea literarâ $i lîlosoflcà çi >Albany Insti
tuts*, din New-York; A. din Newhaven, 
Washington,Chicago etc. In America de sud 
mai remarcabilà e A. de sciinte din Rio de 
J aneiro.

In Asia çi Australia âncâ exista câteva 
Academii, în Africa: ^Institut Égyptien* în 
Alexandria (1851). Afarà de acestea esistà nu- 
meroase Academii, cari cultiva singuratice ramuri 
de sciinte çi arte.

Academia Mihaileanâ, ântâiul institut pentiu 
învë(âmêntul sup. rom. în Moldova, ale cârui 
cui'suri superioare au fost sîmbui’ele, din care 
dupa multe peripe(ii se desvoltà Univei-sitatea 
din laçi. Infiin(atâ de principele Mihail Sturdza 
eu conlucrarea lui Gh. Asaki çi a altor fii lu- 
minati ai (eiii çi înaugiu’atà la 16 lun. 1835 eu 
deosebità solemnitate ; scopul era, ca prin ea sâ-çi 
poatâ caçtiga învêfaturâ mai înaltâ acei tineri, 
cari terrainând gimnasiul Vasilian delà Ti’ei- 
lerarchi din laçi, nu puteau merge în stràinâ- 
tate. La început se organisarâ numai patm clase, 
cari mai târ(Jiu se înmul(irâ pana ce ajunserà 
la çepte. Cu organisarea mai deplinà a A. M. 
încetarà cui'smTle gimnasiale delà Trei-Ierarchi, 
remânênd acolo munai clasele elementai'e, iar 
profesorii delà acele cureuri trecurà la A. M., 
între cari çi Eftimie Murgu, »doctor în fllosofie, 
màdular al Univers!tâîü din Pesta, diplomat 
cesaro-cràesc, praviUst çi profesor de fUosofie». 
Cuj'suiîle sup. erau representate la început prin 
doué clase, cea de fllosofie çi cea de drept, dar 
pe rend se deschiserâ catedre noue aproape pentm 
toate ramurile de 30Üu(â. Aici îçi îneepurâ cariera 
multi dintre cei mai luminati fii ai neauiului rom., 
ca loan Ghica, Mihail Eogâlniceanu ç. a. Prin 
A. M. çi alte diferite çcoli, înfiin(ate în capitala 
çi în locuiîle mai însemnate ale Moldovei, în- 
vètàmêntul national luà un înalt çi puternic 
avênt; se ridicaiA prin învëtàtiu’â oameni noui 
din treapta de jos çi îneepurâ a face concui’entâ 
clasei privilegiate la ocuparea functiunilor de 
stat. Boeiimea îçi vë(Jù prin aceçtia çi prin »bon- 
jm’içti« învechitele privilegii primejduite, iar ur- 
marea fù reaotiunea. Partida boereaiscâ, duçmanâ 
mai aies învètâmêntului superior delà A., spri- 
ginitâ çi de agentul din Moldova al guvernului 
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lusesc, aduse pe principele Mihail Sturdza acolo ca 
la 1847 sub pretexte de nimic sà sugnune însuçi 
açe4âmêntul înfiintat de el. Cursuiîle superioare, 
cari se (ineau în limba românà, se çterg, se în- 
troduce ait sistem de învëtâmênt la A. M. çi 
locul limbei rom. Î1 ocupâ limba francezà, ger- 
manâ sau niseascâ, »dupà înlesnirea ce se va 
înfâtoça în aflarea de potrivifi profesori». Gf. A. 
D. Xenopol : Menioriu asupra învëtàmêntului su
perior în Moldova. laçij 1885.

Academia orientalà, institut de învëtâmênt în 
Viena, stand sub ministerul de esterne, pregâ- 
tesoe tineri pentm îngrijirea afaoerilor diplo- 
matice în statele din Orient. A fost înfiintatâ 
de împërât. Maria Teresia. Invëtâmêûtul du- 
reazâ 5 ani. In acest institut se primesc numai 
fii de ai cetâtenilor Austaiei çi Ungariei. Tinerü 
absolvent! ai A. aflâ aplicare ca elevi consulari 
mai aies în Orient. Obiecte de învëtâmênt: 
sciinte juridice çi politice, istoria diplomaticâ de 
stat, dreptul international, dreptul consular çi 
limbile: francezà, italianâ, englezà, arabâ, tur- 
ceascâ çi peiuanà.

„Academia ortodoxâ“, societate pentm litera- 
turâ, retoricà çi musicâ, înfiintatâ în 1884 de 
almnnii seminariali delà facultatea teologicâ din 
Cemàuti la îndemnul archiepiscopului çi raetro- 
politului Dr. Silvestm Andrieviciu-Morariü ; are 
de scop perfectionarea membrilor sëi în numitele 
ramui’i. Concerteazà çi peroreazâ odatà pe an 
în sala sinodalâ a reçedintei metropolitane ; a 
dat serate musicale în Suceava çi Ràdâuti çi a 
publient çi Calendaml diecesan delà 1886—1895.

[Dr. I. G. Sb.]
Academia Românâ. Delà 1866 încoace încep 

evenimente mari în Roniània. Cu progresul con- 
solidàrii politice a terii se pregâtcsc fundamen- 
tele pentru înflintarea Academie! Romane. In 
10/29 Febr. 1866 loan Cuza era âneâ principe, 
dar preste noapte e silit sâ ab()icâ de tron, çi 
în 11/23 Febr. 1866 Bucui-escii se deçteaptâ 
sub »Locotenenta Domneascà» compusà din : 
Lascar Catargiu, colonel Haralambie çi general 
Nie. Golescu, çi sub ministeml loan Ghica. In 
10/22 Maiu 1866 sosesce Carol în Romania. In 
11/23 Febr. C. A. Rosetti întrà în minister ca 
ministm de culte çi avênd lângâ sine de director 
general al ministerului de culte (secretar de stat) 
pe V. A. Urechià, àucà în prima 4i a oficiului 
sëu a venit cu idea, ca guvernul sâ ia în 
mâna sa çi sâ promoveze causa înfiintàrii unei 
»S 0 c i e t â t i 1 i t e r a r e« çi în acest scop sub 
Nr. 1140 face raportul sëu càtrà consiliul mi- 
nistrilor, alàturànd totodatâ un »Regulament 
pentm formarea societàtii literare romane*. 
Regulamentul acesta «prevede fonnatiunea socie
tàtii literare romane din membrii din toate pro- 
vinciile locuite de Români« çi spune cà »gra- 
matica çi dictionarul nu pot sâ fie ale 
cutàmi dialect roman, ci gi'amatica çi dictio
narul limbei romane. Guveraamentele, sub scutul 
cârora Dijeu a açeejat o parte a natiunii romane, 
nu pot decât sà aplaudeze fonnatiunea acestei 
sooietàti cu totul literare, grâmaticale çi lexico- 
gi’afice. Austria, sub scutul càreia s’a început 
cultura limbei romane, sûntera siguiî cà va privi 
cu multâmire împâitàçirea la lucrârile acestei 
societâti a învëtatilor romani din Aideal çi Bu- 
covina». — Consiliul ministrilor în çedinta din.
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12 Martie 1866 primesoe raportul çi regulamentui, 
iar locotenenta domneasoâ eu deoretul din 1 Âpr. 
1866 Nr. 582 aproàbà «Regulamentui pentm for- 
marea societâtu literare romane». Regulamentui 
întreg constà abia din 13 §-i. Era idea ca sa 
se faoâ un început cât de modest, dar sà se 
faca. Axticolii de frunte ai regulamentului erau : 
câ societatea se formeazâ în Bucuiesci, câ ea 
se va forma deocamdata din 7 membri din Ro- 
mania, 3 din Transilvania, 2 din Bânat, 2 din 
Maramurëç (Ungaria de nord), 2 din Bucovina, 
3 din Basarabia çi 2 din Macedonia; câ la în
ceput ministerul de culte va invita, respective 
va denumi pe membrii, câ societatea are dreptul 
sà-çi aleagâ pe president, pe vice-president çi 
pe secretar, iar mai tar()iu societatea constituitâ 
are dreptul de a’çi alege membri, câ societatea 
are sâ seadune în 1 Aug. 1866, când va discuta 
basele, dupâ cari urmeazâ a se élabora gra- 
matica çi dictionarul limbei romane. Lo- 
cotenenta donmeascâ eu deoretul din 22 Apr. 
1866 Nr 698 numesce de membri ai sooietàtii 
literare române pe : losif Hodoç, Alex. Roman, 
din Maramurëç; Timoteiu Cipaiiu, G. Muntean, 
G. Baril, din Transilvania; Andreiu Mocioni, Vin- 
cenliu Babeç, din Bânat; A. Hui'muzachi, A. 
Dimitroviciu, din Bucovina ; Al. Hasdeu, Cavaler 
Stamate, I. Stroiescu, din Basarabia ; I. Caragiani, 
Cozacoviciu, din Macedonia. A. Dimitroviciu îçi 
dete dimisiunea, çi prin deoretul din 11 lunie
1866 Nr. 975, subscris de Carol I, Domn al 
Românilor, se denumesce în loc loan Sbiera 
profesor din Bucovina. piua adunârii membiilor 
s’a fost pus pe 1 Aug. 1866, dar piin deoretul 
domnesc din 22 luüe 1866 Nr. 1187 s’a amânat 
— din causa epidemiei ce era în fearâ — pe 
a. 1867. Prin deoretul domnesc din 28 Maiu
1867 sub Nr. 874 societatea literarâ e convocatâ 
pe 1 Aug. 1867. Urmeazâ apoi deoretul domnesc 
din 2 lunie 1867 Nr. 829 prin care se denumeso 
membrii: Vasüe Alexandri, C. Negruzzi, V. Al. 
Urechiâ, din Moldova (România de preste Micov) ; 
I. Heüade Râdulescu, A. Treboniu Laurian, C. 
A. Rosetti, I. C. Massim, din Muntenia (Ro
mânia dé dincoace de Milcov); çi flind-câ locul 
lui Stamate din Basarabia a devenit vacant, se 
întâresce Stefan Gonata; mai départe prin de- 
cretul domnesc din 20 julie 1867 Nr. 1047 se 
denumesc membrii: Titu Maiorescu çi Nicolae 
lonescu, din Muntenia.

In 1 Aug. 1867, 16 membri din România çi 
10 membri din alte parti se adunâ în sala 
Ateneului din Bucui'esci. Stefan Golescu, mi- 
nistrul president ocupâ presidiul (deoarece D. 
Bràtianu, ministrul de instnicfiune publioâ era 
împedecat) ?i în cuvêntarea sa de deschidere 
(Anal. Ac. Rom. 1867 p. 12) (jice: «Guvemul 
din aceastâ oarâ nu mai poate avé nici un 
amestec în lucrârUe DVoastre. Ministerul va 
deprme în mânile DVoastre fonduiile, ce din 
diverse legate posede déjà societatea, çi al câror 
depositar legal pânâ a4i era ministerul. Socie
tatea este §i remâne independentâ çi liberâ cum 
liberâ çi independentâ a fost Hmba poporului 
român. De aeji înainte societatea va avé respun- 
derea çi gloria lucrârilor sale. Raportul minis- 
trUor din 11 Febr. 1866 Nr. 1140 spune lâmurit 
tôt ce doiim, tôt la ce aspiràm prin îniîin- 
jarea societâtü însârcinate qu lucrarea gramaticei

çi a glosarulrri limbei romane.» Solemnitatea inau- 
gurâiii societâtü literare a înâljat’o desvëlirea 
bustului lui Evangelie Zapa din Macedonia, care 
a lâsat societâtü 5000 de galbeiü, çi a dispus 
prin testament ca ui’maçii lui în tôt anul .sa 
plàteascâ societâtü 1000 do galbeni. De solem
nitatea inaugurârii societâtü literaru s’a tient 
çi cuvêntarea lui Timoteiu Cipariu, canonic în 
Blaj. Dînsul (Jise în obiectul limbei: »Pânâ aci 
limba çi nationalitatea ne-a fost încâloatâ . . . 
pentru eliberarea ürnbei nationale va îngriji 
mai aies chiar aceastâ societate üterarâ. Ea va 
îngriji ca limba românâ sâ soape de jugul des- 
potismirlrü, sub care a gemut de secoli. Ea va 
îngriji pentru conservarea uuitâtü ürnbei ro- 
mânesci în toate provincüle locrüte de Romani. 
Ea îi va reda forma curât nationalâ românâ, 
spre a figur'a eu toatâ demnitatea între çi lângâ 
surorile ei de origine latinâ !•»

In primele çedinje societatea çi-a întocrrüt 
Statutele pentru regularea activitàtü sale. In 
aceste statute ea îçi dà numele de Societate 
Acadenücâ Românâ, pe cai'e l’a pmtat pânâ la 
1879. Totdeodatâ ea çi-a lârgit cercrü de acti- 
vitate, constitiündu-se, în soop »de a lucra la 
«înaintarea literelor çi a sciintelor între Romani, 
»în trei sectirmi : a) Sectiunea literarà-filologicâ, 
»b) Sectiunea istoricâ-archeologica, c) Sectiimea 
«sciintelor naturale.» Programul de aotivitate 
astfel lârgit §i déterminât a remas basa orga- 
nisâtü acestei institutiuni. Dupâ doisprecjece ani, 
legea din 29 Mar-tie 1879 déclara Societatea Aca- 
demicâ Românâ de Institut National sub denu- 
rnirea de «Academia Românâ». Delà 1867 pânâ 
la 1878 Societatea Academicâ se întruiüa odatâ 
pe an, çi anrrme vara, în sesiuni generale, cari 
tineau cam çese septëmnni. In aceste sesiuni se 
discutau toate chestiunile scüntifice, administrative 
çi financiare, puse la ordinea (jüei. Intre o se- 
siune generalâ ?i alta functiona nmnai o Dele- 
gatiune aleasâ çi însârcinatà eu esecutarea ho- 
târîrilor luate çi eu pregâtirea lircrâiilor pentru 
vütoarea sesiune. Delà 1879 încoace, de când 
s’a orgarüsat Aoademia Românâ eu statutele de 
astâ(Ji, aotivitatea ei ai-e un caraoter permanent. 
Çedintele se tin în fiecare Vinere, afarü de cele 
trei vacante, la Crâciim, la Pasci çi în Irmile 
Ivüie çi August. Sesirmile generale, cari dru'eazâ 
25 de (}üe, se tin înainte de l’asoi çi au mai 
eu seamâ menirea de a constata çi aprecia lu- 
crârile fâcute, de a acor-da preirüile puse la 
conclus, de a da directiunea lucrârilor viitoare 
çi de a lua decisiuni de natui’â generalâ, pri- 
vitoare la activitatea çi la interesele Academiei.

lu originea ei Societatea Academicâ era curat 
filologicâ çi avea misiunea specialà de a se ocupa 
eu oriografia, ou gramaüca çi ou dictionarul 
limbei române. Societatea Academicâ s’a ocupat 
deci în cei d’ântâiu (}ece ani ai existentei sale 
aproape numai eu lucrâri privitoare la üinbâ. 
Studiüe çi pubücatiunile istorice au întrat mai 
târcjiu çi pe încetul în cercrrl activitàtü sale ; iar 
scüntele naturale çi rnatematioe- au luat o posi- 
tiune egalâ eu oelelalte douë clase de scünte numai 
prin noua organisare a Academiei delà 1879. 
(Despre lucrârüe Acadeuüei privitoare la limbâ v. 
art. Ortogra6a, Gramatica, Dictionar, Etym. Mag.)

Aoademia se presintà astârji eu rrrmâtoarele 
publicatiuni : Analele, în cari se cuprind aproape
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200 memorii, notite çi comunicâri sciintifice; 
apoi eu nuineroase publicatiuni despre limba 
romanâ: dictionar, gramaticâ texte yecbi, 
opéré de ale vechüor istorici roniâni, (Cantemir, 
Miron Costin, N. Bâlcescu), studii çi colecÇiuni 
de obiceiuri çi de literaturâ poporanâ a Bomtt- 
nilor, traduceri din autoii olasici latini çi greci 
çi ÎD fine eu cirea 10,000 doeumente istoriee 
privitbare la relatiunile mai aies externe ale 
Romfinilor din seeolii XII—XIX, çi eu studii 
istoriee de Eudoxiu Hurmuzabi. Aeademia are 
O biblioteeà de preste 40,000 volume de câi-ti 
tipàrite, eari ouprind aproape toatà literatura 
neoesarâ pentru studiile istoriei nationale, ou o 
eoleotiune de preste 900 volume manusorise, 
oea mai mare pai’te românesei; eu o eoleotiune 
de preste 320,000 doeumente veohi românesei

hagoni L., speeie din familia Meliaceae, tribul 
Swietenieae. Aoest fnimos arbore oresoe în 
Amerioa centrais çi în Antile, de unde se çi 
exploateazâ pentru lemnul sëu pre^ios, care se 
întrebuinteazà pentru mobile. Lemnul de A. este 
compact, fin, tare, colorât în roçu çi odorant din 
causa unei gome, ce exudeazâ; el se lucreaza 
uçor çi se poate lustrui. Toate aceste calitâti 
fac câ acest arbore, care ajunge la dimensiuni 
considerabile, sa fie câutat çi sa formeze un în- 
semuat articol de export. A., ce se întrebuin
teazà în Francia, se impoaitâ din Haïti. Din fructul 
de A. se extrage un oleo, numit de Caraba. 
Scoarta aoestui rar arbore are proprietâti amare, 
astringente, fébrifuge çi antiputride, ceea ce face 
sà fie întrebuintatà în America çi în Antile ca 
succedaneu al scoai’tei de Quinquina. [Z. C. P.]

.Aeademia* (Palatal Universilàtii) din Bucuresci.

din tcarâ, aproape toate originale çi nepubli- 
cate; eu o bogatà colectiune de portrete, stampe 
çi cliarte geogi’aflce vechi, toate de cea mai 
mai-e valoare pentni istoria uoastrà ; în fine eu 
0 bogatà colectiune numismaticà româneascà.

Pânà în timpul cel mai non A. R. a fost adà- 
postitâ în palatul Universitàtü din Bucuresci 
(v. ilustr.), care dimpreunà eu stradele înveciuate 
pânà în (Jiua de astàcji poartà numele ei. De 
câtiva ani A. R. are un local deçi provisor dai- 
propriu pe calea Victoriei.

Averea Academiei represintà astàiji o valoare 
de preste 2.500,000 lei. Budgetul anual se suie 
preste 120,000 lei pe an. (Cf. Raport asupra 
activitàtii Academiei romane 1866-1891 de D. 
A. Sturdza, Bucuresci 1891).

Acadia, numele indian al pro\'inciei de a4i 
Scotia n.puà în Nordamerica briticà; pânà la 
1713 provincie francezà. — A. se numesce çi 
partes nord-esticà a inuntilor Allegbani.

Acaju, plautâ, num. sciintific Swietenia Ma-

Acalmie, (marinà), o scàdere simtitoare în 
foi'ta vêntului în timp de fuitunà; poate dura 
câteva minute sau câteva oare ; în general dupà 
0 acalmie vêntul reîncepe a sufia eu mai multà 
furie. Când vêntul suflà eu rafale, se numesce 
acalmie perioada de Unisce relativà dintre doué 
rafale. In fine prin estensiune se dà numele de 
acalmie la starea momentanà a màrii în timp 
de furtunâ, când dupà o sérié de valuri mari çi 
puternice mmeazà o sérié de valuri relativ 
mici çi uçoare. Când un bastiment, prins în fur- 
tunà, este obligat la un moment dat a face volta 
(.V. ac.), adecà a schimba directia drumului, 
açteaptà o acalmie pentru a exécuta aceastà 
gréa manevrâ, fiind atunci mai putin expus a 
suferl stricàciuni çi avènd mai multe çanse a 
isbuti la întoarcere. [Constant. B.]

Acalypha L., plante, gen din familia Euphor- 
biaceae, tribul (irotoneae, çuprinde plante erbacee, 
\Te-o 220 specii, respândite în regiunile càldu- 
roase ale globului, multe se culHvâ çi în Europa

2*
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în sere oa plante ornamentale. Dintre nume- 
roasele specii mentionâm : A. indica L. este o 
planta erbacee anualâ. Ràdâcinile, frunzele 91 
vlâstàrile tinere sûnt întrebuinfate în medicinâ 
de câti'à Indien!. Frnnzele uscate çi pulverisate 
sûnt adminisü'ate copiilor ca verinifug. Sucul 
loi' este eraetic pentni copii. Râdâcina în decoc- 
tiune este cathartioâ. Infusiunea de frunze de 
A. betulina L. se întrebuin^eazâ în contra 
diareei çi a disenteriei. A. hispida Burm. este 
un arbust eu flori dispuse în lungi raceme pen- 
dente çi considerate de Indieni ca speciftcul 
diareei. A. fmcticosa Forsk. este planta lemnoasà 
pubescentâ. Fmnijelo sûntîntrebnintatede Indieni 
contra dispepsiei. A. reptans Sw. este 0 planta 
purgativâ çi diuretioâ. Dintre speciile cultivate 
pentru fruinseta frunzelor înseninàm: A. ma- 
crophylla Humb et Bonpl., A.marginaia Spreng., 
A. obovata Benth. etc. [Z. C. P.]

Acantha, (architecturàj. Foile de acantbus 
(v. ao.) sûnt aplioate sub diverse forme la oa- 
pitelele coluranelor oorintiene, romane etc., la 
console, la ornamentatia de fiisuri çi coroane în 
ai’chitectura clasicà çi variantele sale eu cea 
romand în diversele renasceri.

Acanthaceae, fam. de plante Dicotiledones, sé
ria Bicar-peÙatae. Familia Acanthaceae se di- 
vide în rrmrâtoarele 5 tribun: I. Tribul Thun- 
bergieae. II. Nelsonieae. III. Ruellieae. IV. Acan- 
theae. V. Justicieae; are vre-o 120 genuri eu 
vre-o 1350 de specii, împrâçtiate pe suprafa^a 
globului mai eu samâ în regiunea interiropicalà. 
Multe din A. sûnt cultivate prin grâdini çi sere 
ca plante ornamentale. Unele sûnt plante médi
cinale, altele sûnt importante ca plante industriale 
tinetoriale. A. longifolius Host. cresce çi în 
terile noastre. A. ilicifoUus L. arbust din Indra. 
Justicia gendarussa Roxb. arbirst din India; 
infusiunea de frunze întrebuin^atâ în medicinâ 
ca febrifug; sircul contra tusei çi decocÇiuoea de 
fnmze contra reunratismului cronic. Justicia 
picta L. arbust eu proprietàîi emoliente, între- 
buin^atà pentru cataplasme. J. nigricans L. 
planta arnarà çi tonicâ. Ruellia tuberosa L. planta 
erbacee, ale cârei râdâcini çi frunze sûnt purga
tive çi emetice, întrebuin^te sub numele de 
»Coccis«. [Z. C. P.]

Acanthia lectularia, v. ploçniîa, pèdu- 
chele de lemn.

Acanthias vulgaris, (cane de marej, peçte din 
ordinea Selachienilor; are pe spate rnaintea fie- 
càrei aripi dorsale câte un ghimpe mare ; tr'àiesce 
în toate màrile Europe! çi în Marea Neagrâ. A. 
sûnt foarie nrrmeroçi la Srrlina. Pelea lor se între- 
buin(eazâ la poleirea lernnului. (V. Selachienl).

pir. Gr. Antipa.]
Acanthocephali, vermi parasifi din grnipa Nema- 

tbebnintelor. Sûnt caracterisa(i prin lipsa de 
canal alimentar çi de gurâ. La partea ante- 
rioarâ a cor-pului au 0 trompa provë(}utâ eu 
cârbge mici, eu cari se Irxeazà în pàretele in- 
testinrrlirr animalului, în care parasiteazâ. Se 
hrânesc prin suprafa(a corpulrri. Un singur gen 
Echinorhynehus E. Cfigas Gotze, trâiesce ca 
larTâ în larvele gândacilor de trandaüri çi în 
ale cârâbuçilor; ca animal desvoltat trâiesce 
în rntestinul porculiri çi al omului. Câte odatâ e 
chiar épidémie. Literaturâ; Leuckart. Mensch- 
liche Para.siten. [Dr. Gr. Antipa.]

Acanthosicyos horrida (Naras), planta din fa
milia Circurbitaceelor, cresce pe prunduri de nâsip 
în Mossatnedes çi Golfrrl-chifilor (Africa); are 
fnrete arornatice de mârimea unei portocale, cari 
se folosesc de indigeni çi ca mrtreirrênt.

Acanthus L., gen din fainiUa Acanthaceae în 
regiunea tropicâ çi subtr'opicâ. Acest gen cu- 
prinde vre-o 14 specii, ce cresc prin regiunile 
tropicale çi terrrperate ale Europei, Asiei, Africei 
çi Arrstraliei. Multe sûnt cultivate prin grâdini 
ca plante’ornarnentale pentru florile çi frunzele 
lor. Dintre speciile, ce se cultivâ ca plante or
namentale, însemnàm pe A. longifolius Host., 
numit în popor Talpa-urs ului, care cresce pe 
lângà Craiova, Turnu-Severin, la Verciorova çi 
prin Bànat. A. mollis L., care cresce spontaneu 
în regiunea mediteranianà împreunâ eu A. longi
folius Host. A. spinosus L. çi A. hirsutus Boiss. 
Unele dintre speciile acestui gen sûnt întrèbuin- 
(ate în medicinâ ca emoliente din oausà, cà frun
zele lor sûnt avute în nuteilagiu ; precum Acanthus 
mollis L., Acanthus ilicifolius L., arbust ce cresce 
în India. Frunzele mari çi spinoase au servit 
de model la ornamente antice (v. acantha) ; flo
rale açecjate în formâ de spic sûnt de 0 fmrrr- 
se(â deosebità.

A capella, (ital. nritsicâ) în stil bisericesc, 
cântare coralà fârâ acompaniare instrumentalâ.

A capricio, fit al. musicà), v. Ad libitirm.
Acapulco, oraç maritim în statul mexican 

Guerrero ; situât lângâOceanul pacifie delà Mexico 
spre sud-vest. Unul din cele mai adrnirabile 
porta ri, în care pot ancora sigur 500 corâbii. 
In apropiere e fortul San Carlos. Clima e fer- 
binte çi nesâuâtoasâ. Cutremure de pâment dese, 
cari la 1799 çi 1837 aproape au nimicit oraçul. 
Expor-t de piei, blane çi argint; 3000 loc.

Acardlacus, (grec.) copU monstru, fârâ inimâ 
sau eu inimâ redusâ; anomalie înuâscutâ; ase- 
menea monstri nu pot trài.

Acaret, avéré, bun ; se aplicâ lirai eu seamâ 
la cousti'ucfiuni, cir dependinÇele lor;' cuvent 
venit la Romani prin Turci din arabul ’akâret. 
(Et. M. R.)

Acarina, a carie ni, (zool.), ordin de ara
chnide ; euprinde numeroase familii err numèroase 
genuri. Sarcoptes scabiei(L.), lungdeO'5 mm., 
trâiesce pe om, cane, porc çi pisicâ, produce 
râia. Demodex'folliculorum (Sim.); trâ
iesce parasit pe om în ghindurile sebacce çi fo- 
Uculele pilifere ale obrazului. Gamasidele, 
parasite pe paseri, mamifere çi insecte. Tyro- 
glyphidele tràiesc pe materai animale sau vé
gétale în fermentatiune; Tyroglyphus siro 
ÿûerv) çi T. longior (Lerv) în brânzâ. T. 
farinae (Deg.) în fâinâ. Glycyphagus în 
fructe dulci çi car-tofi strica(i. Trombididele 
însemnate prin colorile lor vii.

Acarinosa, morb al frunzelor de për, produs 
prin împunsëtura unei câpuçite (graphe) numità 
Phytoptus piri. Impunsëtuiile produc pe supra- 
fa(a frunzelor nisce umflâtuii roçii çi negricioase.

Acatalectic, (grec.) se numesce în versiflea- 
tiuuea anticâ versul complet, adecâ ver'sul 
în care çi tactul final are deplin numërui 
silabelor. — Catalectic se numesce versul, din al 
câmi tact final lipsesce 0 silabâ. — Hipercata- 
lectic se numesce versul, în care tactul final nu- 
mërà mai imrlt eu 0 silabâ uçoarà.
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Acataphasia, sau agramatism, lipsa capacitàtii 

de a forma cuvintele conform regulelor grama- 
tioale çi a le W'dona în propositiune oorect dupa 
sintaxâ; la morburi cerebrale, (varialiune a 
aphasiei).

Acifele, oârceii la vifa de vie.
Aoatist, s. acaftist, (grec, ày.âb-icrtoi;), imii, 

care .se cânta sâmbâtà dimineafa, respective 
vineri seara în a V-a septemânà diu postal 
Pascilor în onoarea Preasàutei Nàscëtoare de 
Dumnecjeu, prin a carei întrevenire de trei ori 
a fo.st mântuit Constantinopolul de barbari. linnul 
acesta se càntà çi se asculta stànd în picioare 
çi nu çe(Jênd, de aici îçi are numele de A c a f- 
tist. Acaftist sau Acaftistiar se numesce si 
O carte de mgâciuni, în care se cuprinde imnul 
amintit. (Nilles, Callendarium manuale utriusquo 
ecclesiae, Oeniponte, 1881, t. II, p. 152—182; 
Melchisedek, Oratoriu, Bucuresci, 1869 p. 91).

Acatolic, creçtin, care nu se (ine de biserica 
catolicâ.

AcafuI, Acacia Willd., arbore din ta.mi\ia.Legu- 
miaosae, subtam. Mimosae, trib. Acacieae. Plan- 
tele din acest gen cresc în regiunile tropice ale glo- 
bului, dar sûnt mai abundante în Australia ?i 
Africa. In Europa se cultiva în sere mai multe va- 
rietà(i de A. ; ba în regiunea mediteranianâ se 
cultiva eu succès si sub cerul über. Dintre cele 
420 specii cunoscute men(ionâm : A. arabica 
Willd. arbore înalt de 6 metri, cresce în Arabia 
si India onentalâ, în Europa se cultiva în sera. 
A. vera Willd. arbore cam de aceiasi înâl(ime 
eu cel precedent, cresce în Egipt. Ambele aceste 
specii sûnt importante, pentru-cà produc goma- 
arabicâ, care se întrebuinteazâ în medicinâ si 
în industrie. Apoi A. Caiechu Willd., A. Far- 
nesiana Willd., A. Heterophylla WilId., cultivate 
prin sere oa plante ornamentale. Din punct de 
vedore silvic de mare importants la reîmpopu- 
larea nâsipului sbiu'Stor si la locurile coplesite 
de solul feitil, unde se aplicà eu succès bun.

Aciu, (acov), O niësui'â de 56 litr. Cuvênt 
api’oape necunoscut în Remania. Vine din 
magh. akô.

Acauli, (Plural acaule; lat. acaulis; a pri- 
vativ, y.ajXoç = tulpinà). Termen care se aplicâ 
în organografle la plantele, cari n’au o tulpinâ 
aparenta iji ale câror frunze sûnt grâmàdite 
toate la basa înti'’un fel de rosetâ, sau au o 
tulpinà dar prea scurtâ comparativ eu aceea a 
altor specii din aceiasi gen; s. e. specia Silene 
acaulis, Carlina acaulis etc. Vorbind riguros 
expresiunea de plante acaule e gresità, càci tot- 
deuna tulpinà exista, bine înteles redusâ la di- 
mensiuni mici, ori inlocuità eu un dise, pe care 
se însirà frunzele în -rosetà, numite impropriu 
iai'âsi frunze radicale (càci se considéra cà tul- 
pina ar lipsi si fmnzele ar fi purtate de ràdàcini ; 
în realitate frunzele nu sûnt purtate de ràdàcini, 
ci de tulpini subterane în formà de ràdàcini, 
rhizome); ori tulpinà plantelor (jise acaule existà 
iarâsi, dar redusà la un soiu de dise, pe care se 
aflà frunze modificate în formà de solzi, totnl 
fiind ascuns în pàmênt constituind un bulb; 
asa e la Zambila, üsturoiu etc. Ceea ce ese afarà 
in acest cas e o ramui'à tloriferà eu fninze 
spéciale (bractee) sau chiar ramuri eu frunze 
adevërate. [S. Çt. R.]

Aoc, (comerc.) prescuitare delà accept.
Acca Larentia, dupà mitologia romanà marna 

Larilor si (jina puterii fructifère a pàmên- 
tului, càreia i s’au încredintat semintele si morfii 
si pentru aceasta ea s’a primit si de (Jina cetàtii 
Roina. Dupà ait mit, muierea pàstorului Faus- 
tulus, care a gàsit pe Romulus si Remus si i-a 
predat muierii sale ca sà-i nutreascà si creascà. 
Acca se esplicâ din sanscrita akkâ (mamà), iara 
I.arentia din numele Larilor. [Atm.]

Ac-cale, insulà în Dunàre, (v. Adakaleh).
Accalmie, v. Acalmie.
Accapareur, (franc.) comerciant, care pria 

cumpërarea în masse a unui articol comercial vrea 
sâ predomineze pia(a si sâ dicteze preturile.

Accarus, v. acarina.
Accelerando (ital., termin music.): gràbind, 

din ce în ce mai iute.
Acceleratiune, în general gràbi r e. A. sidericà 

este diferinta dintre (Jiua sidericà si civilà sau 
tropicà, adecà 3'56'5", eu cat e mai lungà (jiua 
civilà decât cea sidericà. — A. selenicà este 
scurtarea timpului din revolutiunea lunei, ce se 
produce prin influintarea planetelor asupra càii 
pàmêntului. In fisicà A. se aratà la câderea 
corpurilor; la anmearea oblu în sus acc. se nu
mesce A. negativà, sau retardatiune.

Accent, (lat) exprimarea unei silabë eu glas 
mai ridicat în rostirea cuvintelor. D. e. învëfà- 
<«rà In musicà întonarea mai marcatâ a unui 
ton fatà eu ait ton. Accentul musical stâ în 
legàturà eu accentul vorbirei. In musicà deo- 
sebim 1) A. gramatical, 2) A. ritmic, 3) A. metric, 
4) A. pasional.

Accepisâ, (lat) adeverintà de primire, rece- 
pisà, cnîtantà.

Accept cambial se numesce declaratiunea pusà 
pe cambiu de trasat, pria care acesta se obligà 
sâ plâteascâ la scadentà suma din cambiu în- 
treagà sau în parte. Prin o asenienea declara- 
tiune, fàcutâ în forma prescrisâ de lege (v. ac- 
ceptatiunea), trasatul devîne acceptant si obligat 
conform acceptului sëu. (Cambial acceptât âneà 
se numesce accept). Dacâ trasatul accepteazâ 
fârâ nici o reseivâ, acceptul este si se numesce 
nehmitat. Dacâ însâ accepteazâ numai o parte 
din suma însemnatâ în cambin, acceptul se nu
mesce limitât în sens larg al cuvêntului ; iar dacâ 
accepteazâ eu o altâ restricfiune d. e. adaogâ la 
accept »plâtesc numai lui N. N.« sau adaogâ ait 
timp ori ait loc de platà deosebit de cel fixât 
în cambiu, posesoml cambiului e în drept sâ 
priveascâ o atare acceptare ca refus, eu toate 
cà si mi accept de felul acesta, numit limitât 
în sens propriu, obligà pe acceptant conform 
oon(inutului sëu. (Ct. Manual de drept. cam b. de 
loan Socaciu p. 79 si 80).

Acceptà^lune, 1) în termin juridic iusemneazà 
primirea unei oferte. Astfel prin concui'sul 
voinfelor contractul se perfecteazâ (art. 35 ur. 
C. com.; art. 282 ur. si 291 ur. C. com. ; art. 1114, 
1118 C. civ. ; ai-t. 405, 685 ur. ; 407, 811,813 ur. ; 
935, 1393 ur.; 1533 ur. C. civ.; art. 375 ur.; 
435, 440 C. com.). A. de ereditate se mai nu
mesce si ad i t i U n e (cf. Dim. Alexandresco, t. lEI, 
pg. 304 ui-.).

2) A. cambialà se numesce actul, prin care 
trasatul se obligà sà plâteascâ suma cambialà la 
scadentà. Acest act trebue fâcut în forma pre-
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Eorisâ de legea cambialâ çi anume în sens pe 
cambiu. 0 acceptare verbalâ, sau scrisâ pe copie, 
alonge (v. ac.), ori pe o altà hârtie separatâ, ira 
are valoare. Numai A. prin intei'ventiune, pentni 
onoare, se poate face çi pe copia cainbiului (v. 
interventiunea cambialâ). A. fàcutà are înteles 
ca çi acceptul (v. ac.) çi nu se mai poate revoca. 
Acceptarea se poate face sau aça, câ trasatui 
Bcrie pe cambiu o deolarafie de acceptare iscâ- 
lita eu numele sëu propriu d. e. «acceptez N. N.«, 
sau se poate face prin simpla iscâlitui-à a tra- 
satului fârâ altâ declaratie, în care cas niunai 
în fata cambiului se poate face (cf. I. Socaciu 
0. c. p. 79 9. m. d.)

Accesiune, (din lat. ad-cedere, accedere, a 
merge spre, a se uni, a mari nuniëral). Ca temiin 
juridic se întrebiünteazà mai aies la pliu-al : a c- 
c e s s i 0 n e s, cari sûnt garantüle accesoiü, reale 
sau personale, pe cari debitorul le dâ credito- 
rului sëu. — In drepiul international acce
siune a este piimirea, aderarea simplâ sau con- 
ditionatà de càtrâ unul sau mai nralte guverne 
la tractatul încheiat între douë sau mai multe 
State. Din momentul când guverniil imei teri 
a accedat la un ti'actat, dupa foimele çi condi- 
tiunUe prevëijute în el, el içi însuçesce dreptu- 
rile çi îçi ia îndatoririle stipulate în acel tractat. 
In unele împrejurâri accedârile sûnt foi’tate, dar 
nu çi Uegitime. Sûnt casuri, în cari puterile cele 
mai'i pot sa constringâ statele refractarii sà ac- 
cedeze la tractatele inspirate de sentimentul de 
umanitate, cari au de bazâ interesul çi pacea uni- 
versalâ. Accesiunea este sinonimâ eu adesiunea, 
care se întrebuinteazà mai mult decât cea d’ântâiu.

[Ursean Valerian.]
A., dupa art. 482 C. civ.: proprietatea unui 

lucni mobü sau imobil dâ drept asupra a tôt 
ce produce lucrul çi asupra a tôt ce se unesce, 
ca accesoriu, eu lucnil într’un mod natural sau 
artificial. Acest drept se niunesce drept de ac
cesiune. Codul civil tracteazâA. în art. 483 ur.; 
488; 489 ui\ ; 504 ur. ; 645. Cf. Dem. Alexan- 
dresco, Expüc. t. çi pr. a Codului civil român, t. II, 
pag. 469—537 çi t. III, pag. 208.

Accesoriu, ceea ce în mod secundar însotesce 
principalul çi care, dupâ un vechiu principiu, 
urmeazâ acestuia : accesorium seqiütur princi
pale. Codul civil rom. a fâcut adesea aplica- 
tiunoa acestui principiu (art. 903, 1325, 1396, 
1657,1824 C. civ.). Cf. Dim. Alexandresoo, Esplic. 
teor. çi pr. a C. civ. rom., t. IV, p. 548 ur. ; Gr. 
Maniu, Dr. com., I. n. 37.

Acciacatura, (italj ornament musical, care 
constâ din 0 notà scuitâ, ce premerge unei note 
mai lungi.

Accident, întêmplare, nenorocire, ceva ne- 
açteptat; accidentai^ îiitemplâtor, neprecalculat ; 
aecidentalii, lucinri întêmplâtoare. v. Intêmplâri.

Accidente, primai ajutor la accidente, ür- 
ganele administratiunii publiée çi mai aies ine- 
dicii în functiuni publics sûnt datori a vem 
grabnic în ajutoml populatiimii, în casul când 
sânâtatea çi vieaÇa cetàtenilor sûnt periclitate 
prin accidente, preoum înecare, sufocare prin 
surpai'ea unui mal, prin inspirarea de gazuri ires- 
pirabile sau toxioe, otrâvire, muçcâtura de animal 
tiu’bat ç. a. Pentni a readuce în vieatâ peraoanele 
aflate în starea de moarte aparentâ, ne servira de 
diferite mijloace, mai aies de manipulatü ale res-

piratiunii artificiale, de imitarea miçcârilor res- 
piratorii ale organelor pântecelui çi ale toracelui, 
prin ti’agerea afarâ ritmicâ a limbei, prin pre- 
siunea ritmicâ a abdomenului eu ridicarea dia- 
fragmei, apoi de frecarea pielei eu scopul de a 
activa pirculatiunea sângelui în tegumentele co- 
mune. In unele oraço mari existâasociatiuni fllan- 
tropice (societâ(i de samaritani) pentni asistenta 
medicalâ la accidente.

Accidente, (in musicàj se nuraesc în general 
semnele,«e altereazâ intona(iunea notelor înaintea 
cârora sûnt puse, sau cari restabUesc aceastà 
intonatiune. Aceste semne sûnt: diezul, care 
ridicâ intonatiunea eu jumëtate ton; bemolul, 
care pogoarâ eu jimiëtate ton; becarul, care 
restabilesce intonatiunea, çi dublele lor. Originea 
acestor semne e în litera latinâ 6, care în no- 
tatiunea alfabeticâ represintâ sunetul numit as- 
tâiji si, care era variabil în solmizarea prin mu- 
tatiuni. Deçi de prin sec. Xm aceste semne 
aveau stabilitâ foima lor, numai de prin sec. XVllI 
dateazâ adevërata lor semnifleatiune de a(Ji. 
Semnele duble, deçi cuuoscute teoretic mai de 
mult, nu par a fi fost întrebuintate înainte de 
sec. XVIII. pr. C.]

Accidente eucharistice. — Este un pimct de 
credintâ creçtineascâ, în sens câ la Uturghie dupâ 
prefacere, substanta pânei çi a vinului toatà e- 
schimbatâ în coipul çi sângele lui lisus Christos, 
aça încât din pane çi din vin nu mai remâne 
altceva decât coloarea, gustul, mârimea, într’un 
cuvent numai calrtâtile sensibile, numite acci
dente, specii.

Acciden|ii, venite latérale, ocasionale, inci- 
dentale.

Accis, dâri indirecte, ce se percep asupra 
diferitelor lucinri trebuincioase vietii, (obiecte 
de consum, mai aies zahâr, vin, bere çi alte 
spirituoase). Denumirea çi cuprinsul acestor dâri 
se schimbâ eu terile. In Rom. odinoarâ se numia 
otcup; în Ungaria se munesce dare de con
sum. V. Imposite indirecte. A. de màcinat, 
dare, ce se plâtesce statului dupâ cereale mâci- 
nate, întrodusa în putine state.

Acclus fAtiius), Lucius, poet roman, n. 170, 
t pe la 90 a. Chr. ; cel mai mare tragedian al 
Romei republicane. (Fragmente edate de Ribbeck, 
Lipsea, ed. II. 1871).

Acco, Acca, V. Alfka.
Accoiti, Bernardo, poet ital., din renumita 

familie toscanâ-aretinâ, n. 1465, f 1535. Avea un 
deosebit talent pentin improvisât, prin care îçi 
caçtigà atributul l’unico Aretino. Operele 
lui poetice de timbn.1l gustului rëu de atunci 
sûnt uitate.

Accouchement, (franc.) moçit, ajutoi-ul ce se 
dâ pi in moaçâ sau [)iin medic la actul nascerei, 
(V. Moçit). — Accoucheur medic spécial in 
moçit, m a m 0 s (v. ac.)

Accumbent {accumbens), denumire ce se dâ 
ombrioniilui din semènta, ale cârei pârti sûnt 
îndoite aça, încât radicula este ciilcatâ pe mar- 
ginile cotiledoanelor çi prin uimare paralelâ 
eu linia comisuralâ a lor. Aça s. e. la unele 
Cnioifere (Crucifere pleurorhize), la JTasole etc. 
In acest cas radicula se (jice accumbentà çi 
cotilüdoauele accumbente (De Candolle). D. Ger
main de St. Pierre çi D. Cosson au numit 0 
astfel do radiculâ, radiculà comisuralâ, expre-
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siune mult mai précisa çi mai lesne de îa^eles. 
Este uçor de observât eu o lupa aoest raport de 
positie între radiculâ çi cotiledoane, facêndu-se 
O taieturâ d’acurmeziçiü semôntei, ce voim sa 
studiâni. [S. Çt, R.]

Ac de mare (Syngnathus acus L.J, pesce din 
ordinea LophobranchiUor; are forma unui ac 
foarte lung ?i subtire, 30—90 cm. lungime; 
tràiesce în Ôceauul Atlantic, în Mediteranâ çi în 
M. Neagrâ; se gâsesce foai-te mult în portul 
Constantei, unde tràiesce pe plante marine lungi 
çi vereji, pe cari le imiteazà prin coloarea sa, 
pentru a nu fi observât. Ouele le clocesce bàr- 
batul într’un buzunar aflat în regiunea candelâ 
pe partea sa ventralâ. [Antipa.]

Acephali, monstrii fârâ capete.
Acer L., din familia Sapindaceae, subfamîLia 

Acerineae. Din genul Acer sûnt ounoscute vre-o 
50 specii, cari cresc în Europa, America borealà, 
Asia borealâ, în Java çi în Himalaia. La noi 
représentât prin trei soiuii: a) Jugastrul sau 
arfarul de câmpià, cresce pe coline pana la 
înaltimi de 700 m. preste suprafata niam; b) 
Arfarul de eodru çi c) Pcâtinul, ce cresce 
în regiuni muntoase; nu formeazà massive com
pacte; lemnnl e alb çi tare, câutat ca material 
pretios pentru mobile ; d) A. tataricum L. numit 
popular Gladiç sau Verigariu, cresce pe mar- 
ginea pâdurilor. Sucul celer mai multe specii 
de Acer contins mari cantitàti de zahâr, care se 
exploateazâ în Canada çi în centrul Statelor- 
Unite. Dintre aceste specii însemnâm A. sac- 
charinum L., A. pensylvanicum L. A. rubrwm 
L. etc., din America de nord.

Accra, pajura, (v. Vulturii).
Acerdesi, minerai, oxid hidratat de manganes, 

bnin-negru; origine secundarâ, depus din isvoare. 
Sinonim: manganit.

Acerineae (Aceraoee) familie de plante dicotile; 
apai'tine ordinului Sapindaceelor çi formeazà ar- 
bori mari, cum e ai’tarul, paltinul etc. Aceri- 
neele cuprind trei genuri çi anume: Acer L. în 
regiunea temperatâ a emisferei boreale. Negundo 
Moenoh. în America borealâ çi Dohinea Ham. 
în Himalaia. Toate A.-le contin un suc bogat 
în materii sacharoase fermentescibile, lemnnl 
lor este foaife résistent, scoaita lor confine prin- 
cipii colorante çi adstringente, proprietâti, cari fac 
sa fie întrebuinfate în medicinâ çi în industrie. 
Unele specii de Acer L. çi de Negundo Moench. 
se cultiva prin parcuri ca arbori ornamentali. 
— Cresc în zone moderato, Em'opa, Japonia etc.

Acetal, se gâsesce în spiitul brut çi în vinuii 
vechi çi se nasce prin oxidafinnea alooolului; 
e un lichid incolor, ou gust çi miros plàcut; 
greutate specificâ 0 821 la 20° C; ferbe la 104° C. 
Servesoe la imitai’ea buchetului vinurilor vechi.

Acetate, în ohemie toate oombinatiunile de 
metale eu acid aoetic (sâruri acetate) s. e. ace- 
tatul de plumb, (zahârul de plumb) etc.

Acetometru, aparat inventât de Otto pentru 
determinarea gradului sautâriei otetului, arâtâud 
cât acid acetic concentrât (exprimât în procente) 
se aflâ în ofet.

Aceton, se aflâ între productele de destilatiune 
seaoà (uscatâ) ale lemnelor, zahârului, amido- 
nului çi mai aies ale acetatelor; e un lichid f. 
mobil eu un miros plâcut. Se întrebuinteazà în 
medicinâ.

Acetonaemia, ivirèa de aceton în sânge, 
urinâ çi aorul exhalat prin plumâni; mai aies 
la Diabètes çi la morburi concomitato de fer- 
binfeli mari çi îndelungate. Sàngele çi urina 
omului sânâtos nu confine aoeastâ inaterio.

Acetum, v. ofet.
Achai, una din principalele seminfü ale popo- 

rului grecesc. Dupâ tradifie îçi trâgeau originea 
delà Achaios, fiul lui Xuthos, nepotvil lui HeUen 
çi locuiau la început în TesaUa, de unde au 
emigrat în Aeolis, mai apoi în Peloponnes. Aci 
s’au ridicat la însemnâtate çi influinfâ aça de 
mare, mai aies sub regii Atri(}i, înoât Homer 
dâ numele de Achai tutui’or GrecUor. — Dupâ 
invasiunea Dorilor o parte mare a Achailor s'a 
dus pe coastele nord-vestice ale Asiei mici, unde 
au fundat colonii; altâ parte a scos pe lonieni 
din Aegialeia çi a fundat aci im stat numit Achaia. 
Aoeçtia au întemeiat ahanfa achaicâ pentru sus- 
finerea independenfei Greoiei çi au luat parte 
activâ în luptele eu Macedonia çi eu Romanii. 
Când aceçtia (146 a. Chr.) au cuceiit Grecia çi 
au prefâcut-o în provincie romanâ, ’i-au dat 
numele Achaia, probabü pentm-oâ Achaii au 
desvoltat cea mai mare resistenfâ.

Achaia, în timpuri mai vechi Aegialeia, 
finut pe lângâ coastele nordice aie Peloponnesului ; 
mai ântâiu a fost locuit de lonieni, iar delà 1100 
a. Chr. de Achai, cupiincjênd 12 oraçe, cari pe 
timpul Diadochilor au format împreunâ eu Co- 
rintul çi Sikyon ahanfa achaicâ (280 a. Ch.). La 
146 a. Chr. a fost cuceritâ de Romani, cari au 
dat întregei Grecii numele de provincia Achaia. 
— In Grecia de a(Ji Achaia formeazà dimpreunâ 
eu Elis 0 nomarchie de 5075 km3 ou 210,713 loc. 
Capitala e Patras.

Achav, (Ahab), rege în Israil, 875—853 a. Chr. ; 
fiul lui Omris; sedus de sofia sa Isabela a ri
dicat un altar idolului Vaal (Baal) çi a persécutât 
preofii lui lehova; — câcjii în luptâ contra Da- 
mascului.

Acheloos, (acum Aspropotamo), cel mai 
mare rîu al Greciei, isvoresce în munfii Pindos 
çi se vai-sâ în Marea lonicâ, în fafa insulei Ke- 
falonia. — In Mitologia greeâ (Jeul rîului A. se 
luptâ eu Heraoles pentru Deianeira, dar e învins.

Achen, lac în Êrol, 7'la km. lung., se scurge 
prin rîul A. în Isar. Pasul A. duce din Tirol 
.spre Bavaria.

Achena, AJeena, Achainium (grec. = a se des- 
chide), nume dat la fruote de naturâ foarte di- 
feritâ, însâ eu urmâtoarele caractère: Fruct eu 
pericarp uscat, unilooular, indéhiscent, mic, con- 
finênd o singurâ semênfâ, eu tegumentul ei liber 
de pârefii pericarpului, afarâ de regiunea hüului. 
Achena cea mai simplâ provine dmtr’im carpel 
isolat çi raonosperm ; aça de ex. : la Banunculus, 
Anemone, Clematis, Basa, Fragaria, Potamo- 
geton etc. O astfel de achenâ se recunoasce 
prin faptul, câ are un stil çi un stigmat simplu 
latéral. Se mai numesc achene çi alte fructe 
usoate, uniloculare, monosperme, dar ce provin 
din mai multe carpele deschise çi unité prin 
marginile lor, unul singur fiind fertil la ma- 
turitate; aça sûnt achenele delà Polygoneae, 
Cyperaceae etc. In acest cas stUul çi stigmatul 
compose ocupâ partea mijlocie a fructului, sûnt 
adecâ terminale. Forma acestor achene e ori 
comprimatâ-lenticularâ, ori trigonâ, eu trei muchi
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mai mult ori mai putin proéminente. Dacâ acheoa 
nu are péri pe suprafaÇa sa, se (}ice oâ e nudà ; 
altedâti are péri pe toatâ suprafata sau numai 
la vîrf, când se fjioe câ e ou egreià (eu pappus), 
s. e. la plantele din familia Coiiiposeelor, la 
unele Valerianeae etc. [S. Çt. R.]

Achenbach, 1) A. Andréas, n. la 1815 în 
Kassel, çi fratele acestuia 2) A. Oswald, n. la 
1827 în Düsseldorf, pictori germani reniu]ii(i, 
escelând în peisagii çi tablouri de mare.

Acheron, dupa mitologia grecâ: un rîu în 
lumea de jos; Charon pe acest rîu ducea în 
luntrita sa sufletele oamenilor în lumea de jos. 
Un rîu A. a esistat în Epir çi a(Ji se numesce 
Phanariotikos, isvoresce din delime prâpàstioasa, 
are un cui's întrenipt prin cataracte, se perde în 
peçterâ çi apoi iese în lacul Acherasia, ce e de 3 km. 
de lung ; e mai mult o mocirla, ce eshaleazâ aburi 
veninoçi çi stricâcioçi sanâtaf.ii. [Atm.]

Acherontia atropos, (caput mortuum), o .specie 
de fluture ou un desemn pe prototoi ace, care flgu- 
reazâ întru câtva un craniu hum an ; e 115 pânâ 
122 mm. în lungime, 55—GO mm. în lâ|ime; 
are facultatea de a produce un .sunet ascujit, 
eâmia superstifia popularâ îi atribue o semnifi- 
ca(iune sinistrà, — semn de nenorocire çi moai'te. 
Omida, 130 mm. lungime, trâiesce din Iulie pânâ 
în Oct. pe cartofl.

Achiesare, (din lat. adquiescere), maipiijin 
corect îneuviinjare, se numesce mul(âmirea 
(assensus), ce se dâ relativ la un act, care ar 
fi putut sa se contesteze. Pentru ca o achiesai'e 
sa fie valabilâ, se cere un act sau un fapt, care 
sà arate suficient voinja de a da multâmire çi 
de a renunfa la mijloacele legale de nulitate sau 
de reformare. Pe lângâ aceste conditiuni, oa .çi la 
transac(iune çi desistare, se cere: 1) ca 
dreptul, la care se renun(â, sa fie alienabil; 
2) ca cel ce achieseazà sà aibà libéra dis
pu n e r e de acest drept. In materie civilâ çi 
comercialà, unde nu e voiba deeftt de inteiese 
piîvate, achiesarea e admisà fârà multâ dificul- 
tate (art. 408, 1190, 1707 Cod. civ.; 111 .çi 553 
Pr. civ.), în materie penalâ ea nu poate fi ad- 
misâ decât eu prudentâ, deoarece efectele sùnt 
eu mult mai gi’ave çi intereseazâ însâçi socie- 
tatea. Cf. Dim. Alexandresco, Explic. teor. çi 
pr. a Cod. civ. roman, t. II, pag. 202, nota 2.

Achilea, munire veolie de cetate; v. Chilia.
Achileios la Greci, (Achilles la Romani), fini 

lui Peleos eu muierea Thetis. Poséidon, 
(Jeul màrii i-a dâruit caii sëi, Hephestos un 
sent çi ()eii armele lor, eu cari Acii. sà se lupte 
în contra Troiei. Ach. ajutat de (Jei a fost cel 
mai viteaz între Greci .çî a omorît pe Hector, 
fiul regelui Priamos din Troia, dar Apollon, 
(}eul apërâtor al Troiei çi al familiei lui Pria
mos, în minutul când Ach. voia sa între pe 
poarta Troiei, çi Paris fiul lui Priamos îneor- 
dase aj'cul, îndreptà sâgeata lui Paris chiar îu 
càlcâiul lui Ach., deoarece Apollon scia, cà numai 
câlcâiul i-a fost vulnerabU. [Atm.]

Achillea L., planta ; numele îi vine delà Achille, 
care se (jice câ a fost cel d’ftntâiu descoperitor 
al calitàjilor médicinale ale plantelor din acest 
gen, ce face parte din familia Coinposeelor, 
tribul Anthemideelor. Cuprinde preste 100 speoii, 
dar se pot reduce la mai pujine, çi tràiesc în 
emisfera borealà a vechiului continent. Florile

sùnt grupate în capitule radiate, eu involucru 
ovoid, campanulat sau mai rar sub-hemisferic ; 
capitule mici numeroase, mai rar putine çi mari 
la rèndul lor grupate în corimbe. Fruct : achenâ 
turlitâ, îucinsâ de doué margini ânguste. Toate 
sûnt ori plante ierboase, perene, pubescente ori 
pujin glabre, mai rar sub-arbuçti. Frunzele sûnt 
altei iie, mai adesea pinatifide. In România se in- 
dicâ 17 specii; mai însemnate A. Ptarmica L. 
Rototele-albe; A. millefolium L. Coada- 
Ç o r i c el II 1U i, planta comunâ, vivace, eu frunze 
foarte ramificate (de aci çi numele spécifie: mille- 
folium — 0 mie de foi), ce cresce pe lângâ dru- 
niuri, în locuri inculte, în câmpii etc. Unele 
specii din acest gen se cultiva în gràdini ca 
ornamentale. A. millefolium L. se poate între- 
buinja la facerea peluselor în locul gramineelor, 
ce nu ar puté résista; tôt ea e consideratà de 
unii agronomi ca plantâ furagera exelentà. In 
fine, din piîcina câ are mires aromatic, e amarà 
çi astringentà, s’a întrebuinjat mult altàdatâ în 
medicinâ, fârà sâ aibà însâ vre-una din proprie- 
tâtile ce i se atribuiau atunci, ca sâ tâmâduiascâ 
frigiuîle, sà opreascâ hemoragiile etc. ; lucreazà 
numai ca stimulant çi astringent. [S. §t. R.]

Achimenes F. Br., {grec, delà a piivativ çi 
y_ap.aiv(j) = a suferi de frig, prin urmare nu 
sufere frigul), gen din familia Gesneriaeeélor. 
Cuprinde vre-o 20 specii toate originare din 
America tropicalâ (Brasilia, Mexico.) Sûnt plante 
frumoase de serà oaldà sau temperatâ; vivace, 
herbacee, ramificate, përoase eu rhizomi sub- 
terani solzoçi ; frunze opuse sau veriieilate câte 3, 
petiolate, dinfate. Florile ori solitare axilare ori 
fasciculate provë(}ute eu bractee ; au corola hypo- 
craterimorfâ eu tubul aproape oblic, gibos la basâ. 
Plante foarte décorative, mai aies dacâ se plan- 
teazâ alàturi câte 2—3 ori mai multe eu colori 
variate: alb eu roçu çi violet etc. In horticul- 
turâ se cultivâ vre-o 17 specii çi un numër mult 
mai maie de hybride ale acestora eu mult mai 
frumoase atat prin mârimea floiilor, cât çi prin 
stràlucirea çi varietatea colorilor. fS. Çt. R.]

Achir, fiin(à uâscutâ fârà mâni.
Achitare, limpecjirea unei afaceri comerciaJe. 

— Plâtirea totalâ a unui împnimut (v. acquit). 
A. în materne de drept: v. absolutiune.

Achlath (Akhlath), oraç vechiu în Armenia 
turceasoâ lângâ locul Wan, reçedinta unui epis- 
cop armean. In vechime se numia Chelath; 
a fost vestita reçedinta a regilor armeni, eu mai 
bine de 200,000 loc. La 1226 a fost distrus de 
càtiâ Dçelal-Eddin, mai târcjiu ruinât total prin 
cLitrem ur. A fost de repetite-ori rezidit ; Soliman II. 
l’a prefàcut în fortareatâ, dar nu a mai ajuns la 
gloria de odinioarà. Aoum A. este un sat neîn- 
semnat eu vr’o 4000 loc., înounjurat do ruinele 
vechiului oraç.

Achmed, numele mai multor sultani turcesci :
1) A. I. (1603—17), sensual, brutal çi superb;
2) A. II. (1691—95), a fost bâtut crâneen de 
marcgraful Ludovic de Baden în 1692; 3) A. III. 
(1703—30), s'a rësboit norocos împotriva tanrlui 
Petnr I. în 1711 la Prnrt, dâr fù rëu bâtut de 
piintul Eugen de Savoya în 1718.

Achmed Weflk Paça, bârbat de stat turc, u. 
1818, + 1891, fiiü unui grec trecut la Islam çi 
al unei evreice ; a studiat la Paris. Ca functio-
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nar al ministerului de externe a publicat un 
anuar statistic despre Turcia. La 1847 a fost 
numit comisar al Portii în principatele diinârene, 
(1851) ambasador în Persia çi (1860) l'a Paris. 
A fost de repetite-ori niinistru çi a ocupat mai 
multe funcfinni înalte, în cari a arëtat o rigoare 
deosebitâ. Pe timpul resboîului orient, din 1877 
a fost guvernor în Adrianopole çi la 1878 a 
subscris ca primministni paoea delà St. Stefauo. 
A scris un inanual geografio çi alte lucrari 
sciintifice çi literare çi a ti’adus pe Molière.

Acholia, oprimarea secrefinnii fierei în urma 
multor afeofiuni de ficat çi intestine, precum çi 
dupa scurgeri piofuse de sânge. Fiindca fierea 
joacà mare roi la mistuirea alinientelor, lipsa 
ei duce la slâbirea prganismului.

Achorion Link. et Rem., planta, gen din Ciu- 
percile inferioare, oaracteristic în unele boale de 
piele (dermatose), de al(i autori contestât ca gen 
autonom, câci evolutiunea lui nu e complect ou- 
noscuta. Aparatnl lui vegetativ e représentât 
printr’un myceliu flexibil, translucid çi eu fulgi 
de filamente foarte subfiri, neartioulate, fixate 
pe un stroma granules. Se înmultesce prin spo- 
ridii rotunde, ovale sau neregulate produse de 
alte filamente mai dense, lungi, articulate. Specia 
A. Schoenleinii Rem. este aceea, care produce 
boala cunoscutâ de medici sub numele de : Favus, 
Porrigo favoaa, çi scutelata a lui Bazin. Se re- 
cunoasce dupa aceste cai'actere, câ la un anumit 
timp al boalei se obsei'vâ pe piele un fel de 
cuiburi (Pavi) açe(Jate din distanta în distanfâ 
în pârtile përoase, dar mai aies pe cap. Boala 
începe prin présenta germenilor în, foliculele 
piloase, imde se desvoalta çi când sûnt numeroase 
çi nu se iau mësmî, cuiburile înmultindu-se se 
reunesc între ele, formând suprafete mai mult 
ori mai putin întinse. Se mai pot recunoasce 
Favi çi dupa aceea, câ au un mires cai'acteristic 
de çoareci. Dupa unii autori germani, Achorion 
n’ar fi decât o forma de transformare a altor 
ciuperci inferioare, anume a mucegaiurilor.

[S. Çt. R.]
A. Chr. = ante Christum natum : înainte de 

nascerea lui Christos.
Achras L., gen din familia Sapotaceae, ou- 

prinde arbori maiî, eu suc lâptos, eu fnmze 
totdeauna ver(}i, alterne, pefiolate çi coriace. 
Flori albuiîi, axilare, hermafrodite, regulate. 
Laliciul eu 6 divisiuni biseriate. Corola gamo- 
petalâ eu 6 lobi. Androceul compus din 6 sta
miné, aJteruând eu 6 staminode. Ovariul liber, 
përos, eu mai multe loje. Fructul este o baccà 
pomacee, càrnoasâ, globuloasà eu serainte len- 
ticidare eliptice çi de coloare închisà. Flantele 
din acest gen crese în India occidentalà, America 
centralà precum çi în regiunile vecine în insuie; 
în celelalte teri tropice sûnt adeseori eultivate. 
Mai toate pâi’tile acestor arbori se întrebuinteazâ 
sau în medioinà sau în industrie. Fruotele co- 
mestibile de Achras Sapota L. când sûnt coapte 
sûnt foarte pretuite în Antüe peutru carnea lor 
zabaroasà çi pentru pai-fumul lor délicat. Se- 
mintele lor sûnt învëlite de o subs tan (à reçi- 
uoasâ, odorantâ consideratâ ca diuretioâ. Sooai’ta 
acestui frumos arbore este adstringentà çi între- 
buintata în afectiunile catharale substituind une- 
ori quinquina. Sucul lâptos, ce curge din scoarta 
acestui arbore în urma incisiunilor fâcute, con-

tine 0 materie analogâ eu guttapercha. Lemnul 
de Achras costata Endl. foarte résistent, eu 
odoare piperatà, se întrebuinteazâ ca lemn de 
construetie ; iar lemnul de Achras Sapota L. se în
trebuinteazâ pentru tèmplârieçi strungarie precum 
çi penti'u constructiuni navale. [Z. C. P.J

Achromatia, albinism. '\r. ac.
Achromatlc, fârâ coloare; în musicâ insem- 

neazâ: 1) ce cuprindem eu auzul; 2) ce desfatâ 
urechia s. e. o musicâ uçoarâ dai1 plâcutâ.

Achromatism (grec.) opticâ: Lentilele ce dau 
imagini clare, necolorate de margini, se numesc 
lentile achromatice, çi însuçirea aceasta a lor: 
achiomatism. Eiüer a fost cel dintàiu care a 
sustinut, câ trebue sâ se poatâ face lentile aohro- 
matice. Matemaücianulçved. Klingenstierna(1754) 
a dovedit prin eercetârile sale, câ ceea ce Euler 
numai credea, aievea e ou putintâ. Meritul de-a 
fi construit primcle lentile achromatice e al 
englesului lohn Dollond. El a comhinat o lentilà 
convexà de sticlà ci'own eu una concavâ de sticlâ 
Üint. lohn Dollond, mai départe fiiul sëu Petru 
çi ginerele sëu Ramsden, prin continuele lor si- 
linte au perfectionat fabricarea lentilelor în më- 
surâ mare. Dupâ ei s’a distins în fabricarea 
lentilelor germanul Fraunhofer, care a inventât 
un metod eu totul non, dupâ care se poate fa- 
brica sticlâ perfect curatâ.

Achromatopsia, o turburare a sistemului nervos 
de vedere, al cârei résultat este neputinfa de a 
deosebî diferite colori. Cine are aceastâ turburare 
nu distinge obiecte colorate, decât dupâ deose- 
birea de luminâ reflectatâ de acestea : vede o 
coloare roçie, care reflectà putinâ luminâ, foarte 
negricioasâ, pe una verde, care reflectà mai multâ 
luminâ, o vede mai putin negricioasâ, iar pe una 
albâ, care reflectà multâ luminâ, o vede desohisâ. 
Cel care nu distinge toate colorile are achro- 
matopsie totalâ ; cel care deosebesce numai pe 
unele din ele, o are partialâ. Achromatopsia 
pentru ooloarea roçie se (Jice Daltonism, dupâ 
numele marelui fisician englez Dalton, care se 
(jice câ nu deosebia roçul. Achromatopsia este 
causâ de pericol, când o au persoanele în ale 
câror ocupatiuni joaeâ roi obiectele colorate : ma- 
rinari, conductori de tren, lucràtori în fahrici 
de stofe colorate etc. S’a vëdut croitor achro- 
matopsic cosând bueâti de postav reçu çi negru 
la acelaçi pantalon.

Achselmannstein, statiune baluearâ în Bavaria, 
lângâ Reichenball.

Achyranthes L., plantâ, geu din familia Ama- 
rantaceelor, tribul Amaranieae ou vre-o 12 specii, 
ce cresc în regiunea tropicalâ çi subtropicalâ, 
toate plante ierboase, câte odatâ pufin frutescente 
la basâ. Tulpina erectâ, pubescentâ, striatâ. 
Frunze opuse, petiolate eu limb oval, lanceolat 
întreg. Florile de coloare albâ sau vercjie sûnt 
hermafrodite, grupate în spice la subsuoara unor 
bractee membranacee, persisteuto. Perlant rigid, 
ooriaoeu, 4—5 partit. Staminé 5, mai rar 2—4, 
eu antere 2 looulare. üvar liber, unilocular, 
oblong sau lageniform, suheomprimat, glabru eu 
stil simplu. Fruct o achenâ. — Specia A. aspera 
L. din Asia tropicalâ, numitâ în India : Aghada, 
Apang, Chirchira, e privitâ ca bunâ contra 
diareei, avênd proprietâti astringente. Semintele 
ei bogate în amidon înlocuesc la loouitorii 
Indiei fâina în casuri de foamete. Decoctul
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ooncenti'at de A. colea Iban., ce oresce în Mexico 
çi e nuniit acolo Terba del tabardillo e considérât 
ca un febrifug escelent; se mai dâ çi contra 
typhusiüui. Alte specii sûnt întrebuinpito în 
boala de hydropisie ca diuretice. [S. Çt. K.]

Acid, (acidum) anumite combinatiuni de ele- 
mente halogène eu hydrogenul sau de metaloide 
eu oxygeniil çi eu hydrogenul, din cari prin în- 
locuiren hydrogrenului eu un métal, sau eu o 
basa, se nasc saruri; au gust acru si înroçesc 
hartia albastrâ de turnesol. A. se clasiftcâ în 
A. mono- çi polybasice dupa cum contin 
numai un singur sau mai multe hydrogéné sub- 
stituibile prin base.

A. aeetic, descoperit de Basiliu Valentin în 
Vinum acidum, iar în stare de puritate ?i 
oristalisabil de chimistui rus Lovitz (1793), este 
foarte respandit în naturà (în sucul plantelor, 
în sudoare, în sànge, etc.); se obtins prin desti- 
latiunea aoetatului de sodiu eu acid sulfuric, 
destilatul rectificat (redestilat) este un liohid 
fârâ ooloare, eu un mires întepâtor, eu gust fearte 
acru, la 1° C. se închiagà (cristaliseazâ), acidum 
aceticum glacial, çi se topesce la 17° C., fierbe 
la 118° C. Se întrebuinteazâ în industrie, labo- 
ratoare çi medicinâ.

A. ambric, (succinio), descoperit do Agricola 
(1550) foarte respandit în naturà (Chihlibar, re- 
çina braejilor etc.), se estrage prin destilatiuhea 
Chihlibarului ; este un coip ciistaliu (prisme), 
fàrâ coloai'e si mires, eu gust acid, solubil în 
apâ, putin în alcool. Se întrebuinteazâ în fo- 
tografle çi medicinâ.

A. bemoic, descoperit çi descris de Biaise de 
Vigenère (1608) în Smirna, e foarte respandit 
în regmü végétal, mai l'ar la animale (urina 
herbivorelor). Preparatiunea se face prin incâl- 
direa smirnei (Styrax bensoin). A. sublimeazâ for- 
mând cristale foarte lucitoare, fârâ coloare, eu 
gust uçor acid; greu solubil în apâ çi eter. — 
Se întrebuinteazâ mai aies pentru o coloare roçie 
de aniünâ çi in medicinâ.

A. biliar (de flere), în bila vertebratelor con- 
tinênd çi azot.

A. butyric, respandit în plante çi la animale 
(sudoare, sucul gastric, în sànge çi ooarne); se 
nasce la diferite procese de fermentatiune (din 
zahàr, scrobealà, glyoerinâ, varzâ muratâ etc.) 
A. este un lichid oleos fârâ coloare eu un mires 
analog otetidui.

A., capronic (caprylic), se aflâ în diferite grâ- 
simi (cocos, imt etc.), în sudoare çi în brânzâ.

A. citric, foarte respandit în regnul végétal; 
fructele acre (làmâie, cintre, portooale, cireçi etc.) 
contin mult A. Préparât din làmàie sucul con- 
(iiie 6—9 la sutà A. Cristaliseazâ în prisme fârâ 
coloare, fârâ miros, are un gust acru plàcut, se 
disoalvâ în 4 parti de apâ çi e putin solubil în 
alcool. Se întrebuinteazâ în confetârie çi medi
cinâ.

A. fluorhydric, descoperit de Scheele (1774), 
so obtine tratand la reoe Spat de fluor (florurâ 
do oalciu) eu acid sulfuric concentrât. A. este 
un gaz fârâ coloare, eu un miros întepâtor, 
foarte caustic, ataoâ sticla çi disolvat în apâ 
so întrebuinteazâ pentru gravura sticlei.

A. formic, a câr-ui esistentâ mult timp a fost 
coiitestatâ, credèndu-se câ e A. acetic impur, se 
aflâ în naturà în furnici çi urzici. Este un

lichid incolor, eu miros pâtrun(Jetor, fierbe là 
99°G.; 0 foarte solubil în apâ çi alcool.

A. fosforic (ordinal-, ortho), foarte respandit 
în naturà în combinatiune eu oalciu (în oasele 
animalelor), eu sodiu çi potaçâ (în cenuça plaii- 
telor), se estrage din oase; e oorp oristalisabil 
fiind însâ foarte higroscopic. A. din comerciu 
se presintâ în forma unui lichid siropos, fârâ 
coloare, ou gust foarte acid.

A. galic, ultima descoperire a lui Scheele 
(1786); e'foarte respandit în plante, (în capsulele 
de guercus aegylops, în ooaja de mere, în frunze 
de oeaiu etc); se preparâ din A. tanic prin 
fermentatiune; e corp cristalin, fârâ coloare çi 
fârâ miros, eu gust acid astringent; se între- 
buinteazà în chernie, fotografie, pentru vâpsitul 
përului etc.

A. Haller, raestecâturà de 1 acid sulfuric çi 
3 alcool; médicament.

A. hippuric, se aflâ în urina herbivorelor 
(cal, bou, caprâ etc.) çi în excrementele unor 
amfibii çi insecte. Sc extr-age din urina de vaci ; 
e oorp cristalin, fârâ coloare çi miros, eu gust 
uçor amar.

A. jodhydrie, corp gazos, fârâ coloare; rn- 
rudit eu A. chlorhydrie; descoperit de Gay- 
Lussac.

A lactic (de fermentatiune), foarte respandit 
în regnul animal (sucul gastric, creeri, thyraul 
vitelului, fioat, splinâ, urina calului, în stare 
pathologicà în urinâ, salivâ, în sànge çi lapte); 
se nasce la anumite procese de fermentatiune 
(în présenta zahârului, scrobelei, gomelor etc.) ; 
e lichid siïupos fârâ ooloare çi miros, on gust 
aoi-u, uçor solubil în apâ, alcool çi eter.

A. malic, foaiie respandit în fructe ; mai mult 
în cela neooapte, adeseori împreunâ eu A. citric 
çi tartric. B oorp cristalin, foaiie acid.

A. muriatic, (chlor hydric, spirt de sare), des- 
ooperit de oelobrul alchimist Glauber (sec. XVII.) 
tratànd la.cald sare de bucâtâiie eu A. sulfuric; 
numit spiii; de sare. E gaz fârâ coloare, eu miros 
întepâtor, eu gust foarte acru, foarte solubil în 
apâ (1:500 volum.) Solutiunea aceasta este A. 
al comerciului çi se presintâ ca un liohid fârâ 
ooloare, foarte acid, fumegâ în contact eu âerul. 
A. al comerciului se obtine ca product latéral 
al fabricatiunei sodei ; e foarte întiebuintat în 
industrie çi chiar în medicinâ.

A. oleic, se aflâ în cele mai multe grâsimi (mig- 
dale, masline, gràsime de gâscà, de porc etc.); 
se obtine ca product latéral la fabricarea lumi- 
nâiilor; e fârâ coloare, cristaMsabil (7° C.) çi 
foarte uçor acid, foarte putin solubü în apâ, 
uçor în alcool çi eter. Se întrebuinteazâ pentr u 
prepararca sâpunului «"dinar, camijloc de uns etc.

A. oxalic, descoperit de Bergmann (1776), 
foarte respandit în natur-â (în plante ca oxalati), 
în urina omului formând sediniente çi calculi 
(piatra), ca oxalat de calciu; s’a préparât mai 
’nainte din zahàr tratându-1 ou acid azotic. Astâfji 
din tàrite de lemn çi hydroxid de potasiu se 
obtine 4 la sutâ A.; e corp solid,' cristaliseazâ 
în prisme transparente, fârâ coloare çi miros, 
eu gust pronuntat acid, solubü în alcool; în 
apâ (1:15), toxic. Se întrebuinteazâ în industrie 
çi laboratoare ehemice, dar nu în medicinâ.

A. paravinic, v. A. tai^tric.
A. phtalic, se nasce tratând naftalina eu A.
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azotic, se cristaliseazâ în table, pu tin solubil în 
apâ rece, uçor în apâ fierbinte, alcool çi eter.

A. pieric, (trinitrocavbolic) se nasee tiatând 
Phénol, acid salicylic, Indigo, màtasâ, làna, ponü 
etc., eu acid azotic; e corp ciistalin (lame lu- 
citoaie), eu gust foarte amar, uçov solubil în apa 
caldâ, explosibU çi toxic puternic pentm animale. 
Petele galbene, ce produce A. azotic pe piele, unghii 
çi hainele noastre, sûnt datorite nascerei A.

A. pyrogallic (Pyrogallol), se nasee la desti- 
latiimea uscatà a A. gallic în forma de ace lu- 
cioase ; foarte solubil în apâ, alcool çi eter ; în- 
trebuintat pentru absorbtiunea oxigenului çi în 
fotografie.

A. salicylic, descoperit de Piria (1838); se 
aflâ în naturâ destul de respândit, în tloarea 
spirea ulmaria, gaultheiia procumbens, mono- 
tropa hypopitys ; s’a obtinut çi sciintiBc de Kolbe ; 
se cristaliseazâ în prisme (Syst. Cuadi-.), n’are 
coloare nici miros, eu gust dulce-acriçor, greu 
solubil în apâ rece, uçor în apâ fierbinte ; între- 
buintat ca antiseptie çi antifermentescibil în 
medicinâ çi conservarea alimentelor.

A. silicic, foarte respândit în naturâ, (quait, 
cristalul de munto, opal, achat, carneol, cremene; 
în plante : aequitinim, paie çi in animale : scoaita 
infusoriilor) ; existà atât cristalisat cât çi amoii ; 
cristalisat apare în piramide çi prisme hexago
nale, fârâ coloai'e, insolubil în apâ çi în acide 
(eu esceptiunea acidului floihydric), çi fusibil 
numai la temperaturile cele mai ridicate; A. (ca 
nâsip) întrebuintat la fabricatiunea sticlei çi a 
poitelanului.

A. stearic, v. stearina.
A. sulfhydric, (hydrogen sulfurât, SH.J, în 

naturâ între gazui'ile, ce emanâ pâmêntul în 
regiuni vulcanice, în ape de pucioasà, în timpul 
putrefactiunei (ouë stricate, latrine, bâlti); se 
prépara descompiinênd sulfurul de fer prin A. sul- 
furic sau chlorhydrie; gaz fârâ coloare, eu un 
miros neplâcut (mirosul din apropierea apelor de 
pucioasà). Apiins arde eu flacârâ palid alhastrâ. 
Amestecat eu aerui produce amestec foarte ex- 
plosibil ; se transformâ în lichid çi se solidificâ la 
-f8o° C; e foarte solubil în apâ, solutiunea-i e 
reactiv pretios. Solutiunea în contact eu aerui se 
tulburà. A. e descompus în suif, .çi apâ. Sulfur-ul 
sfe transforma eu timpul în à. snifuric. De aceea 
rufele întrebuintate la bài de pucioasà se distrug 
curênd; deçi foarte otrâvitor, e mult întrebuintat 
în medicinâ.

A. sulfuric (vitriol), préparât de AL Mhazez, 
chimist persan (f 900) ; secl. XV. Basilitis 
Valentinus îl descrie sub numele de Oleu de vi
triol, indicànd çi modul de preparatiune ; (S04 Ha) 
se gâsesce în stare liberâ în unele ape vul- 
canioe. Combinatiunile A. sûnt foarte respândite 
în naturâ (gips, sare amarâ etc.); se preparâ în 
aça numitele Camere de pluvib, unde injectàm 
anhydrida sulfiu’oasâ (produsâ prin arderea Pyri- 
telor), vapori de apâ çi A. azotic. A. se formeazà 
inti’’o concentratiune, dar insuficieutâ; concen- 
tratiunea se face printr'o destilatiune în vase de 
platinâ; e lichid gros, n’are coloare nici miros, 
gustul chiar în solutiuni foarte diluate e acid, 
are densitatea 1.84, fierbe la 325° C. çi se soli
dificâ la —34° C. ; e foarte igroscopic atràgênd 
apa eu vehementâ; carboniseazâ lemnele çi preste 
tottesutul végétal çi animal; e foarte întrebuintat.

A. sulfuras se afiâ între gazuitle ce emanâ 
vulcanii, unde arde suif. ; se prépara prin arderea 
Pyritelor, a sulfurului çi descompiinênd A. sul
furic; e gaz fârâ coloare, eu miros întepâtor; 
se întrebuiuteazà ca mijloo de albit hartia, ca 
mijloc desinfectant (ai'dènd în localul respeotiv), 
çi ca mijloc rëcitor la fabricatiuni (Sistem Pictet).

A. tarde, descoperit de Lôwis în coaja de 
stejar, foarte respâudit în naturâ, aflându-se în 
toate fructele necoapte, dar mai aies în gogoaçele 
de ristic çi Alep, din cave se estrage continênd 
preste 6Oo/0 ; e corp solid, fârâ coloare çi trans
parent; se întrebuinteazâ în tâbâcârie, la fabri- 
carea cernelei.

A. tartaric, v. stibiu.
A.tartrie,('/inic) ordinar, descoperit de Scheele 

(1769); existâ în naturâ în multe fructe: Stru- 
guri, ananas, caitofi, napi çi foarte mult în seva 
de vitâ; se preparâ din drojdia de vin (Taitru); 
se obtine çi oxidànd glycerina, dar mai aies glu- 
cosa, se cristaliseazâ în prisme mari; e solubil 
în alcool çi apâ, se topesoe la 135“ C.

Acidava, mine de castre romane în fataSlatinei, 
pl. Oltu-de-sus, j. Romanati.

Acidimetria, parte a chemiei analitice, avênd 
de scop determinarea cantitâtii de acid liber 
într’un amestec.

Aciniis, beçicutâ, care face parte dintr'o glan- 
dulâ în formâ de strugure.

Acioae, sau alamtt: un aliagiu de cupru eu 
zinc, în care zincul e cam 24—36% ; daoà con- 
tine mai mult cupru, aliagiul o reçu; tombac. 
A. are coloare frumoasâ galbenâ metalicâ, dar1 eu 
crescerea cantitâtii de zinc devine mai roçieticâ 
gàlbuie pânâ laalbâ gâlbuie. Obiectele de A. contin 
adesea çi poi'tiuni mici (cam 1 “/o) de staniu 
çi plumb, delà arama veche topitâ, cari sûnt 
însâ foarte stricâcioaso pentru A. destinatâ la 
table çi sîrme, dar nu altereazâ la turnare çi 
prelucrare eu roata. A. mai eftinà decât arama 
din causa adausului de zinc, are coloare fnr- 
moasâ, resistâ mai bine oxidatiunii (ruginirii, 
înegririi), e mai tare çi dâ obiecte turnate mai 
frumoase, pe când arama nici nu se poate turna. 
In star'e brutâ tui’natâ, se nrpe la càldurâ ca 
çi la rëcealà; prin batere, turtire printre sulurt 
çi prefaoerea în sîrmâ, devine tare maleabilâ 
çi ductilâ, mai eu seamâ daeâ îi ajutâm pufin 
prin încâlijire çi rëcire eu încetiü. A. cai'e se 
poate bâte eu ciocanul încâlijit, contins 40 p. 
zinc çi 60 p. cupru. Çic; foitele fine de alamâ, 
zinc. Tombac (tumbac) : aliagiul de preste 80 "/o 
cupru eu zinc. Cu cât e mai bogat în aranrà, 
eu atât e mai ductil çi mai închis. Pentni 
a imita aurul se amestecâ çi 0'50/(, staniu. Tôt 
aci apai-tin: aimil T al mi, Similorul, airriil 
de Mannheim, mârfuri Leonice etc. 
Foitele foarte fiue de Viaoo—'/aooo mm- dau çicirl 
de aur neveritabil. Pulberea finâ de timrbac dà 
laîncàlijire prafuride bronzdenirantediferite. 
Bronzul e un aliagiu do cupnr cu staniu. Metalul 
de tuniu'i contins carrr 10% staniu; B. de statue 
contins de re^à o poitiune micâ de zinc, pentm 
a fl mai flrrid la topire; metalul de clopote 
are 20—250/„ de staniu. Pakfong (Argentan, 
Ai'gint nou, Alpaca) : aliagiu din alamâ çi nickel. 
Aliagiul e alb ca argintul, ductil, sonor çi so 
înegresce mai cu anevoie decât alama. Cempo- 
sitiunile bime au coloare çi luciu întoemai ca
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argintul. Argentanul se compune din 56 % cupni, 
25% zinc, 20% nickel. Çi din acest aliagiu se 
face çic de argint de V40—'Un cim. grosiine. 
Pakfong argintit galvanic vine sub numele de 
argint de China, de Peru, Alpaea, Alfénide, 
métal Ghristofle, Electron ç. a. çi se întrebuin- 
teazà pentru tacâmuri de masâ etc. Patria pakfon- 
gului e China, de unde s’a adus în Europa cam 
de 200 de ani.

Acioaift, adâpost, çatra, oolibâ. (M. Etym. Rom.)
AcipenserL. (SUirioni), gen de pcsci Ganoicji; 

Morunul (Acipenser huso L) ajunge pâuà 
la 0 lungime de 8 m.; tràiesce în M. Neagrâ çi 
în fluviile ce se varsâ în ea; produce icre esce- 
lente ; din beçica sa se fabricâ cleiul do morun. — 
Nisetrul (A. Gueldenstadii Br. et R.), pânà la 
2 m. lung., tràiesce în M. Caspicâ, M. Neagrâ ?i 
M. de Azow ; are icre foarte prefuite. — Pàstrugu 
(A. Stellatus) tràiesce în M. Neagrâ, Azow çi 
Caspicâ, ajunge pànâ la l'/a m. lung.; are bot 
lung; icrele mai putin prefuite, oarnea însâ foarte 
gustoasâ. — Visa (A. Gmelini) tràiesce în M. 
Neagrâ çi Caspicâ, ajunge pânâ la 3 m. lung. ; 
icrele foarte bune. — Geqa (A. Ruthenus) pânâ 
la 1 m. lung. ; tràiesce in afluenfii M. Negre, 
nu se scoboarâ însâ în mare nici odatâ. — Stu- 
rionul coinun (A. Sturiot) tràiesce în toate 
mârile Europei afarâ de M. Neagrâ çi Caspicâ. 
Tofi aceçti pesci tràiesc în mare ?i se urcâ în 
fluvii pentru a se reproduce. Ei formeazà 0 ade- 
vëratà bogâjie a pescâriilor delà Duuâre çi a 
celorlalfi afluenfi ai M. Negre. Literaturâ: Gr. 
Antipa. Studii asupra pescâriilor din România. 
Bucui’esci 1895. [Dr. Gr. Antipa.]

Acirâ, numele Pajurei în România micâ.
AcI reale, oraç în provincia sicilianà Catania, 

situât la poalele vulcanului Aetna, aproape de 
mare; loc vestit de ourà climaticâ eu therme 
vindecâtoare (Aqua Santa Vénéra) çi bâi de mare ; 
reçedinfâ episoopeascâ, gimnasiu, çcoalâ teohnicà 
çi doue academii ; 22,431 loc. — In apropiere este 
micul port A., peçtera lui Polifem, caverna Ga- 
lateei çi minunatele çepte Scogli dei Ciclopi (Fa- 
ragüoni), insulele Ciclopilor.

Aelua, (Aosuva), corn, micâ în cott. Arad, lângâ 
Halmagiu, situatà pe çepte coline. La 1439 ob- 
vine sub numirile ; Aciua de sus, A. de jos, A. de 
brad,—iar la 1561; Aciua micâ çi Aciua no- 
bilâ; 237 case, 1062 loc., toti Romani gr. or.— 
Teritorul e de 6548 jugëre catastrale, mare parte 
acoperit de pàduri seoulare. Se cultivà agro- 
nomia, pomàritul, lucrul de lemn çi pràsirea 
vitelor. [j-]

Ackermann, Conrad Ernest, unul din primii 
actüri çi fundatori ai teatrului germ. în secl. XVIII, 
n. 1712 în Scliwerin, f 1771 în Hamburg; comic 
escelent. A dat represontatiuni în Konigsberg, 
Danzig, Mainz, apoi prin Polonia çi Elvefia. Sofia 
lui, Sofia Charlotte n. Biereichel, ajunse prima 
aitistâ pe scena din Hamburg.

Ackner, loan Mih., însemnat scriitor sàsesc, 
n. 1782; a fost mai ântâiu profe.sor la gimnasiu! 
ev. din Sibiiu, apoi preot în Guçterifa; s’a ocupat 
eu archeologia çi sciinfele naturale, mai aies eu 
Geognosia çi Mineralogia; a scris despre mine- 
ralele, petrefactele çi oryctognosia Transilvaniei 
çi în colaborare eu Frid. Miiller despie iuscrip- 
fiile romane în Dacia; 1802 a fost aies în Braçov 
membru onor. al Asociafiunii transilvane. f 1862.

Aciamaflune, aclamare, primire eu strigâte de 
bucurie; strigaie de aprobare mai aies la adu- 
nàri, când se alege vr’un funefionar, sau se 
propune ceva spre primire fàrâ vofare.

Aclimati8afie,aclimatafiuue,obicinuirecu clima; 
oamenii, animalele çi plantele de regulâ tràiesc 
în regiunile, în cari au orescut; ducêndu-le în 
alte regiuni existenfa lor e ameninfatâ, s. e. cele 
din fei'i càlduioaso nu pot viefui în altele fri- 
guroase çi vice-versa; deprinderea lor eu 0 altâ 
regiune, unde s’au transportât, se numesce acli- 
matisafie. [St.]

Aciine, cuvènt grec., se folosesce pentru liniile 
curbate de pe fafa pàmèntului, cari leagâ locuri 
fârâ de magnetisin. — Cu un ac magnetic incli- 
nàtor ne convingem, cà pe lângâ ae^uatorul geo- 
grafic al pârnêntului existâ locuri, in cari acul 
se açeazâ chiar în posifiune orisontalâ. Legùnd 
toate punctele cu inclinafiune magneticâ nulâ, 
avem linüle numite aciine. — (V. çi aequatorul 
magnetic).

Acnemia, monstin fârâ extremitâfile inferioare 
(picioare).

Acné roeacea, ivirea de sgrâbunfe roçii pe fafâ 
(mai aies pe nas) ca 0 urmare a indamafiunii 
cronice a glandulelor, ce secerneazâ sâu. Bâr- 
bafii (beutori) pàtimesc mai des ca femeile de 
aceastà afecfiune.

Acoladà, (franc.) 1) semn grafic de unire 
în musicâ semn pentra a uni douë sau mai multe 
portative într’o partifiune musicalâ; 2) în evul 
mediu numele ceremonie! primirii în ordin a 
unui cavaler. ,t

Acolhua, popor mexican, imigrat pe la 1150 
în Anahuac, unde a fondât un regat (capitala 
Tezkuko), care sub regele Nezahualkoiotl a ajuns 
la cnlmea înfloririi çi puterii. Sub presidenfa lui 
Nezahualkoiotl (1431) au format A. 0 alianfâ 
cu Aztech çi Tepanecii. Dupà moartea acestuia 
ajunse la conducerea alianfei regele Aztecilor, 
Montezuma I. Dupà moartea lui, A. au devenit 
independenfi ; mai târcjiu s’au desbinat, formând 
statele Tezlniko çi Kakama ; în fine s’au contopit 
în Mexico.

Acollt, (grec. Acoluth = axoXoufl-oç) conservitor 
la anumite oficii ale oultului divin. In biseiica 
apuseanâ A. e un membru, deosebit al treptei 
ierarchice inferioare, pe când în biserica orient, 
nu este persoanâ eclesiasticâ de treaptâ ierar- 
chicà deosebit à, ci demnitateaçi oficiul aceluia 
e contopit în treapta ierarchicâ inferioarâ a 
subdiaconului, çise conferesce în chirotesia 
sacrà. sëvîi'çitâ prin Archiereu afarâ de altar. 
Diregâtoria A.-ului e: a aprinde luminârile lâ- 
caçului niàrirei lui Dumnedeu, çi a griji de frum- 
sefa aceluia (Cf. rugâciunea chirotoniei sub
diaconului.)

Acologla, învëfâtura despre medicamente 
(leacuri).

a commfido, fit al.) termin music., dupâ plâcere.
Acomodare, fiat.J conformare, potrivire cu 

referinfele morale çi fisice ale oamenilor çi îm- 
prejurârilor. A. opticà, un joo al ochiului ca sâ 
vedeni când aproape, când départe. Acest joc se 
face cu ajutorul pàrfilor constnictive ale ochiului, 
anume pupila se lârgesce la lumina slabâ çi se 
micesce la cea puternicâ. Lentila sau oristaUnul 
din interioml lui se umfiâ çi se desumflâ prin
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apropierea çi departarea obiectelor. Aceastâ func- 
tiune scade câtrâ bëtrânetâ. Unor oameni le 
lipsesce facultatea de acomodare, încât nu pot 
vedé bine obiectele decât la anumità distanta. 
V. art. miopia, hipermetropia çi presbyopia. — A. 
pedagogicâ, potrivirea prelectiunii (propunerii) 
dupa capacitatea çi lipsele elevilor. Alta este 
A. dogmaticd, care aproabâ çi ororile celui, 
pe care Î1 invata.

Acompaniare, (musicâ) actiunea de a exécuta 
un acompaniament, eu alte cuvinte a exé
cuta totalitatea partilor secundare, ce însotesc 
O mélodie principalâ, vocalà sau instrumentalâ, 
sustiindu-o, întarindu-o çi mâiindu-i astfel efec- 
tul. Importante acestui acompaniament variazâ 
delà O bucatà la alta. Instrumentale de caméra, 
ce servesc mai eu samâ la acompaniarea càn- 
târetilor, sûnt în prima linie cele eu claviaturà: 
orga, pianul, armoniul, apoi harpa çi într’un 
rang mai inferior chitara çi mandolina. Stucliul 
acompaniamentului e una din cele mai compli- 
cate pâi'ti ale studiului musicei çi misiunea de 
acompaniator e una din cele mai délicate. 
Un bun acompaniator trebue sa caute a con- 
cura la efectul general fârâ a câuta sa strâ- 
luceascà însuçi. [T. C.j

Aconcagua, pisc în çiriü An^ilor din Chile, 
6970 m. înalt; dupa el se numesce o provincie 
din Chile de 16,126 km.2, ou 156,636 loc. ; capi- 
tala San Felipe; mine de aramâ rentabile.

à condition, term. comerc., predarea unui 
obiect eu conditie. De régula se folosesce când 
un fabricant dâ marfa eu conditia de a o re- 
piimi la cas de ar lëmâné nevéndutâ.

Aconitina, substantà exb'asà din ràdâcinile de 
Aconitum Napellus L., planta din familia Ba- 
nunculaceaélor, ce se mai alla çi în tulpina, fruu- 
zele çi florile acestei plante, dar în cantitiiti 
mult mai mici; alcaloid natural eu formula în 
notatiune atomicà Caa NO,9, care cristaliseazà 
când e purâ în table romboidale, incolore, ino
dore, ce fiind puse pe limbà détermina o sen- 
satiune specialà de întepai-e; solubilâ în apâ 
rece, dar mai mult în cea caldâ, în alcool, eter, 
benzina çi mai aies în chloroform; substantà 
otrâvitoai-e, poate chiar oti-ava cea mai violenta 
cunoscutâ. Se întrebuinteazâ totuçi în mediciiiâ 
în casuri de nevralgii, tusâ, tusâ inâgâreascâ, 
râguçealâ, afectiuni reumatismale etc., data în 
dose foarte mici delà */10—*/4 dintr’un miligram 
tôt la 6 ceasuri. Râdâcinile de A. N. L. se asea- 
mënâ eu napii (de aci çi numele spécifie : napellus) ; 
din causa cultivârii sale în gràdini pentru fnim- 
setea florilor çi a asemënârii amintite se pot 
întêmpla accidente regretabile voluntare ori in- 
voluntare. In asemenea împrejuiâri nenorocite 
interventia medicului e absolut necesarâ cât mai 
îngrabâ, moartea intervenind prin sincopâ çi 
prin spasme ataxice ale sistemuiui respirator.

[S. Çt. R.]
Aconitum L., gen din familia Banunculaceae, 

tribul Helleboreae, cuprinde ierburi perene, erecte 
eu frunzele alterne palmatilobate sau disecate; 
flori neregulate, mari, albastre, purpuiii, ochroleuce 
sau albe, dispose în spice sau în panicule ter
minale; caliciul compus din 5 sepale petaloide, 
cel posterior mai mare, în forma de cascâ, cele 
douë latérale (aripile) largi, cele inf. (buzele) 
ânguste sau oblonge; corola compusâ din 2—5

petale reduse; carpele 3—5 sesile, libéré plu- 
riovulate, devenind la maturitate folicule. A. 
cuprinde vre-o 18 specii, ce cresc mai aies în 
regiunile muntoase ale Europei çi Asiei, putine 
cresc çi în America ; toate sûnt plante veninoase 
din causa unor principii toxice, precum Aconitina, 
Napellina etc., cari se aflà în toate pârtile lor, 
dar mai eu samà în râdâcina lor tuberculoasà ; 
dintre spécifié de A. ce cresc prin pârtile noastre 
çi cunoscute în general sub numele popular de 
Omag sau Omeag amintim A. Lycoctonum L., 
A. moldavieum Hacq., A. Napellus L. prin pà- 
çunile de prin pâdurile subalpine etc.; multe 
sûnt cnltivate prin gràdini ca plante ornamen- 
tale. Preparatele din râdâcina çi fmnzele de 
A. Napellus L. se înti'ebuinteazà în medicinâ 
spre a combate nevralgifie, tusa, asthina; de 
asemenea se mai întrebuinteazâ ca diuretic çi 
oabnant al durerilor în afectiunile reumatice. 
Trebue sâ fie cineva foarte precaut eu aceastâ 
plantâ, spre a nu se otrâvi. Tôt astfel de pro- 
prietàti terapeutice, însà eu o actiune mai pu- 
ternicà, are çi râdâcina de A. ferox Wailich. 
(A. virossum Don.), ce cresce în India în re
giunile temperate çi subalpine din Himalaya. 
A. ferox produce crâneena otravà numità Bish, 
B i s h y sau Y i s h i, eu care îçi otràviau odini- 
oai'â indigenii sâgetile lor. [Z. C. P.j

Aoonto, (a/c) term. comerc., plâtirea partialâ 
a unei datorii.

Acopereminte, (liturgicâ), vëluiî pentru sf. dise 
çi potir; în biserica orient, sûnt 3. U nu) ser- 
vesce spre acoperirea sf. pûni pusà pe dise çi 
acoperitâ eu stelutà çi represintâ parte scute- 
cele, eu care a fost înfâçat I. Ch. în iesle la 
nascerea sa, parte giulgiul cel curât, întru 
care losif eu Nicodim au îufâçurat trupul Mân- 
tuitonfiui punêndu-1 în mormênt. — Cu al dofiea 
.se acopere sf.- potir, însemnând marama, cu 
care a fost acoperitâ fata lui Christos celui în- 
gropat. — lar al treilea, care se numesce çi 
»Aer« çi »Anaphora« (Cf. Tipicul: Luni, 1 Sept, 
în post) servesce spre acoperirea amêndurora, 
însemnând câ; precum aerul, |aça çi bunâtatea 
çi darul lui Dumneejeu acopere cerul çi pâmêntul.

Acoperire, în astronomie: trecerea unei 
stele pe dinaintea alteia, ce se aflà mai départe 
de pâment. Indeosebi A. stelelor fixe de câtrâ 
lunâ se folosesce cu succès la mësurarea dia- 
metrului lunei, dar çi la determinarea longitu- 
dinei geografice a locifiui, din care privim aco
perirea.

Acoperiç, învëlitoarea edificiului, ale cârei mar- 
gini formeazâ streçina.

Acord, în musicâ: complexitatea a douë sau 
mai multe sunete au4ite împreunâ; în teoria 
musicalâ aceste sunete nu trebue sâ fie mai 
putine de ti'ei, nici mai multe de cinci, sâ apar- 
tinâ aceleiaçi game, çi sâ poatà fi dispuse astfel, 
ca sâ ne présente o sérié de terte suprapuse. 
Ca çi intervalele, A. se clasificà de obiceiu în 
consonante çi disouante, dupâ cum în constitu- 
tiunea lor întrà numai intervale consonante sau 
çi disouante. O altâ clasiflcatiune a A.-lor e în 
acorduri fundamentale çi acorduri derivate ; 'fon
damentale se numesc atunci când celei mai grave 
partide annonice i se dâ fundamentala A.-Iui çi 
in acest cas acordul se 4ice, câ e în stare di- 
rectâ; când însâ acestei partide i se dâ o altâ
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nota, decât fundamentala A.-Iiü, aceea ce ne dâ 
O resturnare a A.-lui, sau când una din notele 
A.-lui a primit altera^une, acordurile se nu- 
mesc derivate. Ancâ o claaifloafiune mai noua

mai ration al à poate e aceea în acorduri de 
miçcare çi acorduri de repaus; de repaus sûnt 
acele, ce pot servi de încheiere unei bucàti de 
musica ; toate celelalte sûnt de miçcare, fiind-cà 
cer în urma 1er mai mult sau mai putin im- 
perios un ait acord. Regulele pentni intrebuin- 
tarea acordurilor çi înlântuirea lor, formeazâ 
obiectul partit din teoria musicalâ numitâ Ar
ménie. Sciinta acordurilor e o sciinta relativ 
noua. A. propriu t)'se nu apar dec<ât eu secl. XIV, 
ÿi abia in secl. XV ?i XVI se poate vedé o 
armonie régulât constituitâ $i basatâ pe acor
duri. — A. se numesce çi modul cum e aoordat 
un instrument. [Titus Cerne.]

Acordare, în musica ; regularea obiectelor su- 
nâtoare ale unui instrument musical la înâltimea 
cuvenità, conditionatâ prin raportul lor armonie 
reciproc.

Acordeon, instr. musical eu foi si claviaturâ, 
în care sunetele sûnt produse de ancii metalice 
libéré. DerivSnd din cengui chinez s' armo- 
n i c a de gurâ, a fost inventât în 1829 la Viena 
de Damian. Constâ dintr’uu fel de foi în fafa 
cârora sûnt însirate pe o tabla anciele destinate 
a produce sunetele. Tastele claviaturei lidicà 
supapele corespuncjëtoare acestor ancii, pe cari 
curentul produs do foi le pune în vibratiune. 
Fiecarei faste îi corespund doue sunete, doue 
ancii, din cari una vibreazâ cnnd se sti'îng foile, 
pe când ceealalta când se lârgesc. Diferite perfec- 
tionâri au fost încercate, cari poartâ nume deo- 
sebite: concertina, melofon s- a. — Instrument 
de amator, se bucui'â pufin de consideratia ade- 
vëratilor aitisti. [T. C.j

Acordoir, {franc., musicâ), uneltele pentru 
acordarea unui instmment.

Acoria, nesat; se observa uneori la morburi 
cerebrale, la alienati, epilepsie, hystérie. Mor- 
bosii nesimtindu-se nici odatâ sàtui, mânâncà es- 
cesiv de mult (devin polyphagi). La animale 
tàierea nervilor vagi causeazâ intre altele si A.

Acormus, monstru fàrâ tninchiu.
Accrus L. planta, gen din familia Aroideae, 

tribul Grontieae ; cuprinde plante erbacee, vi
vace, eu tulpina suteranâ orisontalâ, de grosimea 
unui deget, purtând râdàcini adventive în partea 
inf., iar la cea sup. frunze reduse (solzi), la sub- 
suoara cârora se desvoaltâ ramuri aeriane ; fran- 
zele alterne de o lungime de 70—80 cm. verdi 
sau rosietice, rectinerviate ; florile hermafrodite, 
regulate si dispuse în spadioe ; periantul foi-maf 
de 6 foliole égalé, squamiforme, aranjate pe doué 
rênduri, staminele libéré în numêr de 6. Ovarul 
super e trilocular, multiovulat; fructul o baeà eu 
pàretii aproape uscati; semintele provêijute eu 
albumen învêlite de o substantâ càrnoasâ si go- 
moasâ. A. cuprinde doue specii, ce cresc în re- 
giunea temperatâ a emisferei boreale. A. Cala- 
mus L. e 0 planta originarâ din India; cresce 
însâ pe marginile bâltilor si lacurilor din Europa, 
unde a fost cultivatâ si a devenit aproape spon- 
tanâ. Probabil cà se aûâ si îu Rom., de oarece 
cresce în torile vecine ; Transilvania, Bânat etc. 
Tulpina suteranâ de A. Calamus L. are un miros 
aromatio plâcut, no gust amar, proprietâti dato-

rite unei esente, care e principiul activ si care 
face sâ fie întrebuinfat în medicinâ ca stimulant 
tonie, contra catarelor cronice s> a dispepsiei. 
In industria europeanâ se întrebuinfeazâ tulpina 
suteranâ de A. Calamus L. pentru aromatisarea 
prâjiturilor si a nnor licheruri. [Z. C. P.]

Acosta Gavril (Uriel), n. 1591 în Oporto 
dintr’o familie jidoveascâ trecutâ la câtolicism; 
la început era catolic bun, dar începênd sâ 
dubiteze în crestinism fugi în Olanda, unde 
trecù la iùdaism; nici logea jidoveascâ nu-1 
multâmi însâ, s* în cui'ênd ajunse în conflict eu 
coreligionarii sêi, persécutât de acestia se sinu- 
cise în 1640. Poetul Gutzkow l’a aies de erou 
al unei tragedii. A scris: «Examen traditionum 
Pharisaeicarum coUatarum cum lege scripta» s> 
autobiografia sa «Exemplar humanae vitae«.

Acostare, (marinâ), manevra ce executâ un 
bastiment pentru a se apropia de mal, de cheu sau 
de un ait bastiment, spre a stabili comunicatiunea 
directâ eu ele ; se (}ice câ bastimentnl este acostat 
prin oposijinne la expresiunea «bastimentul la 
ancorâc; în casul din urmâ vasul ou poate co- 
inunica eu uscatul decât prin ajutonil bârcilor. 
Un bastiment, care vrea sâ acosteze, în general 
mai ântâiu ancoreazâ si aP°i trimite pârâme 
(v. ac.) sau frîngliii la punctul de acostat si 
frage de ele, slâbind pe mêsurâ lanjul ancorei, 
pânâ ce acosteazâ. [Constant. B.]

Acotiledon, termin technic, ce se aplicâ în 
organogralie spre a arëta, câ embrionul e lipsit 
de cotiledoane: acotiledon sau acotiledonat. 
Sûnt pujine exetnple printre Phanérogame, al 
câror embrion sâ fie lipsit de cotiledoane; asa 
sûnt unele specii din genul Cuseuta, Orohanche 
etc. — Se numiau altâdatâ plante Acotiledoane 
{Aeotyledonia în clasificatia lui Ant. L. de Jussieu 
1789) acelea, ale câror oelule germinative (spori) 
lipsite de cotiledoane, se coosiderau ca seminje 
dar denumirea necorespunejend realita(ii, a fost 
înlocuitâ eu acea de plante Cryptogame.

[S. Çt. R.]
Acquit, (comero.), chitare, egalare. — Pour a., 

formulâ de chitanfâ, pe cambii, checuri etc.
Acra, v. Akka.
Acraniote, (Acrania), vertebrate fârâ craniu; 

se clasificau înainte între pesci, astâcji fonneazà 
însâ 0 gmpâ a parte, care se mai numesce si 
Leptocardii, din causâ câ au inima în formâ 
de tuburi. Un singur gen Amphioscus. Cel 
mai inferior vertebrat. [Dr. Gr. Antipa.]

Acratotherme, isvoare de ape minérale calde, 
indiferente.

Acre (pron. ecr), mësurâ de suprafajâ, folositâ 
în Anglia si America nordicâ. 1 A. = 4840 Tards 
□ = 40-467 Ar.

Acreditare, în drept. întern.-. însârcinarea, 
împuternicirea, ce se dâ representanfilor diplo- 
matici pentru preluarea si conducerea afacerilor 
cnprinse în plenipoten(a; în comerciu: a de- 
schide cuiva crédit. Acreditiv, în comerciu o 
scrisoare, pe basa câreia o pei-soanâ (acreditatul) 
poate ridica delà adresat pentru sbcoteala adre- 
santului o sumâ anumitâ de bani. A. eircular, 
un acreditiv, care are valoare pentru mai multe 
personne sau firme. A. eircular poate sâ fie li
mitât (pentru o sumâ fixatà) sau nelimitat. 
Plâtile, cari le fao adresa(ii, se confirma prin 
chitanje duple si se întroduc si pe dosul A.-lui
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circular. Nici un adresat nu poate plâtî o suniS, 
cave laolaltâ eu suraele anterior plâtite av fi 
mai mare decât suma flxatà în acreditiv. Despre 
plâfile fàcute este a se avisa adresantul (emi- 
tentttJ) A.-lui.

Acrescen|â, adaugare, sporire, crescere.
Acreÿul, numirea popularà a plantei Ribes 

G-rossularia L. (v. ac.) [Z. C. P.]
Acria, medicamente iritante, aspre.
Acrida, (acrydium, Geoffr.), însectâ ortopterâ 

confundatâ de popor ou làcusta, de care se deo- 
sebesce prin antenele sale mai scurte çi prin 
tarsele ei compuse din trei articule în loc de 
patru; bârbafii produc un snnet strident prin 
fvecavea picioarelor de dinapoi ou aripele. A. sûnt 
vestite prin migratiunile lor în turme nume- 
roase distrugênd vegetafiunea çi pustiind ferile, 
prin cari trec; cadavrele lor, întrand în putre- 
facfinne, sûnt un focar de djfeiite boale pesti- 
lentiale. [N. L.]

Acridophagi, populafiunea din unele regiuni 
ale Africei; ea mânâncâ acridele.

Acri|, 1) jintita, lapte înâcrit; 2) planta, v. 
Acreç $i mâcriç.

Acrobat, (grec.) gimnastic de profesiune, dexter 
în balansare pe funii întinse la înâlfinie mai mare.

Acrocarp, {grec. àV,poç = vîrf, -/.ap-bç=fvuot), 
tennin botanic, întrebuinfat spre a avëta un 
musobiu, a càrui capsula e açocjafâ în vîvful 
tulpinei principale, de aceea crescerea lui în 
lungime e limitatâ, çi nu devine vivace decât 
numai producênd una sau mai multe ramuri 
latérale çi sub vîrf (inovafiuni)^ cari deslipindu-se 
de tulpina mumâ mai curênd cri mai târ^iu 
vor continua vegetafiunea. Un mare numër de 
muçchi presintâ aceste pailiculavitàti, çi de aci 
constituesc grupul Mu^chilor Acrocarpi.

[S. Çt. R.]
Acrocomia Mart. (grec, à'xpoç = vîi-f çi = 

tufâ, pentru cà tulpina la vîrf poartâ un mâ- 
nuncbiu de frnnze), numele unui gen din familia 
Palmierilor original1 din Amer. sud. eu vr’o 
8 specii anevoe de deosebit, fiind între ele foarte 
afine, dar eu urmâtoarele caractère generale: 
trunchiu de 6—15 m. înalt, de régula acoperit 
eu fepi lungi, florile açeijate la subsuoara fi uii- 
zelor inf., sûnt ver^ii sau galbene, iar fructele 
negre sau bmne; frunzele terminale penate eu 
70—80 foliole de o parte çi de alta a raebisului ; 
seminfele confin uleiu. Unele specii se cultiva 
în sere calde. [S. Çt. R.]

Aorografle, ai^ta de a grava eu ajutorul apei 
tari (acid azotio din comerciu) în plàoi de zinc, 
ai'amâ çi ofel, oinamente, sau pentru presa tipo- 
graficâ caractère tipografice (tipuri) sau desem- 
nuii, astfel, ca tipurile sa iasà bine în relief; 
aceeaçi procedurâ ca la autotypie, fototypie, 
zincografle. [G. F.]

Acrolein, lichld volatil, care se uasce din 
glycerinà, încâl(}ind-o eu acid suifuric, are miros 
foarte înfepâtor, iritând în mare grad mucoasa 
nasalà etc.; aprins arde eu flacàrà.

Acrolithe, (grec.) în arta eUnâ sculptuiî de 
lemn, ale câror pài’fi neacoperite de vestmiute 
(capul, mânile, picioarele) se sculptau în marmorâ, 
spre a imita mai bine structura naturalà a pielei. 
Moi târçjiu se înlocuiau vestmlntele deasupra 
simburelui de lemn printr’o pelifâ de aur fin

ciselatâ, iar marmora prin fildeç (sculpturi cbiys- 
elefantine).

Acromatic, v. achromatic.
Acromegalia, (grec.) boalacaracterisata iirintr’o 

màrire extraordinarâ a mânilor, picioarelor çi 
fefei; poate începe la ori ce etate çi dureazà 
toatà viafa; incurabilà.

Acromion, (grec) vîrful sau partea mai înaltâ 
a umèrului.

Acrospor, (grec, àxpoç = vîrf, oxopà = se- 
mêntà; lat. Acrosporus,) termin botan., ce aratâ 
unul din moduiile de desvoltare ale organelor de 
reproducere la ciuperoi, s. e. un spor, o oonidie, 
0 spermafie etc., ce îçi ia nascere la extremitatea 
unei celule-mumâ nespecialisatà (sporophor) ori 
specialà (basidà). [S. Çt. R.]

Acrostichon, (grec.) poesie scurta, în care iui- 
fiaJele vei'surilor dau vr’un nume, cuvent sau sen- 
tenfa. Uneori inifialele dau numele poetului. — 
Telestichon se numesce poesia, când literele delà 
fine a versurilor, çi Mezostiehon când literele 
din mijlocul vei'surilor dau un nume oare- 
care. Acest metod de versificare se folosesce la 
ocasiuni mai puf in momentoase ; în poesia rom. 
preste tôt e rar întrebuiufat.

Acroterii, (grec.) ornamente arcbitect., fixate 
la colfurile çi vîrful frontoanelor spre a asounde 
sghiaburile çi coama învelitoarei. Omamentul de 
predilecfie e o palnietâ deasupra unei plàci pede- 
stale ; sûnt des aplioate çi la sarcofage çi în in- 
dustria de arta (têmplârii în stil arcbitectonic.)

Àcs Kâroly, literat raagh., n. 1824. In revo- 
lufiunea din 1848 luà parte activa, fù prins çi 
judecat la çtreang, dar agrafiat la înebisoare de 
cetate pe çese ani. Ca literat çi-a câçtigat renunie 
prin articolii publicafi în jurnalele maghiare, în 
cari a fâcut ciinoscutâ poporului magbiar poesia 
rom. çi sêrb., çi prin gramaticele practice scrise 
în metod conversativ. Convei’safiunile sûnt aran- 
giate în limbile: magh., germ., rom., sêrb., cebâ, 
slov. çi ital. Opurile mai înseiiinate pentru Eo- 
mâui sûnt: »Virâgok a roman népkolté- 
szet mezejérôl«, ^Magyar, német, român 
besZélgetésekotthonésutons, «Magyar, 
német, olasz, român, cseh-tôt és szerb 
beszélgetések otthon és uton.« [t]

Acsàdy Ignàtz, istoriograf çi publicist magh.. 
membru cor. al Acadeiiiiei maghiare çi autorul 
primei Enciclopedii magh., n. în Carei (N. 
Kâroly) la 1845. In 1869 a pâçit pe cariera jur- 
nahsticà colaboiûnd la foaia politioâ »S z â z a- 
dunk«. Delà 1870 pânâ aifi e colahorator intem 
la foaia»Pesti Napl6«. LucràrUe sale istorice 
i-au câçtigat un nume de fiimte între istorio- 
grafii din Ungaria. [fj

Act, (lat) fapt, lucrare, contract, zapis. 1) A. 
în poes. dramaticà: Acfiunea fiecârei drame se 
împarte dupa uexul evenimentelor, ce se des- 
fâçurâ în mai multe, de régula 3—5 A. Flecai'e 
A. se suhîmparte în mal multe scene, dupâ- 
cum se schimbâ pei'soanele în acfiune.

2) A. în sens juridic: uneori îndeplinirea, 
efectul, resultatul unei acfiuni sau puteri puse 
în miçcai'e, realisarea çi manifestairea acestei 
puteri. Açaseijice: A. de jurisdicfiune gra- 
fioasâ sau contenfioasa, A. de silnlcie, 
A. arbitrai1, A.delictuos, reprobabil, etc. 
Deçi în praxâ cuvêntiü A. se ia în acest înfeles
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legiuitoml roman a évitât aceastâ confusiunè: 
el îiitrebuinteazâ cuvêntul de faptâ (art. 998 
C. civ. ; art. 3 ur. C. com. ; art. 587 Pr. pen., 
etc.) Alteori prin A. se în(elege consemnarea 
imiü fapt çi prin acest al doilea în(eles ne apro- 
piem de notiunea adevëratâ; astfel se ()ice a 
1U a A., adecâ a lua noti(â, a consenina un fapt. 
In adevëratul concept însà al cuvêntului prin 
A. se în(elege instrumentul scris, de ca- 
racter autentic sau privât, care constata faptul. 
Astfel se dice; A. de notorietate (art. 56 ur. 
C. civ.;. art. unie, Ig. 8 martie 75); A.-e de 
stare civilâ (ait;. 21 ur. C. civ.); A.-e res- 
pectuoase (ail 134C.civ.); A.-e conserva- 
torii (art. 1016 C. civ.); A.-e autentice 
(art. 1171 ur. C. civ. çi Ig. aul act.); A.-e sub 
semuâturâ pri vata (art. 1176ur,C.civ.); A.-e 
recognitive çi confirmative (art. 1189 C. 
civ.); A.-e de administrafinne (aill514—5 
C. civ.); A.-e de dispositiune (art. 2, 5, 644, 
841 C. civ.); A.-e de procedurâ ca cita(iime, 
protest etc. — Cf. Dim. Alexandresco, Dr. civ., 
1.1, pag. 87—114; Gr. Maniu, Dr. com., I, pag. 
102—128; G. L. Schina, traducerea lui Asser- 
Rivier, pag. 59 ur.

3) A. de acusare sau de acusafiuue, A. 
redactat de Ministeml public (procurer), dupa 
pronuntarea Canierii de punere sub acusare, 
câ e loc de a se trimite delmquentul înaintea 
Curfii eu jurafi (art 236 Pr. pen.) In Ung. 
procurorul face numai propunere de acusare 
dupa încheierea instrucfiunii, çi pe basa acestei 
propuneri judecàtoria anunfâ pimerea sub acusâ, 
ori sistarea procedurii penale. In Trs. însâ, 
unde încâ çi astà()i e în vigoare procedurâ pen. 
austriaeâ, la auumite crime mai grave pro- 
curonü are sa redacteze A. de acusare.

4) A. de stare civilil, servesce a constata 
situafiunea unei persoane în familie, din punctul 
de vedere al dreptului civil çi privât. Füud 
întreaga societate interesatà, ca f a p t e 1 e cari 
constituesc sau preschimbâ acest stat civil 
(status), cum sûnt nascerea,câsâtoria çi moartea, 
sa fie statorite în mod cert, câci drepturile 
çi îndatoririle numeroase, ce concem puterea 
pârinteascà çi maritalâ, capacitatea, devolu- 
piunea succesiunilor çi altele, rees din cele 
dintSiu, de aceea dupa legiuirile romane prin- 
cipalele fapte privitoare la persoane se constata 
piin scripte sau A.-e publiée (Constitutiune, 
art. 22; legea organicà a Dobrogei, art. 22; 
Codul civil, ait. 21 ui1.). Inarnte de legiuirea 
modernâ preofii, adecâ adevëratii întemeietori în 
toatâ Eui’opa a A.-lor de stare civilâ, ti-eceau 
în condicile bisericesci epoca îndeplinirei cere- 
moniilor reUgioase a botezului, cununiei çi în- 
gropaciunei, resursà prefioasâ spre a stabili, 
mainte de 1865, când se mai poate, filiafinnea, 
câsâtoria, drepturi de moçtenire çi altele. Delà 
data de mai sus autoritatea civilâ inter- 
venind a ordonat çi regulamentat ceea ce pânâ 
aci era de sfera bisericei. (Cf. Al. Degré, im- 
portantâ monografie în revista Dreptul, n. 20 
din 10 martie 1891, p. 153; Dem. Alexandresco, 
t. I., pag. 213 ui’.) — In Ung. purtarea matri- 
culelor de nasceri, câsâtorii çi casuri de moarte 
pânâ în timpul cel mai non s’a (inut de oficiul 
organelor bisericesci, prin art. de lege XXXIII 
din 1894 însâ, mai aies din motive politice, a

fost îneredinfatâ exclusiv numai organelor sta- 
tului. (V. Matricule.)

5) A. uman, lucrarea çi respective întrelâ- 
sarea, care purcede delà voi n (a liberâ çi 
deliberatâ a oinului. A.-lé umane, ca unele cari 
pui’ced delà sciinfa çi voinfa omului, sûnt impu- 
tabUe. Lucrâi’ile, cari le indeplinesce omul fârà 
consciinfa de sine (s. e. beat, nebun, pmncii 
înainte de-a fi ajuns la anii priceperii) se 41e 
A.-e ale omului ; acestea nu sûnt imputabile. (Dr. 
I. Rafiu, Etica creçtinâ, Blaj 1873). V. Impu- 
tabilitate çi Moralitate.

Acta, (lat.) fapte. A. Apostolorum v. Faptele 
Apostolilor. A. diurna: un tel de jumal coti- 
dian la Romani, ce se afiça în loc public çi 
confinea toate întêmplârile mai însemnate din 
Roma. *A. eruditorurnt (lucrârUe emditilor) 
cea dintàiu rertstà sciintificâ a Germaniei, apâ- 
rutâ la 1682 în Lipsea. A. martyrum, actele 
scrise despre viafa, acusarea, cercetarea jude- 
càtoreascâ, condamnarea, suferinfele çi omorîrea 
martirilor (mucenicilor) creçtini. A. sanctorum, 
viefile sfinfilor. O colecfiuue grandioasâ de 60 
de toimui în folio, scrisâ în limba latinâ ou 
mare aparat scfinfific despre viefile sfinfilor; 
edatft de càlugârii iesuifi. S’a început la 1643 
prin ie.suitul Rolland, dupa numele câniia se 
numesce colecfiimea »Bolandiçtilor«. (v. Mineiu, 
Sinaxar.)

Actaea L. — (grec, àvirata = soc), numele un ni 
gen din familia Banuneuîaeeelor, eu 2 specii 
numai, cari se aflâ în Europa, Asia çi America 
borealâ; în Rom. se gâsesc în regiunea mun- 
toasâ çi a dealurilor, anume: A. spicata L. nu- 
mitâ în popor larba-Cristoforului, Crisloford, 
larba tâlharului, larbà de orbanf -, çi A. Ci- 
micifuga L. — Sûnt plante cultivate çi prin grâ- 
dini. iar praful ob(iuut prin pisarea rhizomului, 
ori a frunzelor, ramurelor de A. Spicata L. 
omoarà pâduchii, numai sâ fie ferit de uscâciune. 
De asemenea tôt rhizomul acestei plante e acm, 
iritant, çi un purgativ rtolent; s’a mai recomandat 
çi ca antispasmodic, expectorant çi antireuma- 
tismal. Fmctele ei coapte sûnt negre, lucitoare 
çi veninoase producênd o inflamafie a tubului 
digestiv. Din rliizomul de A. racemosa L., specie 
din Amer, nord., se scoate o substaufa nuraitâ 
cimidfugin, care, între alte întrebuintâri, e con- 
sideratà çi ca un remediu contra muçcâturei 
çeipilor veninoçi. [S. Çt. R.]

Actinil, (rose de mare), o subordine de Ko- 
ralü (clasaCnidariilor, în ramuraCoelenteratelor). 
Trâiesc în mare, au un coip scuiû cilindric. 
Cu paitna posterioarà stau lipite printr’o ven- 
tuzâ (picior) pe stânci, iar la partea anterioarâ 
au gura încunjuratâ cu o coroanâ de tenta
cule retractUe foarte framos colorate, pline de 
organe urzicâtoare, cu cari omoarà micele ani
male marine pentm a se brâni cu ele. Nu 
trâiesc în genere la mari adêncimi. (Cf. A. An
dré s, Monografia delli Attinie. Napoli 1884.)

[Dr. Gr. Antipa.]
Actlnoelectricltate, (grec.) electricitatea, ce 

se desvoaltâ în unele cristale, s. e. în cristalul 
de munte, sub influinfa ra4elor de lumînâ çi de 
câldurâ.

Actinofrisoidâ, (ActinophrysoidaJ în botanicà 
tonna ce o iau in anumite împrejurâri amibele 
protophytelor, când ele reamintesc forma pro-
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tozoarului Actinophrys, adecâ atimci, când se 
presintâ ca massa protoplasmicâ centralâ, delà 
care radiazâ spre periferie prolongimente pro- 
toplasmatice mai sub^iri çi mai fine. [S. Çt. R.]

Aetinolit, roeâ, var. de amfibolite, formata de 
actinot, la care se adaugâ ceva feldspat çi evarz.

Aotlnometru, aparat, eu ajutorul câruia se 
mesura puterea încâl()itoare a ra4elor solare. A. 
consista din un vas cilindric de argint, al cârui 
coperiç se îndreaptâ aça, ca ra(}ele soarelui sa 
cadâ peipendicular asupra lui. In vas se aflà 
apâ §i un tennometra ; coperiçul e obdus eu 
fimingine, ca ra(}ele sa fie mai bine absorbite. 
Din încàlijirea apei se face deductiune la pu
terea încàl(Jitoare a ra4elor solare.

Actinomieoza, boalà produsâ la vite ?i la om 
de ciuperoa actinomyces (grec.J, presentân- 
du-se la vite sub forma de tumori în regiunea 
maxilamlui, la om ca nisce abscese cronice.

Actinomorf, (grec.J în forma de stea. A. se 
numesc si florile unor plante, mai départe cri- 
stalii din fulgii de neauâ ç. a. m. d.

Actinot, minerai, amfibol verde deschis, în 
prisme lungi; se gâsesce în diferite roce amfi- 
bolice, sisturi talcoase, serpentine etc.

Actium, (Action, acum La Punta) promon- 
toriu si oras pe (ermul vestic al Greciei spre 
sud delà întrarea în golful Ambrakiei. Aici, la 
2 Sept. 31 a. Chr. Ootavian a repurtat asupra 
lui Antoniu si a Cleopatrei învingerea maritimâ, 
în urma câreia el deveni monareb în Roma.

Ac|iune, lucrare, fapta, miscare, lupta; în 
poesia dramaticà: înlàn(uirea, desvoltarea ar- 
tisticâ a faptelor într'o piesâ teatralà; în reto- 
ricà: A. mimicâ: expresiunea fe(ei, miscarea 
bra(elor.

In înfeles jwridic A. (actio) însemneazâ: 
1) dreptul unei personne de a recurge la 
autoritatea judecâtoreasoà pentru ca printr’însa 
sa se punâ capêt nedreptafii, de cai'e acea per- 
soanà se plânge ; 2) însâsi aceasta recurgere la 
autoritate, însusi procesul sau instan(a, ce se 
intenteazà. In dreptul rom. spre a porni A. se 
cere: 1) calitatea necesarâ pentni a o puté 
exercita personal sau ca mandatar legal ori con- 
ven(ional (cf. si art. 974 C. civ.); 2) capaci- 
tatea (art. 470, 476 Pr. pen,; art. 13, 16 C. 
pen.; art. 390 C. civ.; art. 4.54 C. civ.; art. 713 
C. com. ; art. 428 C. civ. si 12 C. com.; art. 197 
C. civ. si 15 urm. C. com.; art. 458 C. civ. si 
14 C. com.); 3) interes, material sau moral. 
A4e se subdivid prmcipalmente: aj în pu
blics sau private (art. 1 Pr. pen.); bj per
so nale sau reale (cf. Al. Degré, monografie 
criticâ asupra Cursului de procedurâ al lui G. G. 
Tocilescu, in«Dreptul»n. 42 din 31 Maiu 1890, 
pag. 335); cj mobiliare sau nemobiliare 
(cf. art. 15 ur. si 54 ur. a legü din 1896 asupra 
iudecàtoriUor de pace); dj posesorii sau 
petiterii (cf. Al. Degré în Revista «Dreptul», 
n. 43 din 3 Innie 1890, pag. 341 ; Gr. G. Pêu- 
cescu, Despre aopuni, pag. 28 ur.) A. de anu- 
lafiune sau rescisiune, nu se poate exercita de 
major, dupa legiuirea actuàlâ în România, în 
cas de lesiune, în afarâ de casul excepfional 
preyëcjut de art. 694 civil. Privitor la minor 
cestiunea e regulata de art. 1157 ur. C. civ. 
(Gf. Dim. Alexandresco, în «Dreptul» n. 25 din 
27 Martie 1894, pag. 193 ur. si n. 27 din 3 Aprilie 
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1894, p. 213 ur,). A. recursorie civilà în contra 
judecàtorüor, dupa cum însusi numele ei aratà, 
e o actiune de naturâ civilâ, care are de scop 
punerea în causa a unui sau mai multor jude- 
eâtori de partea urmâritâ sau judecatâ, spre a 
obtins delà dînsü repara^unea daunelor suferite 
prin faptele comise de judecâtori în exercitiul 
functiunii (cf. art 29 din Constit.) Originea acestei 
A. 0 gâsim în dreptul roman, de unde a trecut în 
dreptul feudal, de aoi în legiuirea francezâ mo- 
demâ (la prise à partie), de unde fârà modi- 
fleare a trecut în Procedurâ civUâ rom. în ca- 
surile limitativ prevëejute de art. 305 din aceasta 
procedurâ, dupa formels si eu urmârile stabilité 
de art. 308 ur. Pr. civ. (Cf. G. G. TocUesen, Curs 
de Proc, civ., Partea I, pag. 149—159 si vol. m, 
Partea m, pag. 192—207; A. C. lonescu, Ea- 
plicarea Proc, civ., pag. 192—193.)

Ca termin eomercial A. poate avé deosebite 
întelesuri, anume : 1) o parte anumitâ (unitatea 
de mësurâ) a capitalului social al unei societâti 
pe actiuni, 2) documentul, care represintâ aceastâ 
parte. Drepturile si obligàmintele unui proprietar 
de actiuni se reguleazâ prin lege si piin statu- 
tele societâtii. A. pot fi la purtâtor ori no
minative; proprietatea oelor dintâiu se trans
féra prin simpla traditiune, predare a titlului, 
iar A. nominative prin mserierea declaratinnii 
de cesiune, adecâ prin transcrierea lor în re- 
gistrul actionarilor. Valoarea nominalâ a A.-i 
este cea indicatâ în titlu, val. efectivâ osci- 
leazâ dupâ conditiunea tîrgului si dupa créditai 
societâtii. In Rom. legea flxeazâ tm minimum 
pentru valoarea nommalâ (100 lei, iar la capital 
soc. de preste 5 milioane, 500 lei.) Val. nom. nu 
trebue vërsatâ deodatâ, (în Ung. cel patin 10°/u 
la subscriere si 30°/o pânâ la inceperea activi- 
tâtü), în care cas se libereazâ numai certificate 
provisorii, cari se convertesc în titluri definitive, 
A. liberate, dupâ ce s’a vërsat întreg capi- 
talul subscris. Dupâ cod. comerc. rom. (art. 167) 
titlurile au sâ cuprindâ: 1) denumirea societâtii, 
data actului constitutiv si acea a publicatiunilor 
sale, eu arëtarea locului, unde a fost fâcntâ, 
cifra capitalului social si numéral A.-lor si durata 
societâtii, apoi au sâ fie tâiate dintr’un registm 
eu matcâ. Leg. comerc. ung. e mai putin greoaiâ 
si cere numai denumirea societâtii, a valorü no
minale si la A. nominative numele actionamlni. 
A. liberate de regulâ sûnt provë<Jute en talon si 
cuponi (v. ac.). — A. de prioritate sûnt acelea, 
cari fac parte dintr’o emisiune noua, impreunate 
eu avantagü (dividende si drepturi) mai mari, 
decàt cele esmLse mai ântâiu. Acfiune de folo- 
sinfà, {franc. Action de jouissance, ital. azioni 
de godimento, germ. Genussschein), certificate es- 
tradate în locnl actinnUor sortate (amortisate). 
Proprietarnl A. d. f. participâ la supradividendâ 
(profit), dar nu si la dividenda regnlatà (pro- 
cente). (Cf. Grig. Mania, Drept. comerc., vol. I, 
171 urm.)

Activ, cel ce lucrâ, sâvîrsesee, face ceva; 
despre soldafi: cari sûnt în serviciu faptic. Acti- 
vitate: lucrare, sâvîrsire ; în acthdtate: în func- 
tiune, în serviciu. In înteles juridic sub A. se 
înteleg bunurile mobiliare sau imobUiare cuvenite 
unui patrimoniu ; în acest sens se ijice : A. social, 
succesoral, falimentar, etc. A. este brut, când 
nu s’a scos dintr’însnl pasimüy si net, când
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s’a scos. Numai acesta e adevëratul A., câci bmm- 
rile nu se în^eleg decât scotêndu-se datoria 
(a es alienum). In corner du: A. sau Activa = 
avéré, centrai1 delà Pasiva (datorie). Comerciu 
A. se numia mai nainte conierciul de esport. 
Comerciu pasiv se numia comerciul de import.

Aoton (pron. ect’n), localitate în Anglia delà 
Londra spre vest eu 24,207 loc. (a. 1891.)

Acton, Sir John Francis Edward, n. la 1736 
în Besançon dintr’o famille veche englezà. 
Favorisât de regina Carolina Maria ajunse prim- 
ministru al regelui neapolitan Ferdinand IV. 
Ambifios çi înereejut delà lire, nemultâmi poporul 
prin guvemarea sa risipitoare. In 1806 fù alimgat 
dinpreunà eu famUia régala (Bourbon!) în Sicilia ; 
t în Palermo (1811) urgisit de toatà lumea.

Actor, lucrâtor, fâcëtor, în spécial cel ce joaeâ 
un roi într’o piesâ dramaticâ. — In sens ju- 
ridic: cel ce intenteazà procès, cel ce trage în 
judecatâ.

Actual, ce e în lucrare, ce se face acum. 
Actualitate, stai'e présenta, caUtatea unui lucru 
de a oferi un interes actual.

Actuar, notar, olicial judecâtoresc; în Româ- 
nia poarta titlul de grefier (v. ac.); în Ungaria 
functiunile A.-lui sûnt împâi’tite între mai mul(i 
oficiali judecàtoresci.

Actum, flat.J întêmplat'; a. u. s. (actum ut 
supra) întêmplat ca mai sus. (încheierea procé- 
selor verbale.)

Acuinus, dupa mitologia romanâ veche un (}eu 
spécial în Dacia. (Coip. inscr. lat. III. Nr. 1403 
la Mommsen.)

Acul Cleopatrei, obelisc vechiu egiptean din 
Alexandrin, lucrat dm granit rosu, 22 m. înalt, 
aproape 2 m. diametru ; 1880 transportât la New- 
York; de lângâ acesta s’a mai desgropat un al 
doilea obelisc, care a fost ridicat la 1878 în 
Londra.

Aculeat, (iat. aculeatus) în botanicâ un 
organ (tulpinâ, ramurà, frunzâ etc.), a cârui 
suprafatâ e acoperita eu tepi (aculeij, sau al 
càrui vîrf e întârit çi aseufit. [S. $t. R.]

Aculeiform, fiat, botanica) numire data de De 
CandoUe perilor în foimà de tepi, adeseori moi, 
ascutiti, pluri-celulari çi plmi-seriati. Ei fac 
transitie pe nesimtite între péri çi aoulei (tepi).

[S. Çt. R.]
Acumulare, (acumulatiune) adaugere, înmul- 

tire; v. çi ipotiposa.
Acumulatori, aparate înventate de Armstrong 

eu scop de a aoumula puteri pentru lucrâri con
tinue, s. e. la prese, vêrtejuri hidiaulice etc. 
Functioneazà prin ponduii mari çi presiune de 
vapor etc. A. éleetrid (baterü secundare) sûnt 
elemente electrice constatâtoare din laniele de 
plumb (sau de abage de plumb) çi din gaz. Gazul 
se poate întroduce çi din afarâ, de comun însà 
se desvoaltà în A. prin un cui-ent electric în- 
trodus în aparat. In A. astfel încârcati se por- 
nesce curent electric, îndatà ce împreunâm polii 
eu sînnà sau ait conducëtor bun de electiicitate. 
A. se folosesc la luminat, apoi ca putere mo
trice la felurite maçini. Au fost inventât! la 1860 
de Gaston Planté çi perfectionati de Faure la 
1881. Dai- pe lângâ toata periectionarea lui 
Faure, sûnt totuçi eu mult mai grei, decât 
sa poatâ fi folositi eu destul succès ca putere 
motrice.

Acupressura, (chirurgie) oprirea scurgerii de 
sânge din arterii lesate, eu ajutoriü unui ac 
întrodus în pSifile moi, împrejurul arteriei.

Acupunctura, (chirurgie) înteparea unor ace 
spéciale în auumite parti bolnave ale corpului, eu 
scop de a esplora sau a deçei-ta lichide sau gaze.

Acuÿ, (Âkos) corn, mica în cott. Selagiu ou 
1199 loc. Romani çi Maghiari.

Acusatiune, sau a eus are, în legislatiunea 
romanâ (aocusatio) însemna orice urmârire 
relativâ la im delict public. Çi la noi într’un 
sens larg însemneazà orice imputare, de- 
nuntare sau declaratiune fâcutà în contra 
cuiva, pentru ca sà fie urmârit de justitia repre- 
sivâ. Intr’un sens însà mai technic çi mai exact 
se reservâ numirea de A. — spre deosebü'e de 
inculpatiune çi preventiune, — stârii, 
în care se gâsesce delincventul, dupà ce Caméra 
de punere sub acusare a ordonat trimiterea înaintea 
tribunalului, recunoscênd ca îndestulitoare pro- 
bele de crimà (art. 7 Cod. penal çi 226 Pr. peu.). 
Resultà de aci, cà denumirea de A. çi acusât 
se dâ dupâ faptul imputât, iar nu dupâ 
jurisdictiunea, ce are sà judece: aça, 
deçi dupà Constitutiune Curtea eu jm'ati judecâ 
delictele de presâ, totuçi o asemenea uimàrire 
nu constitue decât o preventiune çi de
lincventul nu este decât un p r e v e n i t, precum, 
în sens inveis, minonil trimis înaintea tribu
nalului corectional în basa art. 68 C. penal e 
un acusat çi urraârirea o adevëratâ acusare. 
Dupà procedura ung. punerea sub acusâ se enuntà 
prin tribunal dupâ încheierea instructiunii çi pe 
basa propunerii procurorului. In cas de delict 
flagrant çi când inculpatui recunoasce crima, tri- 
bunalul — la propunerea procurorului — poate 
ordona perriactarea finalâ imediat eu îneungiu- 
rarea punerii sub acusâ ; n u însà la crime, cari 
se pedepsesc eu moaide. (Proc. pen. §§. 78—90.)

Acusativ, flat.J al 4-lea cas în declinatiune, 
respunde la întrebai'ca : pe cine, pe ce? (v. Cas.)

Acustica, fgrec.J sciinta despre producerea 
sunetului, despre propagarea, reflexiunea çi in- 
terierenta undulatiumlor sunetului, despre vi- 
brarea coardelor çi tuburQor sunàtoare, tonuiile 
musicale etc. Despre o localitate se 4ice, câ 
are acusticà, daeâ e întocmitâ aça ca tonurile, 
ce vin delà un loc anumit sà nu ajungà con
fuse la urechea auditorului. Pàretii, ce reflec- 
teazâ sunetui, sà fie potrivit açeijati spre a nu 
contui'ba prin retlexiime tonurile, ce merg direct 
la m-eche, ci a le întâri. In musieà acustic se 
numesce ceea ce corespunde legilor acustice. A. 
se numesce çi o localitate, care este potrività 
pentru productiuni musicale sau declamatorice.

Acut, grav; morb acut, .sûnt îmboinâviri 
grele, cari au decui's rapid çi împreunat eu fer- 
binteli. In musieà, epitet ce se dâ sunetelor 
produse de un numër mai mare de vibratiuni 
in raport eu altele produse de un numër mai 
mic; aceasta provine de acolo, câ sunetele eu 
cât sûnt produse de im numër mai mare de vi
bratiuni, eu atât produc asupra timpanei o im- 
presiune mai vie, analogâ eu cea simtità la 
atingerea unui vîrf ascutit.

Acutifoliat, (lat. botanicàj plante eu frunze 
ascutite."

Acutilobat, (lat. botanicàj organ (fi'unzà, 
sepal, petal, fmet etc.) eu divisiuni (lobi) ascutite.
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Açvin, (çi Asvin) dupa mitologia iudicâ : doue 
(Jeitati ale cendui, apar ca pâreche çi se iiu- 
mesc Dasra çi Nâsatja. Ei aduc mai de timpui’iu 
Imiiinà pe cerul de dimineatà çi la semnul lor 
se prind caii la caïul de aur al soarelui. (Ei 
sûnt Dioscurii, adecâ Castor çi Pollux la Greci 
çi la Romani.) [Atm.]

Acyanoblepsia, achromatopsia (v. ac.) coloarei 
albastrae.

Acy^ie, (grec, à privativ, y.ÙTOç = celulà) ter- 
min, ce se dâ coipului unor plante, format din 
fUamente simple sau ramifioate, maronite de o 
membranâ extemâ, eu protoplasmâ rn inteiior 
çi eu nuclei numeroçi, nesepara(i prin membrane 
despaipitoare, ca sa fie câte unul în fie-care 
compartiment, ca la o celulâ; a. s. e. la multe 
Alge filamentoase (Cladophora, Acetahularia, 
Vaueheria etc.), la unele Oiuperci (Mucor, Sa- 
prolegnia etc.); A. poate exista çi în corpul 
plantelor sup. cum e casul acelora eu anumite 
laticifere ca la Dud, Ficus etc. [S. Çt. R.]

A. D., (lat.J presc. în loc de anno Domini, 
în anul Domnului (delà nasc. lui Ghiistos.)

Ada, com. mare în cott. Bâcs-Bodrog, 9693 loc. ; 
çooalâ agronomicà de stat, prâsilâ de vite, hoi'ti- 
cultuj'à çi doué mori de vapor.

Adagio, (ital. musicâ), 1) termin de miçcare 
= încet, rar, 2) numirea unei piese musicale, ce 
merge în miçcare rarâ çi e de con(inut patetic.

Adagio, {franc, brocard) în limba juridicà 
un precept sub forma lapidarâ, care résuma o 
régulé de drept, s. e. nemultâmitorului i 
se ia darul (conf. art. 829, 831, 833 ur. 
C. civ.); pater is est quem nuptiae de- 
monstrant (art. 286 ur. C. civ.); le mort 
saisit le vif (art. 653 C. civ.); Geld vor, 
Recht nach (art. 349 C. com.) etc.

Adakaleh, sau »Ruçava«, (Orçova noua) in- 
sulé a Dunérii între gura Cemei çi a Bahnei, 
la întrarea în Bânat. E construitâ prin depo- 
sitele Dunérii pe un subsol m'anitic çi are 1800 
paçi lung. çi 400 lérg. In josiil A.-ei se allé marea 
càscadé a Dunérii numité »gherdapurile sau 
Por(ile de fer inferioare*; în sus çi pe 
teimul bénétean se allé Orçova, iar în fa(a 
Oi’çovei, pe (ermul sêrb ruinele »fortului Elisa- 
beta«. Pe stânga Cemei în fa(a Ruçavei, muntele 
» A lion» poarté ancé urmele bateriUor construite 
în 1789 de generalul Laudon. Complexul acestor 
positiuni formeazé un sistem de inalté valoare 
sti’ategicé, céci aci convergeazé artere mari de 
comunica^une, ce duc în Peninsula Balcanicé 
(Cladova, Vidin etc.), la M. Neagré sau în inima 
Ungaiiei prin canalul Dunérii, în Bénat çi Ardeal 
prin deflleul Porfilor de fer çi prin valea Timi- 
çului. A. este »cheia ti'ecëtoarei» din basinul de 
mi]loc în cel de jos al Dunérii. Eortificatiurrile 
ei, ridicate la 1716 de Austria çi ocupate la 
1738 de Turci — a(Ji declasate — constau dintr’o 
curtiné transformaté çi din casarma defensivé 
çi üancaté de 2 bastioane. Un turn maximUian 
eu 4 etaje comandé acest sistem, constituind 
un întreg de mar'e for(é. Posi(iunea Ruçavei 
a fost disputaté în decursrrl secolilor de Ro
mani, Turci çi Arrstriaci. Principale evenimente 
miUtare: 1690, 1717, 1737, 1738. — In urma 
resboiului din 1877—1878 A. fù cedaté Arrstriei, 
pare (me aci o gamisoané. Starea poüticé a 
insnlei àncé nu este regulaté. Locuitorii sûnt

Turci, cari în cea mai mare parie vorbesc çi 1. 
rom., sûnt senti (i de dare çi serviciu militar 
çi se sus{jn din pescérit çi din plantarea de tutun, 
str'uguT'i çi rose. (Cf. lannescu: Studii de geo- 
grafie mrlitaré. Diaconovich; Baile Herculane, 
Timiçoara 1894.)

Adal, tinut în sud-estirl Abessiniei, între Bam
bara çi Bornai. Pe teritonrl Irri sûnt doué méri 
de sare, Assal, limg. 20 km. lâ(, .7, çi Alelbad. 
Popula(iunea e musculoasé çi putemicé, obrazul 
rotund, përul negru çi gros, buzele mai sub(irele 
ca la harapi, nasud oblu, dar serrrt. Ea duce via(é 
nomadé de pastori. Limba e un dialect din Bo- 
mali, rebg. islam. (Cf. Harris: Gesandtschafts- 
reise nach Behoa imd Aufenthalt in Abessinien. 
1841—43.)

Adalbert, 1) A. de Praga, sfént, apost. Pruçilor 
çi unul din ap. Maghiarilor, n. din famiüa prin- 
ciaré boemé Blavnik între a. 956—68 ; 981 aies 
episcop la Praga; a prédicat Evangelia în Po
lonia, Ungaria çi Prusia ; a încreçtinat pe Voie, 
fini principelrri magh. Geiza, dandu-i mimele de 
Çtefan. (I. regealUng.) 997plecând cétréPmsia 
a fost ucis de rm preot pégân. Çiua i se ser- 
beazé la 23 Apr. n. Biograûa lui, scrisé de contim- 
poranii: célugérul Canoparius çi archiepiscopul 
Brurmo, se aflé publicaté în «Monumenta Ger- 
maniae historica. Script. IV.« 2) A., archiepiscop 
de Ramburg-Brema, n. 1000, t 1072, crescë- 
torul regelui Henric IV. ; încercà înflintarea unui 
patriarchat de Nord. 3) A., conte de Saarbrücken, 
archiep. de Mainz; 1105 cancelanrl lui Henric V., 
1111 archiepiscop, contrar al împëratului; 1125 
a zédémicit alegerea lui Frideric de Hohen- 
staufen, fa(é eu Lothar, aderentul bisericii; f 
1137. 4) Henric Wilhelm A., principe de Pmsia, 
n. 1811, t 1873; admirai al maiinei pmsiane.

Adam, (evr. »Omrrl«) çi Eva, dupé cartea I 
a lui Moise prima péreche de oameni çi proto- 
pârmtii neamului omenesc.

Adam, numele mai multor locaUtéti în Ro- 
mânia. 1) A. ménéstire în j. Tutova, înfiin- 
(atà (1652) de Adam cépitanul; la început a 
fost de bérba(i, însé în secl. présent a trecut 
1a célugéri(e, cari asté()i sûnt în numër de 177. 
2) A. schit în j. Buceava.

Adam, Louis, profesor la conser’vatorul din 
Paris; escelent virtuos de piano çi compositor, 
n. 3 Dec. 1758 în Miettersholz la Rin, f 11 Apr. 
1849 în Paris.

Adam de Brema, istoriogr’af al evrrlrri mediu, 
a tréit la încep. secl. XI. çi a scris mai aies 
despre lâ(irea creçtinismului la popoarele nord.

Adam de Fulda, nunrit çi »franoum gemranumo, 
compositor çi htei'at din secl. XV., op. principal 
»De mrrsica».

Adam delà Haie, poet çi compositor franc, 
n. 1240, t 1286; poreclit »le. bossu d’Arras», 
comp. princ. «Robin et Marion», «Jeu d'Adam».

Adam-Klisi, cétun în j. Constan(a, pl. Megidia, 
renumit pentm anticitétile ce se gésesc acolo çr 
mai aies pentr-u tumrrl Adam-Klisi (15 m. înalt 
çi 10 m. gros), pe care se vëd chipuri de legionari 
romani luptându-se eu barbarii; asté^i tumul 
s'a dërîmat çi pietrile au fost duse la Bucuresci. 
V. Tropaerrm Trajarri.

Adam, podul lui —, o bancé lata de nésip, 
ce se întinde delà capëtul sudic al Indiei ante-. 
rioare spre ins. Ceylon.

3*
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Adamachi, Vasile, mare fUantrop, n. în lagi 
1811 dintr’o veche familie raoldov. f tôt acolo, 
8/20 Martie 1892; mimele de botez al pârintehii 
séu a fost Adam, care sub influinta grec, s’a 
strâformat în Adamachi, iar cpl de familie Arapu. 
Educafiunea §i instmctiimea çi-a primit’o în casa 
pârinteaecà, dupa obiceiul de atunci ; vorbia mai 
multe limbi; a fost prefect de Vasluiu, apoi 
spàtar, iar sub constitufie aies de doue ori senator. 
Modest çi crutàtor în viatâ, a devenit nemmitor 
piin donafiunea de aproape 2*/a milioane lei, 
facutâ Academiei rom. sub titlul »Fondul Ada- 
machix, care se administreazâ çi întrebuinfeazâ 
în sensul regiilamentului votât la 7 Apiilie 1894 
în modul urm. : 15tl/0 din venitul annal total 
constitue fondul Academiei pentru administrarea 
moçiilor; 10,000 lei servesc în fiecare an pentru 
premiarea de scrieri morale ; 5000 lei la an se 
consacra pentiu cheltuelile giijilor religoase 
pentiTi suüetul rëposatului çi pentru îmbrâcâ- 
minte çi oârfi la copii din çooala Adamachi din 
laçi; 1000 lei pentru cheltueli diverse ?i ne- 
prevë(Jute. Suma remasà disponibilà se imparte 
in mod. urm.: 8°/0 pe fiecare an ca fond de 
imprimaro pentru lucrârile premiate ; 12Vs0/o se 
capitaliseazâ pentra màrirea fondului çi 791/a°/o 
se întrebuinteazà în acordare de stipendii. (Cf. 
Academia rom. Lege, statute, regulamente ?i 
decisiuni. Bucui'esci, 1896).

Adamas, v. Diamant.
Adamascfi, stofa de lux, fabricatfi mai ântaiu 

în China çi Damas (inde nomen) în Siria.
Adamaua, (Tumbina) unul dintre cele mai 

frumoase finuturi în Sudan în Africa centralâ, 
în sud delà Bomu, lânga rîul Binue; foarte 
roditor; în mare partemuntos(Alantica2700m.) ; 
locuitoii 3*/s mil. ; teritorul 137,365 km.a ; capi
tula jo/a, eu 12,000 loc. ; 1851 a descoperit’o 
mai ântâiu H. Barth.

Adamczevski, Jacob, scriitor polon, n. 1763, 
t 1812; dupa împarjirea Poloniei unul din cei 
mai strâdalnici sciiitori în timpul apatiei ge
nerale.

Adàmek, Garol, scriitor çi om politic ceh, n. 
1840; de coloare poüticâ ceh-tiner, democrat, 
exceleazà mai aies prin sorierUe sale de éco
nomie nafionala ; e députât în dieta Boemiei çi 
în Reichsrath.

Adamello, (Monte A.) piscul cel mai înalt 
în Alpii Adamello, apai'finetori grupului Ortler, 
lânga gi'anifa Tirolulni, 3557 m., îneunjurat de 
glâceri uriaçi, despàr(it de Ciller prin pa.su! 
Tonal, sta în legâturà eu Presanella (3562 m.)

Adamescu, Gheorghe, n. în Bucuresci, 1869, 
(fiiu al rëposatului A. Adamescu, fost director al 
tipografiei statului çi în uimâ casier al societatii 
acad. rom., originar din Daia, nu départe de 
Sibüu); çi-a fâcut studiile în Bucuresci, unde 
în 1892 a ob(inut gradul de licenciât în soün(ele 
istorico-filologice. Numit profesor la liceul din 
Galati, în 1894 trecù la gimnasiul >ÇLncai« din 
Bucureçti. Ascris: Luptele pentru natio- 
nalitate ale Românilor de preste mun^i, 
çi'broçura: Cfiteva cuvinte despre dua- 
lismul austro-ungar. In 1894 a publicat 
manualul pentru licee: Istorra limbei çi 
literaturei romane. Mai are trei diserta- 
tiuni: Despre poesia poporalâ românâ, 
Yia^a militarâ în poesia poporala ro-

mftnâ çi Ideile politice ale cronicarilor. 
1896 a publicat, in biblioteca pentru toti a li- 
brâriei Millier, o coleo(iune de Diseur suri 
alese romane çi strâine pentru licee.

Adami|l, ereticii gnostici çi al(i efetici de mai 
tàr(}iu, cari sub pretext, câ çi-ar fi recâçtigat 
sfin(enia deplinà çi nevinovâ(ia din Paradis, se 
presentau de tôt goi în adunârile lor. In reaJi- 
tate A.-i au câcjut în cea mai neruçinata des- 
frênare. Adamitismul a fost resuscitat la 1418 în 
Francia de un anumit Picart; din Franc, s’a 
lâfit mai aies în Boemia, nnde a avut ade- 
ren(i pânâ în a doua jumetate a seol. nostni. 
Ei repudiau orice religie positiva, neavênd cre- 
dinfâ nici în D-(Jeu nici in diavol. Considerau 
toate drept comune, chiar çi femelle, de aceea 
nu trâiau în câsâtorie, ci în concubinagiu. Unii 
umblau în pielea goalâ. Voevodul Jijka, ne- 
voind a toléra orgüle lor, s’a nâpustit asuprâ-le 
pe O insulâ mica într’un rîu çi i-a nimicit pe 
toti (1421). A()i se aflâ o sectâ de A. in 
America nord.

Adamo, Max, pictor istoric, n. 1837 în München, 
pictà pe ducele Alba în consiliul din Bruxelles 
çi câderea lui Robespierre în conventul national. 
Intre cele mai bune tablouri de mai târ(jiu e : 
Ultima convorbire a principelui de Orania eu 
Egmont.

Adàmoaia, schit în Rom. (j. Suceava), numit çi 
schitul Preutesci, Brana çi Mânâstioara ; înfiintat 
1716 de leromonachui Mihail; adaptat 1792 de 
lerosimonachul Kelsie ; adâpostesoe cinci câlugâri.

Adamovici, Gerasim, archimandrit serb în 
mànâstirea Éeodinului, denumit la 1789 episcop 
în ierarchia rom. din Transilv. In timpul pàsto- 
rirei sale de 7 ani a lucrat eu mult zel pentru 
ridicarea popomlui rom. la o stare politioâ çi bi- 
sericeascà mai fayorabilâ. In contëlegere eu 
episcopui unit loan Bob din Blaj a stâruit întm 
câçtigarea imor drepturi politice pentm Romani, 
înaintând la dieta terii din Clu] la 1790 un 
»supplex libellus«; iar pe terenul bisericesc la 
stàruintele lui a urmat art. 60 din 1791, prin 
care se asigurâ bisericii gr. or. din Transilv. 
hberul esercitiu. f 1796 çi îngropat la biserica 
din Reçinari, lânga anteoesoinl sëu, episcopui 
Gedeon Nichitici.

Adams, (pron. eddems), 1) Sartmel, bârbat de 
stat americ., n. 1722, f 1803 în Boston; vor- 
bitor neobosit, contribui mult la declararea res- 
boiului contra Angliei çi la întemeierea inde- 
pendentei Statelor ünite; contrar al lui "Was
hington. Din 1789—94 ocupà postul de guvernor 
în Massachusetts. 2) lohn, al 2-lea pre.sident 
al Statelor Dnite, n. 1735 în Braintree (acum 
Quinoy), f 1826. A luptat çi scris pentru drep- 
tuiile coloniilor, çi pentru declararea indepen- 
dentei (4 lui. 1776). Dupa repâçirea lui "Was- 
hin^on, ajunse president al Uniimii. 3) John 

al 6-lea president al Statelor Unité, fiiul 
celui precedent, n. 1707 în Braintree, f subit 
1848 în palatul congresului, la o çedintâ. Fù 
représentant în Haaga çi apoi în Berlin çi la 
Petersburg (1809). 1817 numit secretar la es- 
teme çi 1825 aies de president al Uniunü. A 
fost fârâ noroo în politica estemâ. 4) Charles 
Francis, jurist çi bârbat de stat nord-amer., 
fiiul celui precedent, n. 1807 în Boston, f 21 Nov. 
1886; 1861 représentant la Londra, unde îm-
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piedecâ eu mult tact çi pricepere ruptura între 
Anglia çi Uniune, pe timpul resboiului civil 
(1861—65). 1871—2 luà parte ca membru al 
tribimalului de arbitriu din Geneva în cearta 
Alabama.

Adan, Emile, cartogiaf, n. 18 Octobre 1830; 
1875 denumit director în despài’tëmêntul car- 
tografic al statului major belgian, renumit pentru 
desooperiri în Africa, f 13 lan. 1882 în IxeUes.

Adana, vilaiet turcesc în sudul Asie! mici, 
37,200 km.a, 400,000 loc.; capitula A., situatâ 
la poalele muntilor Taurus, 45,000 loc.

Adanson, Michel, botanist, n. la 7 Apr. 1727 
la Aix in Provence, cunoscut mai aies prin lu- 
crârile sale botaniste çi etnografice asupra Se- 
negambiei. Publicatiuni însemnate : Histoire na
turelle du Sénégal 1757; Familles des Plantes, 
2 vol. 1763; Histome de la Botanique et plan 
des familles naturelles dos plantes etc. Statua 
sa de mannorS se aflà din 1856 în Jardin des 
plantes din Paris. [Dr. Antipa.]

Adansonia L., gen din familia Malvaceae, tribul 
Bombaceae. Genul A., numit astfel dupa nu- 
niele vestitului botanist M. Adanson, cuprinde 
numai 2 specii: A. digitata L. (sau A. Boabab 
Gaeidn.), numit vulgai-Boabab ; orcsce în Africa 
çi Asia tropicalâ, unde se çi cultiva, çi A. Gregorii 
F. Mueller, oresce în Australia. Mai cunoscut çi 
mai important este A. Boabab Gaertn., Boababul. 
Botanistul Adanson (Jice, câ a vë4ut în insulele 
Capului Veitle exemplare de Boabab, cari aveau 
tulpini de 30 m. circumferentâ. Tôt el mêsurSnd 
un Boabab din insula Sor, fatà în fajà eu Saint- 
Louis (Africa) a constatât, câ are etate de 6000 ani. 
B. e considérât de Negrii ca un arbore sfânt, 
de care îçi atîmà amuletele lor; lemnul lui e 
cavernes, ceea ce-T face bun la constnairea de 
bârci considerabile, relativ uçoare. Negrii din 
Sénégal întrebuinjeazâ sccrbuiile tulpinei lui 
spre a depune cadavrele vrâjitorilor lor ca într’im 
fel de cripte. Mai toate pâi'jile B.-lui sûnt în- 
trebuinjate în medicinâ. Frunzele çi florile sûnt 
(Jilnic întrebuinjate de indigeni ca emoliente în 
afecjiunile aparatului digestiv çi respiràtor. Pulpa 
fmetului e reooritoare, acidulâ, numità de Negrii 
Buï çi întrebuinjatà în contra disenteriei çi a 
frigurilor putride. Lalo e im nutriment, pe care 
Negi-ii din Sénégal îl prépara eu frunzele us- 
cate de Boabab. Scoai’ja ierboasâ (vergue) e 
avutâ^în inucilagiu çi fibre textile. [Z. C. P.J

Adânca, com. în Rom., j. Dâmbovija, pl. Dealu, 
980 loc.

Adâncata; numirea mai multor localitâti în 
Rom.,idatontâ posifiimii lor într’o vale sau într'o 
înfundâturà; se gâsesce în j. Dànibovija, Pra- 
hova,^ Dorohoiu, Argeç, Dolj çi Teleorman.

Adâncime, (montanisticâ) în limbagiul minier : 
mesura verticalâ spre centrul pàmêntului refe- 
ritoare la exploatare ; se întrebuinjeazà mai aies 
pentru a face deosebire de exploatarea delà (ji, 
unde nu poate fi verba de o adâncime.

Adâpare, la animale e mai folositoare daeâ 
li se dà apa la intervaJe. Apa trebue sa fie 
bun a de beut, Umpede, curatâ, nestâtutâ çi sà- 
nàtoasâ, nici rece, nici caldâ (15° C.) Vitele çi 
mai aies caü osteniji çi asudafi, se adapâ nu- 
mai dupa ce au resûflat çi s’au réécrit.

Adâpàtoare, locul unde se adapâ vitele çi prin 
rëu obiceiu se çi scaldà; sûnt naturale, când se

aflâ in ape curgëtoare (rîuri, pârae), în scur- 
gerea acestora (lacuri, iazuri) sau în ape stâta- 
toare (bàltoace, smîrcuri) çi artificiale, când în 
üpsa celor naturale se fac anume pentru adâ
pare; mai pot B publiée, când se aflâ în ape 
curgëtoare de domeniu public (Cf. C. c. rom. 
476), comunale ori particulare. E de dont ca A. 
sâ aibâ apâ curgëtoare, nu însâ în lîuri violente 
(primejdioase), curatâ, nevâroasâ, nestâtutâ, nici 
caldâ, nici rece (15° C.); îngrâditurile sâ fie de 
prund sau nâsip, iar nu noroiase sau nâmoloase ; 
sâ fie practice çi comode ; în A. sâ nu se spele 
rufe, nici sâ se topeasoà textüe çi mai aies sâ 
fie feritâ de vite eu boale moüpsitoare. A. mai 
trainice, dar mai scumpe, se fac din zidâiie, ci
ment, béton, asfalt etc.

Adaptare, adapta[iune; potrivire, acomo- 
dare corespun^ëtoai’e scopului. Adaptafiune, v. 
Darvinism.

Ad Aquas, loc de terme la Romani, aflâtor la 
Câlan, lângâ Streiu (Trs.) (V. Câlan).

Adar, în anul lunar al Evi'eüor a XTT-a lunâ, 
coïncide eu Febr. çi Mart. A. feni, sau Weadar, 
luna intercalatâ, ce în curs de 19 ani se ia de 
7 ori în socotinfâ, ca prin aceasta sâ se echili- 
breze anul lunar eu cel solar. piua de 13 A. se 
numesce postul Estber, iar 14 A. »sërbâtoarea 
Purim«. Tradifiimea spune, câ în 7 A. s’a nâscut 
çi a mûrit Meise. La Perçi A. însemna luna EX.

Adarme, mësm-â de aur .çi argint în Amer, 
sud. 1 A = 1-797 gi-., 128 A. = 1 Marco.

Adâçeni, sat în j. Dorohoiu, odatâ al celebrului 
cronicar Miron Costin, iar mai înainte al famiUei 
piinciare MovUâ. (Etym. M. R. 1. 289.)

a dato, fa. d.J delà termin, delà datul politei.
Ad audiendum verbum, flat.J a cita pe cineva la 

ascultare ; sâ-çi dea samâ de cele fâcute ; mustrare.
Adaugere, (adi^iune) prima opeiajiune arit- 

metioâ. Ea ne învajâ a câuta numerul, care con
fine atâtea unitâji, câte unitâji cenfin doi çi mai 
mulji numeri daji. Din punot de vedere metodic 
mai ântâiu se tracte azâ adaugerea eu doi numeri : 
primul numërdatse numesce augend, aldoilea 
numër dat sau numërul, care se adauge la cel 
dintâiu, a d e n d, iar numërul care resultâ, s u m a. 
Semnul A.-i este: -j- çi se exprimâ »mai mult« 
(lat. plus), sau »cu«, sau »împreunâ cu«. R e g u 1 â ; 
Augend -j- adend = sumâ. Numei-ii, cari sûnt 
de adaus, se pot privi çi ca pâi-jd, atunci suma în- 
fâjiçeazâ întregul çi se numesce total. Dacâ 
sûnt mai mul^i numeri de adaus, mai ântâiu se 
adaug doi niuneri çi la suma lor al treüea, la 
suma acestoia al patrulea etc. Asta se poate 
face în ori-care ordine çi tôt acea sumâ va 
résulta (v. legea comutapunii çi asociajfunü). In 
sistemul nostru décimal adaugerea se poate face 
eu mai mulp numeri deodatà. Spre acest scop 
se scriu sau în çir oriscntal sau în columne ver
ticale, apoi se adaug pe rend mai ântâiu unimile 
çi suma lor se scrie sub unimi, apoi se continuâ 
eu (jecUe, sutele etc.

Adausuri, substance pâmêntoase sau metalice, 
cari se încâlcjesc împreunâ eu mineraiurile çi 
au de urmare legarea metalului sau a necurâ- 
tenülor (sulfur, fosfor), ori apoi formarea unei 
sgui-e, prin ceea ce extracjiunea respectivelor 
metale se uçureazâ.

Ad calendas graecas, proverb latin, corespunde 
în limba rom. la »nici când», »la (}iua oailor».
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Adda, (lat. Addua) aüuent al rïiüui Po, na- 
vigabil; isvoresce în Alpii Bemina, traverseazâ 
lacul Como, ae varsâ în Po dinsua de Cremona, 
298 km. lung. Aici au bâtât, la 11 Oot. 490, 
Gotii de eat aub regele Teodoric pe Hemli aub 
Odoaker.

Addison, (pron. eddis’n) losif^ poet bârbat 
de stat engl.. n. 1672 în Milaton, Wiltabire, 
t 1719 în Holand House. Studià teologia în 
Oxford, la 22 ani traduse englezesce în versuri 
O parte din »Georgica« lui Virgil çi-çi câçtigà 
renume printr’un poem deapre lupta delà Blen- 
heün »The Champaign«. 1717 seoretar de 
atat. A influin^at în mod binefàcëtor asupra oul- 
tuiii morale a Englezilor prin publicatiunile sale. 
Scrieri: «Evidence of tbe Christian re
ligion®, »Essays« etc.

Adductores, musohi, cari prin funotiunile lor 
contrag spre central corpului atât pârticelele cât 
§i membrele lui.

Adelaïda, 1) rîu în teritorul nord-austral, se 
varaâ în sinul lui Adam. 2) Capitula coloniei 
engleze Sud-Au.stralia, aproape de gura rîului 
Torrens, întemeiatâ la 1836, 133,019 loc. (1891) ; 
episoop anglican çi catolic ; universitate. Port A., 
oraç maritim, 5279 loc. ; export mare de lânâ 
çi aur.

Adeifle, (înfrâ(ire, àSeXç'oç = frate) numire 
botanicâ, ce se dâ staminelor când sûnt reunite 
între ele prin filamentele lor într’un mânunchiu 
(tnonoadelfie ca la Lysimachia vulgaris, Nalbâ 
etc.), în doue (diadelfie, ca la Fumaria, Salcâm 
etc.), în trei ori mai multe fpoliadelfie, ca la 
Sunàtoare, Malaleuca etc.) [S. Çt. R.]

Adelhaida, sfântâ, iiica regelui Rudolf IL de 
Burgundia, n. 931., f 999 în mânâstirea Selz, 
Alsafia ; câsâtorità mai ântâiu eu Lothar, fiul 
regelui Hugo de Italia, apoi dupa moartea aces- 
tuia (951), eu împëratul Otto I.; avù mare in- 
fluin(à asupra afacerilor pubUce în Germania çi 
Italia çi sub Otto II. çi Otto III.

Adeisberg, oraç în Carniolia, eu 3597 loc. In 
apropiere este peçtera delà A. eu stalacti(i, 
traversata de nul Poik, lungà de 4172 ni. ou 4 
despàrtëminte legate într’olaltâ piiu galerii, cea 
mai vestitâ e hala muntelui Calvaria de 41 m. 
înaltà; în apropiere e peçtera Magdalenei, 
unde s’a aflat mai ântàiii Proteus anguineus.

Adelung, loan Christofor, filolog gérai., n. 
8 Aug. 1732 în Spantekow (Pomerania), f 
10 Sept. 1806 în Dresda, unde a fost consilier 
de curte çi piim bibliotecar; cel mai distins 
linguist germ. înainte de Grimm, astà(}i însâ 
operele sale nu mai au decât valoare istoricà, 
dar sûnt de interes deosebit pentru Romani. 
A. a ridicat limbei germane un monument lexieo- 
grafic, care a réclamât la alte natiuni sfortârile 
unor Acadeniii întregi. Cuajutoiul publicatiunilor 
lui Hervas çi Pallas çi a proprielor sale cerce- 
tài'i, A. începuse (1806) a scoate la luminà 
opéra : ^Mithridates, oder allgemeine Sprachen- 
kundet, din care nu apucà eu via|â decât 
primul voluni. Restul publicatiunii fù îngrijit 
de Dr. Severinus Vater, profesor de teoîogie 
la Kônigsberg (ajutat între alfii çi de câtrâ 
Wilhelm de Humboldt) çi teminat, (1817), în 
patru toniuii (çese volume). A. adopta, ca çi 
Hervas, divisiunea geograficâ ca principiu de 
clasiflcaliune ; descrie pe scurt originea, istoria

çi structura gramaticalâ a fiecârei limbi çi dialect. 
Speoimenele de Tatal-nostraîmbrâtiseazâ aproape 
500 de idiome; fiecare probâ e supusà unei 
cercetàri critice çi lexicale, dupa care se adaugâ 
çi lista publicatiunilor linguistice respective. Sub 
numele de «rômisch-slavisch* sau »wala- 
ohisch®, A. (II, 723—738) açea(}â limba rom. 
dupa familia idiomelor slave çi o imparte în doue 
dialecte principale ; unul daco- sau ungaro-român, 
dincoace de Sunàre, çi altul, traco-român, din- 
colo, unde — dice — câ e amestecatâ eu multe 
elemente alban. çi grec. ; mai observa, câ olasele 
nobile din Moldova çi Muntenia vorbesc grec, 
sau turc. Descriind »caracterul« limbei romane, 
releveazâ unele modilicatiuni fonetice çi aflâ în 
conjugarea verbului o pretinsà asemënare eu cea 
slavâ. Ca texte A. publicà diferite formule de 
Tatâl-nostra, luate în parte delà predecesorii 
sëi. (Lit: L. Çainean: Istoria filologiei rom. 
Bue. 1892. pag. 2, 21—25, 34.)

Ademtiune, luare, râpire, ridicare, luarea uniü 
lucra, în spécial ridicarea unui légat prin revo- 
care din partea testatorului.

Aden, oraç vechiu, zidit în craterul unui vulcan 
stîns, din penin. Aden, în sudul Arabiei. Déjà 
pe timpul imperiului roman precum çi în evul 
de mijloo era un loc însemnat comercial; mai 
târ4iu decâ(}ù. 1838 avea numai vr'o 600 loc. 
1839 a fost ocupat de Englezi, cari l’au forti- 
Hcat çi l’au fâcut cel mai însemnat deposit de 
mârfm-i çi cârbuni pentru vapoarele, cari mij- 
locesc comerciul preste M. Roçie spre India. Ex
port însemnat de cafea, rëçinà, pene, màrgâri- 
tare, piei çi blane. 1881 avea 34,860 loc. Delà 
desohiderea canalului Suez s’a ridicat foarte mult. 
Apa de beut o aduc prin cisteme sâpate de Ro
mani în stanci çi restaurate de Englezi. Prin 
cabel submarin stâ în legâturâ eu Bombay çi 
Suez, ou Sanzibar çi Capstadt.

Adend, v. adaugere
Adenitls, înflamatia ghindm-ilor.
Adenoma, (grec.) tumoare (umflâturâ), formatâ 

dintr’o tesëturâ asemënâtoare eu glandulele.
Adenophor, (grec. âSï)v = glandâ çi çépu = 

a purta) termin ce se apheâ în organografie çi 
în botanica descriptivâ unui organ glandulos.

Adenosclerosis, (med.) infiltratia ghindurilor 
la sifilisul constitutional.

Adenostyles, (T>otan.J gen apartinëtor famihei 
Gompositelor, tribul Fupatoriaeeelor ; cuprinde 
pujine specii alpiue sau subalpine respândite numai 
în Europa ou exceptia uneia, care s’a aflat çi în 
California; din aceste A. Kerneri Simk. çi A. 
alpina Bl. et Fingh. cresc çi în Rom. în Car- 
pafi, cunoscute sub numele de ciucuraçi, 
floarea ciumei, bosancà.

Adeodatus, (a Deo datus) pontlfice roman 
(6'72—676), a luptat contra Monotohtilor.

Adephagia, poftâ de mâneare de nesâturat, 
nesat.

Adeps, alchimiçti titrati; sciau sâ préparé 
Piatra filosofioâ çi Elixiral vietü (Panacee).

Adept, flat.J initia.t în secrete, s. e. initiât în 
secretele unei sciinte oculte, în misterele unei 
secte, în secretele unei societâti etc.

Adéquat, potrivit.
Adesiune, (lat) adbaesiune, atragere, aUpire; 

1) în fisicà puterea, eu care se atrag douë cor- 
puri deosebite la atingerea suprafetei lor, eu
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atât mai tare, eu oât se apropie mai mult deo- 
lalta, çi se atiug mai multe pârticele ale lor. 
Doue lespe(}i de marmurà sau de sticlâ bine 
poleite, daeâ se apasâ bine câtrâ olaltâ, se atrag 
atât de tare, încât abia se pot deslipî; amalgamul 
de cositor mimai prin adesiune se tine la oglin(}i 
de sticla; asemenea vàpseala pe obiecte, negreala 
pe hârtie etc. A. între corpuii solide çi lichide se 
aratâ prin aceea, câ cele solide devin umede. 
Demulteori A. între corpuri solide çi lichide e 
mai mare decât ooesiunea, çi atunci pârticelele 
corpului solid se amesteoâ ou ale lichidului çi 
se disoalvâ; s. e. zahârul în apâ. 2) A. în îu- 
{eles patologic e concrescerea unor parti moi 
ale organismelor, prin umezeli asudate în de- 
cul'sul çi în urma unei aprinderi. 3) A. în 
înteles juridic e actul, prin care cineva admite 
O idee, o parère sau o judecata, o manifestatiune 
sau un sistem politic. In desbaterile parlamen- 
tare se aude mai în fiecare moment: aderez la 
cutare amendament sau proieot de lege; pro- 
punerea cutare a obtinut o multime de A.-i etc. 
In limbagiul diplomatie A. e demersul sau actul, 
prin care o putere consimte a lua parte în mod 
spontaneu sau dupa îndemnul pai’tilor contrac
tante, la un tractat încheiat déjà fârâ partici- 
parea sa ; la tractat se poate adera în parte sau 
in tôt, simplu sau conditionat, dupa împrejui'âri 
çi interese.

Adesmose, (grec) boale de piele, cari au de 
caracter distinctiv o desvoltare insulicientâ sau 
0 distrugere a tesutului oonjunctiv (tesut de le- 
gâtui'a sub piele çi între organe.)

Adeverinta, chitantâ, dovadâ—Ad-, de încàr- 
care, teim. comerc., hârtie de mâi'fm'i, estradata 
de oàrâuç aceluia care trimite marfa; e indo- 
sabilâ çi proprietarul ei e în drept a primî maria 
încârcativ.

„Adevërul“, numele mai multor (jiare romane ; 
mai remarcabile sûnt: 1) A. Craiova, 1867—73. 
D. P. Banoov. 2) A. Foeçani, 1881—87. 3) A. 
fondât la Bucuresci în 15 Aug. 1888 sub direc- 
tiunea lui Al. V. Beldiman; la început a apâmt 
în form. 8° çi se vindea eu 5 bani, mai în uimâ 
îçi mari formatai çi prêtai fù urcat la 10 b. 
In 1895 diaiul trecù în proprietatea Drului Const. 
Mille, remânênd tôt sub vechea direetiune; ac)i 
A. e republican-democrat eu o pronuntata nuanta 
socialistâ çi apare în trei editiuni în tiragiu (Jilnic 
mediu de 12,000 exempl.; dumineca A. are un 
suplement literar ilustrat.

Ad hastam, (lat.) la lance, la mezat, la licita- 
tiune publicà.

Adjierbal, rege în Numidia; împârti impérial 
eu vêral sëu lugurtha; fù însâ alungat de aoesta 
çi ucis.'

Ad hoc, {lat.} anuine pentm un scop déter
minât, pentru un cas singaratic; s. e. president 
ad hoc.

Ad hominem demonstrare, a convinge pe oi- 
neva eu argumente, cari îi ating direct persoana.

Ad honores, pentru onoai-e, în mod onorific, 
s. e. doctor ad honores.

Adhortatio,(lat.)îndemnare, povâtuire,exortare.
Adiacent, {lat.) alâturat. In géométrie: un- 

ghiuri adiacente, cari au o lariu'e comimà çi 
acelaçi vîri.

Adiafon, (Gabelklavier) s'a namit de fac- 
torii Fritzsch çi Fischer din Lipsea un instrument

format dintr’o sérié de diapazoane puse în vi
brations prin ciooânele miçcate de o claviatarà.

Adiafore, (grec. àSiâçopa) lucruri ori litoràri 
indiferente, cari din pimct de vedere al adevë- 
rului, bunului çi frarmosului pot çi sa fie çi sa 
lipseascâ. Protestantn déclara A. toate riturile 
çi oeremoniile religioa.se, cari dupa pàrerea lor 
mr se baseazà nemijlocit pe VTe-o dispositiune 
d-^eeascâ.

Adiantum, (botan.) gen de Felicinee din fa- 
milia. Polypodiaceelor. Dintre putinele speoii de 
Adiantum numai A. Capillus Veneris L. e eu- 
ropeanâ, crescénd în partea meiidionalâ pe stân- 
cile çi zidurile rrirrede çi ombrite; toate celelalte 
specii sûnt exotice çi se oultivà în Europa ca 
plante ornamentale. Mai toate spécifié de A. 
contin în frunzele lor acid galic, acid tanic, o 
sirbstantâ amarâ çi un oleu esen^al; sûnt con- 
siderate ca bune pentrar rrçurarea expectoratju- 
nilor çi liniscirea tusei, de aceea se întrebuin- 
teazâ mai aies îa medicina poporalà la prepa- 
rar’ea unui sirop sair ceaiu. In Europa se folo- 
sesce mai aies A. Capillus Veneris L. cunosouta 
în farmacie sub nirmele do folia Capilli sau 
herba capillorum Veneris, çi A. pedatum L. 
(din Canada), iar în terile tropicale se între- 
buinteazâ pentru acelaçi scop spécifié ce cresc 
pe acolo. [Em. T.]

Adiatà, v. testament.
Adiatermane, (grec.) corpurile, ce opresc în 

sine razele de càldrrr'â.
Adige, numele ital. al rîului Etsch.
Adigetto, canal navigabfi între rîifi Po çi 

Adige, în prov. ital. Rovigo.
Adinolitâ, roeâ compact! cenrtçie sau gâlbue, 

formatiune de contact între çisturî çi diabase; 
variatiunile çistoase se numesc çistnri adinolice.

Adiposis, {grec, med.) îngrâçarea anormalâ a 
trupiikri prin gràmâdirea prea mare de unsoare.

Adirondac, çir de munti în nordul statului 
amer. New-Tork, eu pisorrl Mount Marcy, 1765 m.

Adit, (grec. Adyton) sfànta sflntelor, partea 
hrternâ a bisericii, care în biserica orientalà 
prin iconostas e despârtita de presbiteria çi cu- 
noscutà sub numirea generalâ de »Altar«.

Adifional, parte care figoroazâ între cele 
adause, ceea ce se poate adarrge.

Aditiune, (lat. additio) v. adarrgere.
Aditja, în mitol. ind.: çepte fii ai Aditiei, 

adecà a infinitâfii (nemâi'ginirii), deitafi absolute ; 
un Aditja e çi fieifi Mithra; între cei çepte 
cel mai mare e Waruna (Uranos la Greci); 
sûnt identici eu cei çepte Amschaspandi 
la Persi. [Atm.]

Adjectiv, cuvent care aratâ însuçirile unei fiinte 
sau lucm s. e. alb, bun. A. se întrebuinteazà în 
proposijiune cênd ca prédicat, când ca atribut çi 
adeseori ca substantiv, .subînfelegêndu-se fiinta, 
a cârei însuçire o aratâ s. e. înjeleptul (om).

Adjudica^iune, în dreptul roman: 1) partea 
specialâ a fonnulei, care conferea judecâtoi-ului 
puterea de a transfera proprietatea delà un ple- 
dant la altul sau vr’un drept real (quantum 
adjudicari oportet, judex Titio adju- 
dica.to); 2) atribufiunea proprietâtii însâçi sau 
constituirea unni drept real, ca usufructul çi 
servitufile prediale, statorite de judeoâtor, în 
virtutea specialei puterii ce îi aparjine numai în
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actiunüe de împar(eala çi de hotarnicie; 3) în 
sens mai putin technic çi putin exact, sentLnta 
pur deolarativâ, care recunoasoe un drept real. 
Astfel se ^ce: adjudicare hominem in 
servitutem, san rem, sau hypothecam 
etc. In dreptul modem, cuv. adj. se între- 
buinteazà în materie de licitatiune publicâ, are 
deci ou totul ait înfeles decât cel din dreptul 
roman: A. se numesce declaratiunea fâcutâ de 
oficerul competent, câ ceea ce s’a pus în vên- 
(j^e a remas asupra celui, care dupa strigâ- 
rile legale $i înainte de cea defirutivâ, a oferit 
pretul cel mai mare dintre coucurenti. In fine, 
prin ordonanfâ de A., se înfielege ord. data 
de tribunal în caméra de consiliu, constatând 
efectuarea tuturor lucrârilor, dupa terminarea 
A. çi depunerea pretului imobilului (art. 558 ui-. 
Pr. civ.) Dupà ea urmeazâ în vên^ârile si- 
lite deschiderea oïdinei (art. 569 ur. Pr. civ.)

Adjunct, (lat.) sot, subaltern, ajutor în fimc- 
tiune, s. e. adjunct de notar.

Adjutant, oficer ataçat comandantilor de trupe 
delà bataillon în sus, sau oficiilor spre trans- 
miterea poruncilor çi conducerea afacerilor de 
birou. A. general, A. personal, oficer ataçat pe 
lângâpersoana unui monarch, principe ori coman
dant de corp spre îndeplinirea servioiilor peisonale. 
Adjutant onorifîc, în Rom. titlu oferit de Eege 
adjutanfilor regali, de régula cilnd pârâsesc sei- 
viciul dupa cinci ani, precum ÿi oflcerilor, cari 
au sâvîrçit fapte strâlucite în faja inimioului. 
Acest titlu dà dreptul de a purta cifrele M. S. 
pe plaça epoletelor çi eghiletele. Datoriüe ad- 
jutantilor conoiifici sûnt: a ajuta pe adju- 
tantii regali la baJuiile Cuitü, înmormêntàri, 
voiajuri etc.

Adjuvantia, medicamente, cari se adaug altora 
pentru potenfarea efectului.

Adlatus, ad lat, (lat.) la o parte, de ajutor, de 
îndemânâ.

Adler, Frideric, architect çi archeolog, n. 
15. Oct. 1827 în Berlin ; 1863 profesor la Aca- 
demia de architectnra de acolo; 1877 numit 
consilier edil çi referent în ministerul lucrârilor 
publiée; 1875—1881 ia parte la sâpâturile delà 
Olympia; cunoscut prin clâdirea mai multor 
biserici monumentale çi prin lucrârile sale 
sciintifice.

Adlerberg, Wladimir Teodoroviei, general rus. 
sub tarii Nicolae I. çi Alexandru IL; 1847 
deveni conte çi 1852 ministru al casei impériale. 
Avù 2 fil: Alexandru çi Nicolae; primul a fost 
între cei mai intimi prieteni ai (arului Alexan
dru II ; al doUea guvernorul general al Pinlandei. 
Urmând la tron (arul Alexandru III. ambii au 
demisionat, încetând a juca roluri politice.

Ad libitum, (lat.) dupa plac, pe alese.
Ad Mediam, numiro istoricâ a orâçelului situât 

lângâ rîul Cerna în cott. Caraç-Severin. A(}i se nu
mesce Mehadia, iar poporul îi (Jice Meedia. 
Dupa învingerea glorioasâ a împëratului Traian 
asupra Dacilor, (a. 106 d. Chr.) Dacia e împâr- 
titâ în provincii romane, iar pentru cultivarea 
ei Traian aduce colonii din întreg imperiul roman : 
»ex toto orbe Bomanoc dupa cum iice Eutropiu. 
Una din aceste colonii se açeazâ pe mai'ginea 
rîului Cerna çi întemeiazâ oràçelul A d M e di a m. 
(V. Mehadia. Cf. Francke-Broçtean «Istoria îm
përatului Traian< 895—6.) [Dr. V.]

Ad meliorem, (lut.) pentm timpuri mai bune,
s. e. a amâna o datorie ad meliorem ; a prelungi 
terminul pânà la alte împrejiiràri mai bune.

Admetos, rege în Pherà, în Tessalia, a par
ticipât la expedifia Argonantilor. (v. çi Alkestis.)

Administraflune, conducere, guvernare, mai 
aies ocârmuirea servicülor publies. 1) In drept. 
public sub A. se în(elege puterea executivà a 
statului, deosebitâ de puterea judecâto- 
reascâ; în infeles mai larg contine çi aface- 
rile externe, militare, de finanje çi administra- 
tiunea judiciarâ, iar în înteles strîns numai acele 
afaceri publies, al câror substi-at e via[a fisicà, 
intelectualâ çi ecouomicâ a natiunii, adecâ afa- 
cerile, cari de régula aparfin competente! minis- 
teriilor de interne, de culte çi instmetiune, de 
comerciu, agrioulturà çi comunicatiune (lucrâri 
publics). Dreptul administrativ este totalitatea 
normelor de drept referitoare la executarea pu- 
terii de stat, în spécial în cadi'ul adm. interne ; 
jurisdicfiunea sau justifia administrativà este 
executarea puterii judecâtoresci în afaceri de 
drept public ori în acele afaceri private (admi- 
nistrative-contentioase), caii sûnt supuse com- 
petintei autoritâtUor administrative prin dispo- 
sitiuni spéciale aie legii. Pentru aceste afaceri 
mai multe State au instituit judecâtorii admini,s- 
trative spéciale. Scünta modernâ vede în se- 
parai-ea A.-i de puterea judecâtoreascâ un pos
tulat al statului de drept, câcL pe când puterea 
judec. are sa tinâ cont strict numai de postu- 
latele dreptului, (»quid jmis«), A. trebue sa fie 
eu considerare la interesele. statului çi la utili- 
tatea publicâ (»quid consiUi«). In cele mai multe 
State moderne o mare parte a agendelor admi- 
nistratiunii se reguleazâ dupà principiul auto- 
nomiei (self-governement) prin municipii çi 
comune, (v. ac.) [D.]

2) In drept. privât, prin A. de asemenea se 
întelege ocârmuirea, administrarea, — în oposi(ie 
dreptului de a çi dispune, — însâ, bine înjeles, 
aceastà administrare se refera la bunuri sau la 
averi particulare. Legiuitorul rom. se servesce 
adesea de acest cuvent. Cf. Dim. Alexandresco, 
Explic. teor. çi pract. a Cod. civ. rom. din care au 
apài-ut patru volume, (t. LU, pag. 150 çi 424;
t. II, pag. 265, 326, 374; t. I, pag. 100 m-.; 
t. II, pag. 583.)

A. financiard v. la finance, A. sanitarà v. la 
igiena publicâ, A. militarà v. la intendanfâ.

Administrator, în înteles canonic persoana, 
care pe un timp anumit sau nedeterminat poaitâ 
un oflciu bisericesc, fârà a fi vr’o legâturà înti'e 
ea çi oficiu, ca numai prin procès sâ poatâ fi 
lipsitâ de el; s. e. A. parochial, care poartâ 
ofioiul de paroch, însâ poate fi lipsit ori çi când 
de acel oficiu çi fârà procès, pe când paroebul 
nu poate fi lipsit numai prin procès.

Admirai, (marina) nume generic ce se dâ gra- 
delor de oficer general în marina ; grad I, contra- 
A. corespunde la: general de brigadâ; grad II, 
vice-A. la: general de divisie. In sens restrîns 
A. se numesce demnitatea, ce se dâ în unele 
teri unui vice-A., care a comandat o armatâ 
navalà în resboiu çi a eçit binütor; ea e asi- 
müatâ pentru onorurile ce confine eu demni
tatea de mareçal din armata terestrâ. In marina 
reg. a Rom. comandantul-çef actual are gradul 
de general de brigadâ de marinâ, iar denumi-
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rile de A., vice-A., contra-A., nu exista oficial. 
Prin extensiune se dâ într’o escadrà numele de 
A. bastimentului, pe care sta imbarcat un oficer 
general de marina, comandant, §i care poarta 
ai'borat la catarg un pavillon spécial de coman- 
dament, numit pavilion A. [Const. B. J

Admiralitate, insulele admiralitàtii, grupü de 
insuie în nord-estul Guineei noue ; apartin archi- 
pelagului Bismarck. Delà 1885 ale Germanie! ; 
loouite de Papuani.

Admisibilitatea în func^iuni, conditiunile le
gale, sub cari cineva poate ocupa functiuni pu
bliée. Afarâ de cualificatiunea specialâ, adeca 
oonditiunile de capacitate, cari se recer pentni 
un anumit oficiu, se mai cere de régula un trecut 
nepâtat, o etate anumita çi indigenatul aspiran- 
tului. In Rom. condi(iunile de A. în funo{iuni ju- 
decâtoresci sûnt normale prin legea din 6 Dec. 1864.

Admisiune temporalâ. Regimul admisiunilor 
temporale în materie vamalà e pu tin ta de a în- 
troduce într’o tearâ eu soutire de vamâ diferite 
lucruri supuse vâmuirei, sub anumite conditiuni 
prevëtfute de mësurile spéciale ale acelei teri, 
ori de ti-actatele vamale încheiate eu ea; A. t. se 
îneuviinteazâ (eu îndatorirea de a le reexporta çi 
la neîmplinire sub respunderea perderii garante! 
chiar sub pedeapsà de amenda,) pentru: unele 
producte çi materii brute ori obiecte lucrate spre 
a fi prelucrate în totul ori în parte sau a fi re- 
parate, pentni unele obiecte ce au a mijloci trans- 
portarea diferitelor produse, pentru unele mâriuri 
Mbere de a întra în têrgui’i — bâloiuri — çi 
chiar în întreposite, eu putinta de a le reexporta 
çi a nu achita taxele vamale cuvenite decât pentru 
acele, ce au fost vêndute în tsara, în cai'e au 
fost admise. Inlesnirea aceaste se aduce dupa îm- 
prejurâri vietu economice, industrie!, muncii 
nationale ori comerciului terii, care admite, ori 
în unele casuri (prin tractate de comeroiu) a ace- 
leia, delà care se admite. Se deosebesc çi privitor 
la lucruiile admise sa se întroduoâ, çi privitor 
la conditiuni în diferite teri. V. Drawback. 
Intreposit. [A. S. G.]

Ad madum, (latA în fel, la fel, dupa chipul 
çi felul cuiva.

Admonitiune, dojenire, somare, amintire, aver- 
tisment.

Adnat, {lat. ad — pe, çi n a t u s — nâsout), terni, 
ce se întrebuinteazà în organografie, când un 
organ sau mai multe organe sûnt reunite intim 
ou altele, eu cari s’au desvoltat împreunâ aça, 
încât organele adnate par a fi nisce apendioe 
ale celoilalte; s. e. Stipule adnate se numesc 
stipulele unité eu petiolul, cum se vede la multe 
genuri din famiüa Rosaceelor {Basa, Potentilla 
etc.); Anthere adnate: cele ce sûnt unité eu 
corola în toata lungimea lor etc. [S. Çt. R.]

Ad notam, (lat.) de însemnat, de obseiTat.
Ad oculos, (tat.) dinaintea ochilor, fâtiç, pe fatâ.
Adolescentà, tinerete, junete ; etatea între 

copilàrie çi bârbâtie, (anii 14—22 la bârb. çi 
11—19 la fem.)

Adolf, 1) de Nassau, rege germ., cavaler cura- 
gios, aies rege 5 Main 1292 de principii electori, 
geloçi de puterea casei de Habsburg, în locul 
lui Albrecht, fiul lui Rudolf de Habsburg. Spre 
a împedeca crescerea puterii franc., îucheià 
aliantâ ou Eduard, regele Angl., çi cercà prin 
bani sâ-çi întareascà puterea casei sale çi sa

cucereascâ Tuiingia, din care causa fù dopus. 
A. îçi afià moartea în lupta contra succesoridui 
sëu Albrecht de Austria la Hasenbühel lângà 
Gollheim, 2 lui. 1298. 2) A. Frideric, duce de 
Holstein-Gottorp, n. 1710, f 1771, cumnat eu 
Frid. cel mare, a fost principe fàrâ energie. 
3) A. Wilhelm Aug. Garol Frid., mare duce de 
Luxemburg, n. 1817, fost duce de Nassau, dar 
perdù acest ducat (1866) în resb. contra Pnisiei, 
care l’a escontentat apoi în bani. Dupa stîngerea 
liniei Oraniilor, devenî 1890 m. duce de L.

Adonai, în religiunea evr. numele 4ealui celui 
mai înalt. Se explicâ din semiticul adon, domn 
çi ai fonna de plural.

Adonic, versul format dintr’un dactd urmat
de un spondeu sau de un trocheu : — —- ^ |------
sau — ^ I —

Adonis, dupa un mit grec, se nâscù dintr’un 
arbore (v. Kajomort) ; dupa o legendâ din insula 
Cipros e fiul lui Kinyras eu Mirrha; cresce sub 
îngrijirea uimfelor çi se face fnimos ca un (Jeu 
al amorului, încât plàcù Aphrodite!, (Jinei 
amorului, çi eu ea pàzi turmele çi vènà prin pâ- 
duri, dar çi Perse phone, (Jina din lumea de 
jos, s’a amorezat de el, însâ la o vénâtoare l’a 
omorît un gligan. Atunci ainbele (Jine se cer- 
tarâ pentru tnipul lui, dar Zeus hotârî, ca Adonis 
sâ remânâ jumëtate de an la Aphrodite çi jumë- 
tate de an la Persephone ; când A. era la Aphro
dite, aceasta fâcù, ca din sângele lui sâ creascâ 
rose, anemone ç. a. tlori. In Adonis se repre- 
sintà vegetatiunea anului; primâvara çi vara, 
când toate sûnt înflorite, A. e la Aphrodite; 
toamna çi iarna, când toate s’au uscat, e la 
Persephone, de aceea e (Jeu al natuiii. La arë- 
tarea lui (timpul de înfiorire) era sërbâtoare dé 
bucurie, la dispârerea lui (când toate au périt de 
pe câmp) era sërbâtoare de întristare çi în unele 
oraçe femelle espuneau trupul lui, se vâietau çi 
cântau, iar cânteoele erau acompaniate de harfâ 
(Kinyra la Fenicieni) çi de fluer. Cultul lui 
A. e original' din jurul Libanonului din Siria; 
prin Asia micâ a trecut la Greci çi la Romani, 
mai aies pe timpul lui Nero (34—68 d. Chr.) Nu
mele A. se esplicâ din semiticul adon, domn 
çi grecul is, om. [Atm.]

Adonis L., (ilantâ, gen din familia Ranuncu- 
laceae, tribul Anemoneae, care con(me plante 
erbacee, erecte, anuale sau perene. Speciile A. 
cresc in regiimea temperatà a emisferei boreale. 
In Rom. çi Jerile vecine se aflâ prin semënâtui'i 
çi prin locurile inculte urmàtoarele specii: A. 
vernalis L., A. aestivalis L., A. flammea Jacq. çi 
A. autumnalis L. toate cunoscute popular sub 
numele de; Ruse ujâ sau Cocoçel. Tulpina 
çi frunzele de A. vernalis L. sûnt diuretice çi 
iritante. Mai toate speciile de A. se oultivâ 
ca plante ornamentale prin grâdiui çi parcuri.

[Z. C. P.]
Adopjiune, contract solemn çi irevocabil, prin 

care se creazâ un fel de paternitate sau mater- 
nitate civilâ. In juiîsprudeuja olasicâ romanâ A. 
avea efecte eât se poate de grave, câci insemna 
a trece pe adoptât în familia. lui pater fauii- 
lias, adecâ a persoanei de sex bârbâtesc sui 
j U r i s, sub puterea câruia câdea ca çi im fin 
eçit din câsâtorie, conferindu-i aceleaçi rapor- 
turi de agnajiune çi aceleaçi drepturi ereditare. 
Aceste efecte s’au modificat de lustinian printr’o
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constitutiune, dupa care fiü de farailie, da(i 
ÎD adoptiune, nu mai treceau îu familia adop- 
tantului, afarâ numai câud acesta ar fi fost im 
asceudent, eaci atunci se gâsiau întranite în 
aceeaçi pemoanâ dreptul sàngolui çi cel al A.-ei. 
O nuvelâ a împër. Leon permite A. atât femei- 
lor în généré, cât §i eunucilor. — In Rom. sub 
imperiul ideilor religioase çi al traditiunii romane 
frica de a mûri fârâ moçtenitor détermina mai 
des ca în celelalte te ri latine aotele de înfiere, 
cum dio Moldovenii, sau luarea de suflet. 
cum die Muntenii. Vechea iotisie din Codul 
Caragia çi înfiere din Codul Calimacli, Codul 
civil aotual le-a înlocuit prin A., ale cârei oon- 
ditiuni sûnt arètate în art. 309 ur. ; efectele 
în art. 312 ur. çi forma, art. 318 ur. — Conf. 
Demangeat, Cours élém. de dr. rom., I, pag. 290 
ur. ; Fustel de Coulange, La cité antique ; La- 
ferrière, Hist. des principes des iustit. et lois 
pendant la Révolution française, pag. 292; Aristid 
Pascal, în Gazeta Tribunalelor, n. 31—36 din 
1860; Dim. Alexandresco, Dr. civ., I, pag. 
324 ur.

Ador, (sau Artes çi Ertosi) în mit. egipt. deu 
al resboiului; se aseamënâ ou Ares la Greci, 
Mam la Romani.

Adorare, sau închiuâciune, cultul sau onoarea, 
ce se cuvine numai lui D-deu, ca Creatorului çi 
Domnului celui Preaînalt, delà care atîrnâ omul 
întru toate. (v. rugâciune, sacriflciu.)

Adormire, 1) A. Nàscàtoarei de Dumnedeu, 
serbàtoare a bisericii ereçtine, ce se (ioe din 
secl. VI. la 15 Aug. întru amintirea moitii, 
respect, a înàltârii P. C. Fecioare Maria la cer. 
Dupa traditiune la moartea P. C. Fecioare a 
fost de fatâ toata ceata apostolUor, afarâ de 
Toma. Pentru pregâtirea creçtinilor la o ser- 
bare deamnâ, biserica a prescris post de 2 sept., 
care se începe eu 1 Aug. V. Maria. 2) Adormire, 
numele mai multor mànâstiri çi biserici în Rom., 
astfel mân. delà Câmpul-lung, Bârnoski (laçi), 
Varatic, Bistrita (Moldova çi Oltenia), Cotroceni, 
Tismana, 'pgânesci ç. a.; apoi catedralele din 
Buzëu, Argeç, Bêrlad etc.

Adormifea, numirea poporalà a plantelor: 
Anemone pulsatilla, Ipomaea variabilis, Gon- 
volvulus. V. ac.

Adosat, organ aderent la un altul |)riu fnta 
lui dorealâ, s. e. prefoaia adoaatà, prima frauzâ 
a ramuscului floral din floarea Gramineelor, apli- 
oatà prin fata ei dorsalà de aoest ramuscuJ, etc.

Adour, rîu navigabil în Fi’ancia, 335 km. lung; 
isvoresce în Pirenei çi traversând admirabila 
Campania se varsà în golful Biscaya.

Adoxa L., planta, gen din familia Caprifoli- 
aceae, tribul Sambuceae, eu o singurà specie 
cunoscutâ sub numele de Adoxa Moschatellina 
L. ; e delicatà, erbacee, vivace, eu miros plàcut 
de mosc, din care causa se çi numesce Moscha- 
tellina; A. ci'esce în regiunilo reci çi teraperate 
ale emisferei boreale, prin pàdurile umede çi 
dealungul rîurilor. Se ailâ în Rom. çi în (erile 
vecine, cunoscutâ de popor sub numele Frâ- 
gulità sau Moscuçor. Frunzele çi florile 
destilate în présenta apei dau un oleu esential 
odorant, numit mosc végétal, care se între- 
buinta odinioarà în medicinâ. [Z. C. P.]

Ad perpetuam memoriam, fiat.,; spre vecïnicâ 
aducere aminte.

Ad pios U8U8, ad pias causas, (lat.J dis- 
positiuni ce privesc scopuri biserioesci, de bine- 
facere sau de inslructie.

Adplicit, {lat. adplicitus, applidtus-contiguus) 
îu botanicâ organ aplicat pe altul sau contiguu 
eu altul.

Adpresat, fiat, adpressus, appressus) în or- 
ganografie numire data la organele, ce sûnt 
aplioate, oulcate, strinse pe altele; s. e. frunzele 
eu direotiunc vei'ticalâ çi ou fata lor sup. aplicatâ 
pe axa, ce le poartâ; péri culcati Cpili adpressi), 
strinçi, deçi pe tulpinà ori pe frunze etc.

Adraganta, numire data unei gume produse 
de planta Astragalus verus Oliv. din familia 
Leguminoaselor-Papiiionacee; cresce în Armenia, 
Pei'sia, Asia micâ; mai e produsâ çi de alte specii 
de Astragalus, ca A. creticus Lamk., Al. aris- 
tatus L’Her etc. ; se întrebuinteazâ în medicinâ, în 
farmacie la facerea pilulelor, pastilelor etc. Specia 
A. gumifer Labil. din Liban dâ o gumâ galbenâ 
numitâ pseudo-adraganta. [S. Çt. R.J

Adrar, Aderer, tic ut în estul Saharei, capi- 
tala Vadan; locuit de semintü berberice.

Adrasteia, dupâ mit. greaeà una din nimfele, 
cari au crescut pe Zeus în pruncia lui. A. a 
fost çi un prédicat al ()inei Nemesis, pentru-câ 
Adràstos, regele din Argos, unul din cei çepte 
viteji delà Theba çi unicul, care a scâpat viu, 
a ridicat 4in0i Nemesis un sacrariu renumit. 
A. era cousideratâ ca ijinâ adâno eugetâtoare, 
în mânâ oând eu frêu, când eu jug, când eu o 
mësurâ, simbolul moderârii simtëmintelor rele 
ale oamenilor. [Atm.]

Adrastia, dupâ mit. romanâ veohe, cjinà în 
Dacia. Corp. Inscr. Lat. nr. 994 la Mommsen; 
V. Adrasteia.

Adràstos, rege în Argos. Vrênd sâ dee ajutor 
ginerelui sëu Polyneikes, aluugat din Theba, a 
condus expedifiunea celor fepte principi, dintre 
cari numai singur a scâpat ou viatà. 10 ani 
mai târ(Jiu a condus o noua expeditie contra 
Thebei — împreunâ eu urmaçii (epigoni) prin- 
cipilor câcjuti; de astâdatâ oouparâ Theba çi o 
prefâcurâ în ruine.

Ad referendum, fiat.) termin juridic: la ra- 
port, la referadà.

Adresa, numele, (firma), locuinta etc. vr’unei 
pei-soane, sub care i se pot trimite epistole, cambii 
sau alte obieote. A. pentra corespondintele co- 
merciale se scrie atât în fmntea epistolei cât 
çi pe cuvertà. A. are sâ continâ aceie date, cari 
sûnt de lipsâ, ca epistola se ajungâ cât de re- 
pede la destinatiunea sa. In oraçe mari e a se 
însemna strada çi nr. casei adresatului, eventual 
etaghil çi nr. odâii. Epistole adresate la locuri, 
unde nu-i posta, trebue sâ continâ çi posta din 
urmâ. Dacâ se adi-eseazâ epistole în strâinâtate, 
sau sûnt mai multe oomune ou unul çi acelaçi 
nume, A. are sâ cuprindà teara, cott. sau distr., 
în care se aflâ loouiuta adresatului. Dacâ din 
ori care causâ adresatui îçi ridicâ în persoanâ 
epistolele delà |)osta, se scrie pe cuvertâ cuvin- 
tele: «Poste restante», în care cas posta 
retine pânâ atunci epistolele, pânà când se pre- 
sintâ adresatui peutru primire. A. telegrafice sûnt 
adrese prescurtate, cari se anuntâ oficiidui 
telegrafio.

lu înteles politie A. e o manifestatiune de 
vederi, dorinte etc., din partes unui uumër de
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singuratici ori a unei corporafiuni, precum sûnt 
s. e. adresole oorporatiunilor constitutionale (par- 
lament etc.) càtrâ oapul statului. La mesagiiil 
Tronnlui oorpurile legiuitoai'ü de régula respund 
prie O A., care confine aprobavea programului 
desfà^urat în niesagiu, ori evontual coutrai-ul. 
In Rom. çi Ung. A. de respxiiis este usitatà çi 
dà nascere la însemnate discu^ii asupra tuturor 
chestiunilor, ce privesc teara. V. Mesagiu.

Adresa de necesitate, de nevoie, peotru even- 
tualitate, se numesce în drept. camb. pereoana 
sau lirma sci'isâ pe cambie de einitent sau de 
vr’un girant în forma de adresa çi eu indicarea 
scopului de intervenire la cas de nevoie, s. e. 
»la cas de necesitate (trebuintà, nevoie) Dlui N. N.« 
O astfel de persoanà se numesce adresat de ne
cesitate (de nevoie, recomandat la trebuintà) $1 
are cbemarea sa accepteze sau sa plâteasca la 
cas, când cambia s'ar afia în suferin(â, adecâ 
atunci când cel în prima Unie chemat, trasatul, 
n’ai' voî sa accepteze sau sa plâteasca suina cam- 
bialâ. A. de necesitate s6 poate pune pe cambie 
nu numai de ti'asant (emitent), ci çi de ori care 
girant, pe când trasatul se pune pe cambie de 
càtrâ emitent çi asta e recerin^â esen(ialâ cam- 
bialà. Aça se deosebesc aceste doue adrese una 
de alta (of. I. Socaciu »Dreptul cambial», p. 134 
çi 135.)

Adria, 1) ora$ în prov. ital. Rovigo (Vene(ia), 
11.554 loo. pe timpul Romanilor .situât lângà 
mare. Are industrie textilâ. 2) A. = M. Adriaticà 
(v. Adriatica m.)

Adrian, 1) A. impëratulRomei v. Hadrian. 2) A. 
ultimul patriarchal bisericei din Eusia 1690—1700. 
Dupà moartea lui, Petru c. M. desfiin(à demni- 
tatea de patiiarch. 3) A. cardinal, n. pe la 1458 
în Tosoana. Studiile çi le-a fâcut în Roma; prin 
scün|a sa a întrat în favorul papei Inooen(iuVni. 
Papa Alexandru VII. çi-l’a fâcut secretar, apoi 
l’a denumit cardinal. Invidiându-i marea avéré 
çi influintâ. César Borgia a voit a-1 învenina, 
dar din greçala pâharnicului A. a seâpat. Per(Jênd 
înciederea papilor ui'màtori s’a retras în singurà- 
tate, ti'âind pentru soiin(e. Léo X. l’a rechemat. 
Fàcèndu-se o conjuratiune contra papei, pe care 
de ei çtia, totuçi n’a descoperit-o, A. a fost exco- 
municat, iar averile sale confiscate. De aci în- 
colo pufin se soie despre soartea lui. Unii (Jic, 
câ a fost omorît si jefuit de un servitor al sëu, 
altii cà si-ar fi sfîrsit viafa în linisce în Ger- 
mania. A làsat dupà sine pufine opéré — dar 
de O valoare incontestabilâ.

Adrian, George, general rom. n. 1820 în Tran- 
silv., -j- Bucuresci 14 Dec. 1889; luà parte la 
miscarea nafionalâ si legalà a Rom. TransUv. 
contra revolufiunii ungare delà 1848. Trecênd 
în Rom. întrà în serviciul militai', unde înaintà 
pânà la rangui de general. In cabinetul Uberal 
1867—68 fù minish'u de resboiu. Câsàtorit eu 
Elena yârnav, n. Sturdza, A. întrebuintà o pai'te 
a averii dobàndite pentru binefaceri; el a fondât 
frumoasa scoalà primarâ din Bucuresci, numità 
•General Adrian».

Adrianopole, (turc. Edirne, bulg. Odrin) vi- 
laiet turcesc, 38,900 km*., 1 milion loc. ; cultura 
vermilor de màtasà; capitata A., situatà lângà 
rîul Marita, '70,886 loc. (‘/s mohamedani), central 
comerciului în Tracia; mai demult (1360—1453) 
re?edinpi sultanilor. Aici au bâtut Visigotii pe

împëratul Valens, (9 Aug. 378). 20 Aug. 1829 
a fost ocupatà de Rusi, 14 Sept. 1829 pace între 
Rusia si Turcia, în care s’a statorit Prutul ca 
hotar între Rusia si Turcia, iar Moldova si Mun- 
tenia au remas sub suzeranitatea Tnrcilor, dar 
sub protectorat rusesc. 31 lan. 1878 armi.stifiu 
înti'e statele amintite.

Adriatica, marea —, o parte a M. Mediterane, 
vîrîtâ în forma unui mare sin între peu. Ape- 
ninà si cea Balcanicâ; prin canalul delà Otranto 
stâ în legàturâ eu M. lonicâ; lungimea 960 km., 
làtimea 120—180 km.; afuntjimea cea mai mare 
între Brindisi si Eagusa (1030 m.), cea mai 
inicà (311 m.) lângà insula Lissa. In partea 
sa noi-dicà M. A. formeazâ 3 golfuri: cel de 
Venefia, Triest si Fiume (Quarnero). Afluenti 
principali: Po si Adige (Etsch), apoi ni ultime 
de l'îuri din Apenini si Alpii dinarioi etc. 'fei'mul 
vestic e plan si sârac în portuii bune (afarà de 
Venetia si Ancona), (ermul estic ridicat, sfîi-ticat 
si încungiurat de nenuinerate insuie, de aceea 
e bogat în porturi bune (Triest, Fiume, Pola, Cat- 
taro, Zara, Ragusa etc.) Lângà A. îsi are portul 
sëu principal Austria (Triest) si Ungaria (Fiume) ; 
portul mai principal M Italiei lângà A. e Brindisi.

Ad-Rutelam, v. Arutela.
Adscriptus glebae, {lat.) légat de pâment, de 

glie; (jobag), clàcas. ’
Adstringentia (Styptiea), medicamente, cari 

produc 0 constricfiune a (esëturilor organismului 
viu prin ooagulafiunea lichidelor albnminoide, 
micsoreazà secreponarea si opresc emoragüle; 
se folosesc în contra boalelor pielii si a peU(elor 
mucoase, la rane. Aoestei grupe apai'tin ; acidul 
tanic, acetic, oxalic, scoarja de stejar, Catechu, 
Guma-Kino etc.

Adçur, ins. în coltnl .sud-estic al Lac. Ca.spic ; 
delà 1843 .statiunea flotilei rusesci.

Aducàtoare, vechiu termin gramatical, numirea 
semnului citatiunii („ “).

Adula, gmpà de mun(i în Graubünden (Rhaefia) 
eu piscul Rheinwaldhom si glâoerul Zapport 
(3398 m.)

Adulard, variafiune de feldspat, folosità ca 
piatrâ de podoabà la obiecte de lux.

Adulis, în vechime oras lângà sinul Annesley 
în M. Rosie spre sud delà Massaua. Pe timpxü 
Ptolemaeilor avea comerciu însemnat; acum 
mine lângà satul Zula.

Adullam, dupà tradi(iune cetate în Canaan, 
nu départe de Vitleem; în apropierea ei s’a 
réfugiât David de mània lui iSaul.

Adulmec = adurmec, adulmecare se (Jice de 
fiare sau alte animale, cari simt prin miros pe 
vênâtorul, ce vine eu vênatul asupra lor ; mirosul 
cânilor în urmàrirea vênatului. (Etym. M. Rom.)

Adult, tinër în etate de adolesoenfâ.
Adulteriu, (probabil din lat. adulterare, 

corupere, amestecare), copula camalà perfectâ 
a unei peraoane càsàtorite, dar nu eu so(ul sëu, 
ci eu altà pereoanâ; în biserica catolicà e metiv 
de despâi'tire de pat si masâ ; în celelalte biserici 
crestine motiv de divoi'f. Pruncii nàscuti din 
adulteriu sûnt ilegitimi si se numesc adul
térin!. Dupà dreptul bisericesc apusean ei nu 
pot întra în cler. Dreptul bisericesc rësàritean 
nu-i eschide.

In vechia legiuire rom. A. poartà numele de 
preacurvie. Legiuitorul modem, atât în Cod.
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civ. cât în Ck)d. pen. s'a îndepârtat de mo- 
delul sëu, de legiuitorul francez, çi modificavile 
operate mérita toatâ lauda. Atât în Cod. civ. 
(art. 211) cât çi în Cod. pen. el nu deosebesce 
între A. bàrbatului çi al femeii, deçi necontestat 
acest dîn nrmâ are consecinte mai grave pentni 
familie. Dupa Cod. roman, ca çi la Romani, ,so(ul 
vinovat de A. nu se poate câsâtori ou compli- 
cele sëu, (conf. art. 279 Cod. civ.) De alta parte 
A. mumei nu e suflcient a motiva ac^iunea în 
denegaresau tâgàduire a paternitâtii, 
în afarâ de celelalte condi(iuni ale art. 287 Cod. 
civ. Tôt în deosebire de Cod. Napoléon, Cod. 
rom. dâ acelaçi drept de succesiune copülor na- 
turali, fie ei ohiar nelegiui(i, în averea mamei 
çi a familiei ei (art. 652 çi 677 Cod. civ.) Cod. 
pen. rom. pedepsesce pe cel culpabil de A. 
§i pe complice ou închisoare delà 1—6 luni 
(art. 269 Cod. pen.) Acfiunea nu poate fi por- 
nitâ decât dupa cererea so(ului inooent ; el poate 
sà O atingâ în cmsul procesului, çi dupa con- 
damnarea defini ti va poate face sa înceteze pe- 
deapsa, eu conditiunea de a remâné în câsà- 
torie. In acest cas complioele nu este apërat de 
penalitate (art. 270 Cod. pen.) In jurisprudentâ 
se controvei'seazâ cestiunea, ce se în(elege prin 
sot inooent din acest ai'tiool. Originea dispo- 
sitjunilor Cod. pen. rom. o gâsim în vechile 
noastre legiuiri $i mai aies în Cod. pins. Lucru 
important: art. 269 çi 270 Cod. pen. figureazà 
la rubrioa: Atentate contra bunelor mo- 
ravuri. Dupa aoelaçi Cod. pen. A. nu seuzà 
omorul, decât în cas de sui'pnndere a flagran- 
tului delict în casa conjugalâ (art. 253 Cod. pen.) 
(Asupra A. în dr. roman cf. G. Danielopolu, div. 
fragm. jur. III, pag. 92—216).

Diipâ Cod. pen. ung. (§. 246) A. — la cererea 
sotului inocent — se pedepsesce ou închisoare 
pânà la 3 luni, daeâ pentni acest delict a ur- 
mat sententâ de divoi^. Dupa art. de lege XXXI 
din 1894 (§. 20) A. e impediment de câsatorie 
între cei vinovati numai in cas, daeà se enuntâ 
apriat în sentinta de divoit, oâ complicii nu se 
pot câsâtori. Din motiv de A. sotul inocent poate 
cere desfiintarea câsâtoriei (§. 76).

Adunare, în înteles. juridic întrunirea legalâ 
a mai multor personne într'un scop comun. Le
giuitorul român prevede asemenea adunàri în 
materie de societâti (art. 135 ur. çi 156 ur. 
C. com.) çi de faliment pentru închiderea proce- 
sului verbal de verificarea oreantelor, autorisare 
de a continua comerciul, dare de samft a ges- 
tiunei sindicului, votarea propunerii de concordat 
etc. (art. 937 C. com.) — A. generalà, v. societâti 
comerc. ; A. deputafilor, v. Caméra deputatilor. 
— A. în sens aritmetic v. la adaugere.

A dur, (musicâ) tonalitatea dura (majora), ce 
are de basà tonul A. Armatura : trei înâltâri.

Adurmifi, cei $epte din Efes: 7 tinert 
creçtini, cari în persecutiunea cre§tinilor de sub 
împëratul Deciu (250) au scàpat într’o peçterâ, 
unde au mûrit moai'te de maitir. Cam în seol. VII. 
s'a foimat povestea, oâ numai au adurmit, iar 
în secl. V. sub împ. Teodosiu II. s'au trezit çi 
au ieçit între oameni. Fapte, oâ sub Teodosiu II. 
s'au gàsit cadavrele lor întregi çi nepuù'eijito.

Adusàturâ, ori ce boalâ adusâ în casâ prin 
farmecele sau vrâjile imui duçman. (Etym. M. 
Rom.)

Ad usum, ad usum Delphini, flat.J spre 
folosire, pentiTi ti'ebuintele Dauphin-ului (v. ac.)

Ad-valorem, (lat.J dupâ prêt, in dreptul va- 
mal sistemul taxàrii lucrurilor dupâ valoarea 
lor declaratâ de importator çi primitâ de adminis- 
tratia vamalà conform mësurilor hotârîte, oonlrar 
celui (Jis spécifie, în care taxarea se face dupâ 
greutate, eu bucata çi mai rai’ dupâ capaoitate ori 
dupâ volum. Amendouë au foloasele çi scâde- 
rile lor. Ele coexista în multe teri çi ar trebui 
sa coexiste pentru o mai uçoarâ ?i mai dreaptâ 
sistemâ de taxare çi percepere, mai aies pentiu 
articolele, a câror valoare e foarte variabilà çi a 
oàror oalitâti sûnt foarte diferite. Taxarea spe- 
cifioà, în deceniilo din urmâ eu revenirea çi în- 
tinderea protectionismului, tinde sâ înlocuiascà 
eu totul A., deçi prin fire este mai democratâ çi 
oare cum înfâtiçarea liberului schimb. Rom. a 
urmat marele ourent économie, avênd aleâtuite 
tarifele dupâ sistemul spécifie, asemene Ung.

Advent, (lat. adventus) în biserica romano- 
catolicft timpul de 4 septëmâni nemijlooit înainte 
de Crâoiun ; se mmiesce A., pentiucà represintâ 
legea veche, când omenimea se prépara çi a§- 
tepta venirea (adventus) lui Mesia, pe care o ser- 
beazâ creçtinii la Crâoiun. A. corespimde la 
postul Crâciunului din biserica or. Cu el se în- 
oepe anul biserioesc rom.-cat.

Adventiv, {lat. adventivus, adventitius), se nu- 
mesce un organ, când se desvoaltâ într'un loc, 
imde nu se gâsesoe în mod nonnal ; muguri A. 
sûnt s. e. aceia, cai’i nu sûnt nici axilari, nici 
tenninali, cum sûnt muguiîi floriferi, ce se des- 
voaltà pe trunchiurile bëtrâne de Gercis Sili- 
guastrum L. etc. ; ramuri A.-e. cele produse de 
muguiii adventivi; ràdàcini A.-e, cele ce se des
voaltâ çi pe alte organe afarâ de râdâcini, adecâ 
se pot desvolta çi pe râdâcini çi pe tulpini, ori 
aeriane (oa la iederâ, frag, ponimb . . .) ori sub- 
terane, fie bulbi (oa la ceapâ, zambilâ . . ), fie 
rhizome (oa la Pir . . .), sau pe frimze (ca la 
Bégonia, etc.) Multe monocotiledonate nici n'au 
ait soiu de râdâcini decât A.-e; s. e. unii pal- 
mieri au la început o râdâcinâ normalâ, ce se 
disti'uge mai în ui’inâ çi e înlocuitâ cu râdâcini 
A.-e. Chiar pe poitiuni de diversâ naturâ tâiate 
din plantâ, sau înainte de a fi tâiate, se pot forma 
râdâcini A.-e, daeâ sûnt pnse in amunite con- 
ditiuni de nmiditate, temperaturâ etc. Aceasta 
particularitate e într'adevër imul din mijloacele 
cele mai eficace çi putemice, de cari se foloseso 
agricultorii, holticultorii etc. spre a îmbunâtâti 
çi a înmultî plantele folositoare din diverse puncte 
de vedere. (V. marcotagiu, butàçire). [S. $t. R.]

Adverb, cuvent invaiiabil, care deteiminâ mai 
deaproape întelesul unui verb (adjectiv sau ait 
adverb); respunde la întrebârile: unde? când? 
cum? Adverbial, adjectiv ce ocupâ looul unui A.

Advocat, profesiune liberâ, avênd ca scop 
asistarea, apêrarea çi sustinerea causelor dinaintea 
justifiei (art. 94 Pr. civ. ; ai1;. 87 leg. jud. de 
pace). Pe lângâ aceasta, A.-(ii dau sfatuii ?i oon- 
sultafiimi sau redacteazà actele de notariat. 
Dinaintea instanjelor toatâ procedui'a rom. e 
oralâ (pledare sau pledoarii); rar se dau 
conclusiuni scrise (art. 98 çi 101 Proc, civ.) 
A.-(ii împreunâ cu niagistrafii formeazâ aça (Jicênd 
aceea.'ji familie, adecâ a oamenilor de legi. 
In occident A.-tii au contribuit mult la unificarea
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na^ionalâ ?i la întemeierea libertâtilor publics, 
câci baroul în totdeuna a fost réfugiai libertâfü 
înàbuçite, eu toatà organisarea sa tradifionalâ, 
cave revoaltâ fârâ cuvent pe profani. Çi în Rom. 
baroul, care înlocuesce v e c h i 1 e t u 1, deçi fârâ 
traditiuni puternice, s'a constihiit dupa basele ad
mise preste tôt confoim legilor sale organice dtn 
4 Dec. 1864 çi 6 lun. 1884. Dupa aceste legiuiri 
spre a puté figura în tablou de ordine se 
cere însuçirea de Roman çi oafecari garantit de 
capaoitate çi one.stitate. In fiecare capitalà de 
judet exista un consiliu de ordine çi dis
ciplina çi un decan, cari se aleg din doi în 
doi ani. Serviciile, ce A.-tü presteazâ clien- 
tilor, constitue serviciüe unui mandatai-. Dupa 
lütima jurispnidenta acest mandat nu e gratuit, 
dooât numai când gratuitatea s’a stipulât exprès 
(ef. Al. Capitoliu în »Dreptul« n. 70 din 1892, 
asupra pactului quota litis). In Rom. baroul 
fiind organisât pe basele cele mai democratice, 
oii cine e inscris în ordin poate pleda la ori ce 
instantâ: stagiul e o clasÎBcatiune de forma. 
Totuçi unü cer suprimarea compléta a ordinului, 
adecâ nici o conditiime de admisibilitate; în 
Francia s’a fâout o asemenea experienta sub 
marea revolutiune; din nefericire ea nu a dat 
bune resultate, câci justitia a câcjut pe mâna 
samsarilor çi a oamenilor de afaceri, aça câ scurt 
timp în urmà s’a revenit la vechiul sistem. (Cf. 
Al. Degré în »Dreptul« n. 6 din 1889 asupra Ba- 
roului germ. ; G. G. Tocilescu, Proc, civ., I, pag. 
165 1U-. ; Gr. G. Pëucescu, în »Dreptul« n. 58 din 
1891 ; C. Polysu, Legile çi regulamentele cor- 
pului de advocati, broçurà de 53 pag.)

In Ung. (art. de 1. XXXIV ex 1874) poate 
fimctjona ca A. (§. 1) înaintea judecàtoriilor çi 
autoritàtilor numai acela, care e inscris în Usta 
vr’unei camere adv. (v. ac.) Se admit la în- 
Bcriere acei civi ung., cari au diplomâ de A. çi 
doniieiliu stabil pe teritoi-ul camerei (§. 2). Exa- 
menul de A. Î1 depun la tabla reg. din Bpesta 
ori Mm-eç-Oçorheiu cei ce au diplomâ de Doctor 
în sciintele jui'idice çi o praxâ de 3 ani. A.-lor 
pentru serviciile prestate le compete — afarâ de 
restituirea speselor — un onorar, cai-e se poate 
stipida în învoialâ ou clientii, ori se stabilesoe 
din cas în cas prin judeoâtorie. Deliotele dis- 
ciplinai-e se judecâ prin caméra advoc. çi se pe- 
depsesc ou admoniare, amendâ delà 50—500 fl., 
eu suspendarea pSnâ la 1 an ori eu amovare din 
advocaturâ.

Advocatul poporal, foaie juridicâ, apârutâ în 
’Kmiçoara (1 Febr. 1886 pânâ 13 Maiu 1887 v.) 
de 2 ori pe lunâ în tiragiu de 600 exempl. ; 
fundator çi red. : adv. Pavel R o tarin, fost 
redactor al i>Luminâtoralui<! ; a încetat din lipsa 
de abonenti.

Ad vocem, (lat.) la cuvent, la vorbâ.
Advon, narteoâ, partea biserioii, în care stau 

feraeüe.
Adynamia, (grec.) termin. medic. : slâbiciune, 

lipsâ de putere.
Adyton, v. Adit.

, Aea, sau Ai a dupâmit. grec, numele a doue 
msule ale soarelui, una la rësârit, alta la apus, 
acolo loouesc pi-uncii lui Elelios (ijeul soarelui) 
ou ooeanida Perse sau Perseis. Pe cea delà 
rësârit locuesce Aietes, fiul lui Helios çi rege 
insurat eu o fatâ a lui Océan ; pe cea delà apus

locuesce Ciroe, fata lui Helios, o femeie ferme- 
eâtoare; la apus e locuinta çi locul de dans al 4inei 
Eos (aiu-ora, zorile). Ins. Aea în poveçtile rom. 
e ostrovul mârii, baba din ostrov în unele po- 
veçti e Circe. [Atm.]

Aeddon, în mit. celt. Hu, (Joui de frunte, 
când e în lumea de jos (v. Aides sau Aidoneus 
la Greoi). [Atm.]

Aodiles, (edili) magistrat! romani, creati 494 a. 
Cbr. ca grefieri ai tribunilor; nu puteau fi decât 
plebei. Se alegeau de comitiile tribute sub pre- 
sidenja tribunului. 449 devin sacrosancti, pri- 
mind oflciul politiei în oraç. N’aveau insigniile 
celorlalte magistraturi, în Sénat stâteau deci pe 
scauniü plebeu (subseliumj. Din 366 luarâ nu
mele de Ae. plebis, spre a se deosebi de non 
creatii Ae. eurules, aleçi dintre patricieni de oomi- 
tüle tribute sub présidents consulului, cari avênd 
insigniile magistratuiilor aveau çi scaunul ourul 
{sella eurulis), dar nu erau inviolabili. Mai târ^iu 
ambele categorii sfîrçii-â prin a se amesteca çi 
a forma o magistraturâ separatâ. Ae. aveau în- 
sârcinarea; sâ fie politia oraçului, sâ îngrijeascâ 
de aprovisionare, de jocuri, çi sâ supravegheze 
archivele. In scurt atiibutiunile lor erau ca ale 
primâi-iilor çi politülor moderne, mai avênd çi 
judecarea proceselor comerciale. Sub imperiu 
li s’au luat multe din aceste functiuni. In colonii 
çi municipii erau uisce II viri et III viri aedi- 
liciae potestatis, eu însârcinâri analoage Ae.-lor 
din Roma.

Aedui (Hadui), numéros çi putemic popor celtic, 
primii aliati gaUci ai Romanilor. Trâiau între 
rîurile de a(Ji Loire çi Saône. Çeful lor, vergo- 
bret, se alegea de preoti, guvema eu un sénat. 
Capitala : Bibracte (aeji Autun). Caesar i-a tractat 
eu multâ atentie când a cucerit Galia (57) çi 
a împedecat pe Vercingétorix a-i rescula (51). 
lmp. Claudius le-a dat drepturi cetâtenesci.

Aegaion, (pron. Egbeon) dupâ mit. grec, fiul lui 
Poséidon, (cjeul mârii), dar mai puternic decât 
el; uriaç de mare (apâ) çi peraonificarea mârii, 
anume a valurilor eu grozava lor nâvalâ çi 
inugire. [Atm.]

Aegate, {ital. Egadi) grupâ de insule lângâ 
coltul vestic al SicUiei, eu areal dej 43-5 km8., 
5615100. Cele mai marisûnt; la nord Levanzo, 
la sud Favignana, la vest Marettimo. 
Lângâ Favignana au câçtigat Romanii sub G. 
Lntatius CatuUus çi P. Valerius Falto asupra 
Carthaginenilor sub Hanno lupta maritimâ, prin 
care s’a terminât primul resboiupunie. (241 a.Chr.)

Aegeus, rege în Athéna (1361—1323 a. Cbr.), 
n. la Megara, unde fugise tatâl sëu Pandion. 
Câçtigând tronul Athenei prin luptele eu fratii 
sëi, Ae. avù sâ îndure multe delà fiii acestora 
Palantizü, cari îl çi detronarâ. Fiul sëu Theseu 
îl restabili. Ae. mûri aruncându-se în marea, 
ce-i poai-tâ numele, deoarece cre(Juse pe fiul 
sëu, plecat în Creta sâ ucidâ pe Minotaui-, câ(Jut 
viotima acestui monstru. In capitala sa i-se ri- 
dicà un mormênt çi o statuâ. Euripide scrise 
despre Ae. o tragédie pàstratâ în mici fragmente.

Aegidi, Ludovic Carol, jurisconsult, n. 1825 
în Tilsit; mai ântâiu jurnalist, apoi docent çi 
profesor de drepturi. 1859 publicà 2 scrieri 
volante în favorul ministerului HohenzoUern- 
Auerswald; 1868 ajunse profesor de drept în 
Bonn ; 18'70—1 participà la resboiul contra
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Franciei; 1871 consilier de lega^iune çi referent 
la externe, oonducênd mai aies jui'oalistica. In 
parlement apartinù paididei conservatoare inde- 
pendente. Scrieri; »Der Fürstenrat nacli dem 
Lüneviller Frieden» etc. ; édita : »Staatsarchiv. 
Sammlung von Actenstücken zur Geschichte der 
Gegenwart». S’a ocupat mult çi eu cestiunea 
uaponalitâtilor din Ungaria.

Aegilops, planta, gen apaidioàtor famiUei Gra- 
mineelor, tribul Hordeelor, foarte înmdit ou 
Triticum, la care îl alaturâ unii botaniçti ca 
sec^inne. lu Rom. e représentât prin speciile 
Ae. ovata L. çi Ae. ventricosa Tsob., ambele 
numai pe câmpiile çi pâçunile din regiunea inf.

[A. Pr.]
Aegina, insulâ a Greciei în sinul saronic, 600 

loc. pe un areal de 86 km*. ; în anticitate (456 
pânâ 404 a. Chr.) supusà Athenienilor, avea la 
’/j mil. loc. ; înainte de Pericle central artei 
grecesci, numitâ aida aegineticâ. Eenumitele 
sculptui'i ale templului Atbenei de pe insula Ae. 
(de pe la 475 a. Chr.) s’au desgropat pe la 1811 ; 
aoum sûnt în München.

Aegiphila, planta, gen din familia Verbena- 
ceélor, tribiil Viticeelor, decorativà de floràrie 
caldâ, eu foile pururea vertji, întregi çi eu floii 
mari ; de origine din Amer. începênd din Mexico 
pânâ în Brasilia; se disting prin corola lor re- 
gulata, drape 4 — polipyrene çi staminé sau stil 
exsert. [A. Pr.]

Aegis, în mitol. grec, norul de vifor çi de 
tunet, simbolic représentât prin o piele de caprâ. 
Herodot spune, oâ scutul sau pavàza de piept, 
originar a fost piele de caprâ. Zeus a avut im 
Ae. fâcut de Hephestos, (jeul focului eleinentar 
în toatâ natura, §i eu acel scut s’a arâtat în 
lupta contra Titanilor si Giganîilor. Acel scut 
era împresurat eu 100 de ciucuri de aui-, lu- 
minat de fulgere çi plin de groazâ çi de spaimà; 
când Zeus din învëlitoarea sa de nor de pe 
muçtele Ida scutura scutul stràlucitor, întra 
spaimà în Achai (Greci) çi de aceea Ae. era 
simbolul mâniei lui Zeus. Zeus a împrumutat 
Ae. çi ()inei Athene, care âneâ stàpânia preste 
tunet si fulger; si ea l’a portât contra Gigan^ilor, 
dai' atunci Ae. era s> ou capul Gorgoanei. 
Apollon âneâ a purtat Ae. înaintea Troiei; 
eu el a trîntit siruri întregi de Greci. Dupâ 
mitul de mai tarcjiu si Zeus si Athene au avut 
scut de piele de caprâ, provë()ut eu Serpii cari ÎS' 
scoteau hmbile. Causa acestei amestecâri pur- 
cede de acolo, oà Ae. (dupâ Aeschylos 523 pânâ 
436 a. Chr.) a însemnat: vifor, tempestate, si 
(dupâ Euripide 480—406 a. Ch.) piele de caprâ. 
Din Ae., egidà, scut de apëi-are. [Atm.]

Aegisthos, n. din pëcâtuirea lui Thyeste eu 
propna ficà, lâpëdat de mamâ-sa, alâptat de 
O caprâ si gâsit de pàstori, crescù la curtea 
unchiului sëu Atreu, regele Mycenei. Pus sâ 
ucidà pe Thyeste, prisonier, si recunoscut de 
acesta, Ae. detronà si ucise, eu tatàl sëu, pe 
Atreu, desmostenind si pe cei doi fii ai lui : Aga- 
memnon siMenelaos. Desmosteni]u revenirà spiî- 
gini]i de Sparta, eu a cârei cuite se înrudiserâ, 
si gonind pe usurpâtori, cel mai mare ocupà 
tronul pàrintesc. Plecând în resboiul troian Aga- 
memnon iertà totul lui Ae., numindu-1 loctiitor 
al sëu. Dar nerecunoscëtoral crutat seduse pe 
regina Elytemnestra si ou dînsa ucise pe regele

reîntors, domnind el 7 ani. Oreste, fiul lui Aga- 
memnon, venind din Argos, resbunà moartea 
tatâlui sëu prin uimicirea ucigasilor. Tragioii 
greci au luat din aceste peripetii subiecte pentru 
multe piese admirabile. Ae. a remas tipul sedu- 
câtorului ucigas

Aegle, plantâ, gen din familia Butaceélor, tri
bul Aurantieelor ; cupiinde arbori spinosi eu 
franzele trifoliate purarea vereji. Cele 2 sau 3 
specii ale acestili g^n cresc în Asia si Africa 
tropicalâ. Cea mai importantà e Aè. Marmelos 
Cerr. din India, deoarece fractele ei chiar de 
màrimea si forma portooalelor sûnt comestibile 
si se folosesc ca médicament contra constipatiei, 
recomandandu-se chiar în timpui epidemiei de 
colerâ ca profllactic. In genere în India se useazà 
în medicinà nu numai fructele, ci si aite pài’ti 
ale acestui ai'bore. [A. Pr.]

Aegopodium L., plantâ, gen din familia Um- 
belliferae, tribul Ammineae, con(iue plante er- 
bacee, perene. Unica speoie cunoscutà Ae. Po- 
dagraria L. cresce în Eurapa si Asia tempe- 
ratâ, prin fênatele umede din pâduri si tuflsuri. 
Se aflâ în Rom. si îa (eiile vecine, unde e cu- 
noscutâ de popor sub munele de Piciorul- 
caprei. Are proprietâ]i stimulante si diuretioe.

[Z. C. P.]
Aegospotamoi, (»RîuI caprelor«), rîu si oræjel 

în Cnei'sonesul Traciei. Arci a bâtut spartanul 
Lysandros pe Athenieni în a. 405 a. Chr.

Aegual, (lat. musicâ) registra de orgâ de 8 
pioioare (urme.)

A. E. I. 0. U., presourtare pentra: Austriae 
est imperare orbi universo : toatâ lumea este su- 
pirsâ Austiiei; devisa împ. roman Frideric III.

Aelia Capitolina, numele lerasalimului reedi- 
ficat de împ. Adrian pe la a. 135 a. Chr.

Aelius Marclanus, jurisprudent vestit sub cou- 
sulatul lui Septimius Severas si CaraoaJla; au- 
toral mai multor opéré juridice. »Digesta« confine 
din acelea 275 fragmente.

Aemilius Paulus, 1) Lucius, beliduce roman 
renumit. Consul în 219 a. Chr. repurtà o îu- 
vingere strâlucitâ asupra lllirilor. 216 a. Chr. aies 
consul a doua oarà purtà resboiu contra lui 
Hannibal ; la Cannae însâ càcjù pe câmpul de luptâ. 
2) Lucius Macedonicus, flul lui Lucius Paulus. 
192 a. Chr. aedil, iar 182 a. Chr. consul; sdrobi 
si bâtù pe piratii Liguiieni ; bëtrâu déjà 168 în- 
vinse pe Perseus, regele Macedoniei, si duse eu 
sine în Roma atata pradà încât i-se putù ieita 
poporului darea pe anul acela. f 160 a. Chr. 
Avù 4 fii, dintre cari ajunse la renume Scipio 
Africanus, cel mai tinêr dintre ei.

Aeneas, (Enea) dupâ mit. greco-ronianâ fiul 
liriAnchises si fjmsi Aphrodite (Venus la 
Romani^, piincipele Dardanilor, care îsi duse 
oastea rntr’ajutoral regelui troian Priâmes, în 
Asia micà; era renumit pentru vitejia si înte- 
lepciunea sa ; dar Priâmes urît si pârâsit de 4ei 
trehui sa cadâ, Ae. eu fa,milia sa însâ era des
tinât sà domneascâ. Atât e mitul vechiu grec; 
Vergil în »Aeneis« aduce si alte mituri, în parte 
tradicionale, cari stau în legàturâ eu descâlecarea 
lui Ae. în Latium. Vergil ne înfàCiseazâ multele 
suferin]e si vicisititudini, pria cari a trecut Ae. 
delà sfîr-sirea resboiului troian pana la descâle
carea sa în Itaha, unde s’a adâpostit în Latium, 
(eara reg. Latinus, si b'à de so]ie pe Lavinia,
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fiica reg., dupa care numî oraçul îotemeiat de 
el. A domnit 3 ani; în al 4-lea pomind resboiu 
coatra Rutulilor dispâm în mijlocul luptei. Ro- 
manii l’au onorat oa pe un erou (héros). Imper. 
Augustus îçi trâgea originea delà flul lui Ae., 
Asoanin sau lulus. (Gens lulia.)

Aeneas Silvius, v. Pius II.
Aeneis, Eneida, epopee artillcialâ latina, în 

12 câr(i, scrisà de Publius Vergilius Maro in 
hexametre. A început-o când era de 40 de ani 
çi a lucrat la ea 11 ani, pânà la moarte (a. d. 
X cal. oct. 735 = 22 Sept. 19 a. Chr.) Cuprinsul: 
Dupa arderea Troiei de càtrâ Grecii Achivi, 
Aeneas însoÇit de tatàl sëu Anchises ?i de fiul 
sêu lulus (Ascanius) precum ?i de mal inulti 
credinoioçi ai casei, pribegesc pe mare îndrep- 
tiïndu-se spre Italia, de unde se cjioea cà se 
trâgeau stràbonii eroului. Prigonit însà de Juno 
iji dupa felurite încercâri de restriçte, timp de 
çepte ani, el atinge în sfîr^it doritele (ermuii 
într'al optolea an delà pàrâsirea Troiei. In Italia 
îl primesce bine Latin, doinnitorul din partea 
looului, ?i îi fàgàduesce sà-1 însoteascà eu fica 
sa Lavinia. Nunta s’ar fl fâcut îndatâ, dacâ nu 
se împotrivia Turnus, regele Rutulilor, flul 
lui Daun. Acest principe, care mai de mult 
ancâ pe(ise pe Lavinia, pornesce resboiu asupra 
lui Enea. Biruit însâ çi ucis, în eele din uimâ 
el pierde, în folosul eroului troian, çi mireasâ 
çi domnie.

Eneida, care în cele dintâiu çese oâr(i este 
un fel de üdisee — ràtâciii prin lume départe 
de (elul dont — iar în celelalte çese un fel de 
Iliadà — lupte încoronate ou triumf — n’a rë- 
sàrit totusi ca poemele omerice din liberul geniu 
al poporului, din vraja cântecelor poporane, pur- 
tatfi, gata facutâ, din gurâ în gui'â si din loc în 
loc, pânâ sà-çi gâseascâ poetul menit a o închega 
într’o alcâtuire artisticâ deflnitivà. Ea, din po- 
ti'ivâ, opéra individualâ conceputâ de créerai unui 
singur om, înti-'un timp când istoria risipise ou 
fada ei lumea basmelor, era omagiul unui poet 
génial adus poporului çi domnului sëu binevoitor 
Octavian August. Adevërata epopee, în spiritul 
antic, nu mai era ou putin(â pe pâmêntul Italiei. 
Persoauele Eneidei sùnt de doué feluri: flguri 
croite dupa prototipuri omerice çi flguri plâs- 
muite de fantasia poetului. Cele dintâiu, precum 
Æness-Achilles, Turnus-fiector, Pallas-Patro- 
clos, sûnt mai mult nisce umbre antice, simfind 
?i puiiându-se dupa moda din (Jilele lui August; 
pe când celelalte, ca Nisus si Éuryalus, cei doi 
prieteni clasici, apoi crudul rege Mezentius al 
Etruriel §i viteaza Camilla, regina VolscUor, sûnt 
pline de via(â çi au remas, la rêndul lor, mai 
aies Camilla, tipuii neperitoare. Câci geniul lui 
Vergil avea farmece neînti'ecute pentru carac- 
terele femenine, un sentiment adânc pentra tôt 
ce e délicat, pasionat, mélancolie sau grandies în 
uaturâ. De aceea chiar flguri cunoscute bine ca 
Bido si Andromache, zugrâvite eu atâta mâe- 
strie, aceea de Euripides ?i Apollonius delà Rhodos 
în ohipul Medeei, ceastàlaltâ de Orner, au do- 
bâiidit, sub penelul stràlucit al lui Vergil a§a 
(Jicênd, O a doua nemurire.

Eneida, privitâ preste tôt, este o lucrare infe- 
rioarâ Georgicelor (j)oemâ didacticâ ^licolà în 
4 cârti), nedesâvîrçitâ sub raportul inven(iiinii 
çi al artei. Ea a remas astfel din causa mo4ii

prématuré a poetului, care ar fi lâsat, ejice-se, 
chiar eu sufletul sa i se nimioeascâ opéra in foc. 
Aceastâ condamnare ar fl fost nedreaptâ, ÿi lumea 
ar fi pierdut cel mai fruraos monument al poesiei 
epice latine. Câci, într'adevër, sûnt în Eneida 
pâi^i episodice de cel mai puternic efect poetlc. 
latà-le pe rend : în c. I : Furtuna, Il : Arderea 
Troiei, III : Andromaca, IV : Draçostea neferi- 
citei Dido, V : Jocurile funebre intru onoarea 
lui Anchise, VI: Descrierea Tartarului çi a eâm- 
pilor Elysii, VII: Intlâcârarea resboinicà a lui 
Turnus, VIII: Ospitalitatea lui Evandrus, IX: 
Nisus çi Euryalus, X: Moartea lui Pallas, flul 
lui Evandrus çi abat al lui Enea, XI: Moartea 
Camillei çi XII : Duelul dintre Enea çi Turnus.

Cele douëspre(}eoe câr(i Vergil nu le-a scris 
pe rend, ci cum îi venia mai bine inspiratia. 
Ribleck a cautat sa stabileascâ data compunorii 
lor, dar n’a putut isbuti pentru a 6, a 10, ail 
çi a 12. Se scie positiv numai, câ pe trei din 
ele — a doua, a patra çi a çesea — le-a cetit 
poetul însuçi lui August fa^â fiind çi Octavia, 
sora împëratului. Aceasta tocinai pierduse de 
curênd pe flul ei Marcellus çi când, la cartes 
Vl-a V. 883, au(Ji Tu Marcellus eris ..., cuvinte 
rostite eu ingenioasâ alusiune, prin gura lui 
Anchise càtrâ umbra unui strânepot viteaz stins 
în floai’ea vîi'stei, leçinà de eino(iune.

Pentru compunerea Eneidei sale, Vergil, eon- 
scient de sai'cina ce-çi luase, ani întregi se pre- 
gâtise cercetând toate isvoarele, competente. Ori- 
ginile lui Cato, Antichitàfile lui Varro, epicii 
cielioi çi alexandrin!, tr^icü çi lirioii greci, poe(ii 
vechi romani Naevius çi Ennius : pretutindeni s’a 
adâpat geniul sëu fecund ; dar mai aies >lui Orner 
datoresce el« — precum (}ioe Dr. R. Nicolai —• 
«strâlucirea, abundan^a çi puritatea forme! çi 
composifiunü, miçcarea mlâdioasâ, puterea çi ar- 
monia ritmelor, avu^ia mijloacelor çi comorilor 
Hmbei epice, pe cari el în expunere, zugrâvire 
çi descriere, în episoade, flguri ornante çi com- 
paratiuni, scie sâ le întrebuin(eze eu o nobletâ, 
care adesea întrece pria strâlucire modelele sale».

Cu toate defectele el — versuri neterminate 
sau necioplite bine, unele adiective incolore, o 
Umbâ prea figui’atâ, contra(}iceri, uitàri, àbsur- 
ditàfi chiar, precum a dovedit-o Napoléon în 
acerba dar judi(ioasa criticâ fâcutâ câi’tü a 2-a 
din punct de vedere militar çi faptic — Eneida 
s’a bucui’at, din vechime pânâ mai în^ (Jilele 
noastre, de cea mai câlduroasâ favoare. Ancâ de 
pe timpui lui Hadrian versurile Eneidei, ca çi 
ale poemelor lui Orner, erau consultate la vreml 
grele, ca nisce oracole : Virgiliane Sortes (S c r i p - 
tores Hist. Augustae, Spaitian: Hadr. II), 
iar-, preste o miie de ani, Dante nu cuteazà a 
înfrunta întunecimile ladului decât (inêndu-ae 
de mâna fermecâtorului cântâret al lui Enea.

[V. D. Pàun.]
Aeolii, veche semintie gree^, care çi-ar trage 

originea delà Aeolus; locuia în partea sud-ves- 
ticâ a Tessaliei : Aeolis. Alunga(i din (eara lor, 
0 parte însemnatâ trecù în Asia mica çi pe in- 
sulele Lesbos, Tenedos etc., unde întemeiarà o 
muRime de oraçe ; mai de frunte erau : Smyrna, 
Kyme, Assus, Mitylene etc. Reg. Lydiei Croesus 
fâcù oraçele aeolice tributare, iar Cyrus le su- 
puse formai imperiului Perçilor. Resboaiele per- 
sioe le redete neatîrnarea, dar în scui-t timp
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ajunserâ iaràçi sub domina^ia Pei'çilor, apoi sub 
Alexandru cel M.: iar în fine furâ încorporate 
provinciei romane Asia.

Aeolina, Cgrec.J inshument musical vechiu, 
aseménàtor harmoniuliii.

Aeolodicon, instrument musical eu claviatui'â, 
inventât de I. T. Esobenbach în Hainburg pe 
la 1800; în Ae. tonurile se produc prin vent, 
de nisce resorturi de otel.

Aeolus, (Eol) în mit. grec, rege, pe care îl 
fàcù Zeus stàpânitor preste vênturi, ca sâ le stîr- 
neascà sau sâ le înfrâne; palatul sëu era pe 
iusula Liparia lângâ Sicilia; eu Amphithea avù 
6 fil çi 6 fete (representanfü vênturilor mai aspre 
9i mai line) çi ti-âia neîncetat în ospef çi mu- 
sicà (suflarea vênturilor.) [Atm.]

Aeon, (grec. Ai on), personificarea timpului 
sau eternitâfii ; om eu fa^a de leu, aripat, în- 
colâcit de un çerpe, eu fulgere pe piept, avênd 
în mâna dreaptâ o cheie çi o fâclie, iar în 
stânga un sceptni.

Aepyornis, maximus, pasere uriaçe din Mada
gascar; dupa scbeletul aflat se fine de o specie 
a vulturilor Sarcoramphus, e de patru ori 
mai mare ca un condor; unele esemplare mai 
trâiesc — probabil — în interiorul ins.; ouële au 
0 periferie de 94 cm. çi cuprind 10l/a btre.

Aequator, 1) Ae. geografic, cercul maximal, 
ce încungiurâ pâmêntul, pe unde e mai bulbucat, 
eu alte cuvinte, cercul ce stâ perpondicular pe 
osia pâmêntului çi e depârtat delà fiecare pol 
chiar ou 90°I ori cercul, ce împârfesoe suprafafa 
pâmêntului in emisfera nordicâ çi sudicâ. Ae. 
geografic, estin()êndu-se pânâ la infinit, taie 
boita oereascâ într’o Unie cercualâ, numitâ Ae. 
lumii. 2) Ae. magnetie se numesce acel cero 
de pe glob. care leagâ loourile, unde incbna- 
tiunea acului magnetie este nulâ; e în apro- 
pierea Ae.-lui geografic. V. Magnetismul pâ
mêntului.

Aequatoreal, instrument astronomie, eu aju- 
torul câruia se cautâ çi observâ stelele, al câror 
unghiu de oare çi declinafiune e cunoscut. Apa- 
ratul se oompune dintr’un telescop, ce se poate 
întoarce pe lângâ doué osii (o. declinatoricà çi 
polarâ.) 0. polarâ stâ paralel ou o. lumii. iar 
0. declinatoricà e perpendioularâ pe dînsa 
çi poartâ telescopul. De pe cercul perpendicular, 
ce stâ pe o. polarâ paralel eu planul aequatorului, 
se poate ceti unghiul de oare, iar de pe cel ce 
stâ pe 0. declinatoricà se poate ceti decbna- 
fiunea. (v. ac.)

Aequatorla, provincia aequatorialâ din provin- 
oiile sudanice de sub fosta stâpânire egipt. Sub 
regimul cbedivului IsmaU stâpânirea egipteanâ 
càpëtà în câtiva ani o estensiune enormâ de preste 
2‘/a milioane km*. Dupâ 1863 Backer paça ocupà 
pentru Egipet în câtiva ani pVovincia oea mai 
estremâ, care trece preste aequator pânâ la lacul 
Albert Nyansa. 1878aceastâprovincie seconcrede 
lui Emin paça (Dr. Eduard Sohnitzér, n. la 
28 Mari. în Ôppeln în Silesia.) 1883 se ridicâ 
profetul Mahomed Aobmed (Mahdi) çi ocupâ una 
dupâ alta provinciile sudanice. Provincia aequato
rialâ însâ se sustine. Guvernorul Emin se retrage 
spre statiunUe din sud çi în Macracanimicesce oç- 
tirile msdidiste. Din 1885 el nu mai are nioi o legâ- 
turâ eu regimul din Egipet. Prin misionarii englezi 
din Uganda trimite insâ din cànd în când sciri

în Europa, de unde cere ajùtor. In Angl. se 
formeazâ o societate pentru eliberarea guver- 
norului din provincia aequatorialâ; în fruntea 
expeditiunii se pune renumitul câlêtor african 
H. M. Stanley. lan. 1887 expeditiunea ia drumul 
spre gurile rîului Congo. 28 luniu 1887 expe
ditiunea pârâsesce ultima statiune a statului 
Congo, Jambuja, çi pomesce pe rîul Aruvimii 
în sus. Dupâ 6 luni de ijile iese din grozava 
pâdure Congo çi 13, Dec. ajunge la lacul Al
bert Nyansa. In provincia aequatorialâ pe tim- 
pul acela nu mai era nici o disciplinâ, trupele 
se rescularâ contra guvernorului Emin, çi îl 
declàrarà prisonier. Dupâ multe peripetii în 
sfîi’çit îi succédé lui H. M. Stanley sâ aduoâ 
pe Emin paça în Europa (4 Dec. 1889.) Prin
cipale statiuni militare dealungul Nilului sûnt 
delà nord spre sud : Lado, Redjaf, Reddén, Kiri, 
Laboré, Dufilé, Vadelai çi Tunguru. Cf. Im dim- 
kelsten Afrika de H. M. Stanley. Lipsea 1890.

Aequi, popor vechiu ital., învinçi de Camillus 
(389 a. Chr.) iar în resboiul II. samnitic (304) 
supuçi de Romani. Au cunoscut agricultui'a çi 
au locuit în regiunile muntoase de lângâ Anio 
çi Tolenus.

Aequlnoc^iu, pl. aequinoctii, douë puncte din 
calea pâmêntului în giurul soarelui, când pe 
întreagâ fata pâmêntului (Jiua e egalà eu noaptea. 
Ae. de primâvarâ e în 21 Martie n. ; cel de 
toamnâ in 23 Sept.

Aer, 0 amestecâturâ de gazuri, cari nu stau 
în combinatiune chemicâ; in el se aflâ: oxigeu 
20.70/o, azot 78.30/o, aburi de apâ 1.00/o, dupâ 
împrejurâri çi acid carbonic, amoniac, iod, sulfur 
etc. Este fârâ coloare, gust çi miros.

A. atmosferic, v. atmosfera.
A. comprimât, A. îndesat cam pânâ la 7 at- 

mosfere; se conduoe prin tevi spre a servi ca 
putere motrice. Se folosesce çi la clâdiri sub 
apâ (2—4 atmosfere), pentru a scoate apa din 
chezoane (v. ac.), are însâ efect obôsitor asupra 
lucrâtorilor çi causeazâ morburi. [T.]

La marind A. compr. se întrebuinteazâ ca pu
tere motrice la toipilele automobile. Pentru com- 
primai'ea A.-lui sûnt instalatiuni, atât la uscat în 
ateliere, cât çi pe bordul bastimentelor ai'mate 
eu toipile, cuprin^ênd o maçinâ de compresiune 
(pumpâ) çi acumulatoare pentm înmagasinare; 
acumulatoarele sûnt provë()ute eu o coloanâ de 
sourgere pentm scui’gerea apei provenite din con- 
densarea vaporilor din A. ; astfel curâtit A. se în- 
troduce în reservoml torpilei sub o presiune de 
vr’o 85 atmosfere ; de aeî, când torpila e lansatâ în 
apâ, pëtrunde printr’un supapâ-regulator, sub o 
presiune medie de 30 atmosfere în maçina motricâ 
a torpilei, unde lucreazâ asupra pistoanelor în 
acelaçi mod ca abuiii ; iese apoi afarâ printr’un tub 
pe la coada torpilei. A. înmagazinat e suficient 
spre a asigura torpilei strâbaterea unei distante 
de 500—600 m. In unele marini A. compr. ser- 
vesce spre a lansa torpilele din tuburi (v. ac.) ; 
în marina rom. lansarea se face ou pulbere.

[Constant. B.]
A. de groapà, (gazul bâl^Uor) v. Metan.
A. înehis, contaminât. Composifiuneanor- 

malâ a A. atmosf., pe care îl inspiràm, e o con- 
ditiune indispensabilâ pentm sustinerea sânâtâfii. 
In A. liber se restabUesce lesne compositiunea 
lui normalâ, daeâ a fost tmburatâ; din A. în-
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cliis, din atniosfera aflatâ în interiorul caselor, 
se depârteazâ eu greu $i în mod mai mult sau 
mai putin incomplect necurâtenüle, eu cari e 
ainestecata pe aloourea. A. atmosf. din interioml 
caselor necurate çi chiar al cui'tilor mui’dare se 
strica amestecàndu-se eu neourâtenüle volatile, 
ou gazuri çi eu piüveri produse în acele locuri. 
Astfel atmosfera închisâ dobândesce im oaracter 
spécial, care variazà dupa caütatea çi cantitatea 
uecurâteniilor aflate în local, datorite sàrâciei, 
aglomeratiunii, neîngrijiiii, constructiunii rele 
a sobei, materialului de rea calitate întrebuintat 
pentm încàl(jirea çi iluminarea locuiutei, açecjàrii 
çi întretiiicrii rele a latrinelor, meseriei ce se 
exercitfi în local. A. expii’at de oameni çi ani
male, fumul produs la încâl(}irea çi ilixminarea 
artificialâ contin mateiii otràvitoare, praful pro
dus de unele industrii provoaeâ chiar ptin simpla 
actiune mecanica la cei cari îl inspira lesiuni 
grave ale organelor respiratorii, afarà de intoxi- 
catiuni produse de gazuri çi pulveri de.svoltate 
la exeroi^ul uuor industrii. Unele boale infec- 
(ioase se transmit prin intermediul A. atmosf.; 
A. îuchis din caméra bolnavului servesce ca ve- 
hioul pentm transportarea emanatiimilor cor- 
pului boluav, comunicând germenii boalei pereoa- 
nelorsanâtoase de acolo; vestmintele pemoanelor 
sànatoase, cari au visitât pe bolnav, imbibate eu 
einanatiunile bolnavului, pot transporta boala în 
altâ casa. Aceste neajunsmi se îndrepteazâ piin 
pov-efe popularo despro regulele elementare de 
igienà, prin pâzirea curàfeniei, îulâturarea sau 
oel putin limitarea causelor, cari strica atmos
fera, prin aerisarea (ventilarea) repetitâ çi pre- 
lungitâ a locuintelor, premenirea relata a A. 
închis, oonstruirea corecta a locuintelor , men- 
tinerea lor în starea curata, în conformitate eu 
regulamentele de igiena constmctiunilor çi de 
salubritatea locuintelor. Çcoalele, casarmele, lo- 
cuintele colective de lucrâtori ç. a. asemenea 
locale trebiie sa fie spatioase, întretinute în 
perfeotâ curâtenie; fabricile, laboratoarele me- 
seriaçilor se supun la régulé spéciale, prescrise 
de politia sanitarà çi de igiena industrialâ. Bol- 
navii, caj'i sufer de boale infectioase, se isoleazà 
çi cei cari sûnt obligati a-i visita trebue sà ia 
preoautiuni pentm ca ei sa nu serveasca ca mediu 
de transmiterea boalei la alte pereoane.

[I. FeHx.]
A. în montanistieà se numesce atmosfera, 

care sc aflà într’o mina. Se deo.sebesce: A. bun 
(Gute-), A. greu (Matte-) çi A. rëu (Sohlechte- 
AVetter). Clasificatiunea aoeasta e dependenta de 
cantitatea oxigenului ce îl contine A. — Compuçii 
A.-lui bun dupa Wobier sûnt: 78'492 nitrogen, 
20'627 oxigen, 0840 hidrogen çi 0'040 acid 
carbonic; în general însâ A. normal contine: 
79pâi-ti N. çi 21 parti O. Statele-Unite au statorit 
în mod legislativ pentm ocrotirea minerilor de 
cârbuni, ca fiecare grap de 70 lucrâtori sa se 
provadâ eu 92-7 m8 A. bun pe minuta. — Dupa 
Wehrle luminarea comunâ de seu arde àncâ 
bine pânà la 18cl/0 0., lampa de mina pânâ la 
16% 0.;' aça câ astfel de A. poate fi àncâ res
pirât fârâ periool. — Tôt sub numirea A. mai 
numerâ mineml çi urmâtoarele gazuri, cari 
provin în niinà: a) Acidul carbonic, se pro
duce în minâ prin respiratie, ardere, putreijire 
çi desoompunerea materiilor organice ; mai apare 
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adeseori çi delà sine, adeca iese din cre- 
pâtmile stancei (masseil sau din apâ çi umple 
goluiile minei. In deosebi provine în minele de 
cârbuni tineii, precum qazul explosiv în cele 
de cârbuni de piati'â. Dacâ atmosfera minei 
contine 5—6°/0 acid carbonic, luminarea de seu 
începe a arde rëu, iar la 10°/0 se stinge. Déjà 
A. eu 80/o acid carbonic nu mai poate fi respirât 
fârâ periool. b) Gazul explosiv (Schlagende 
"Wetter, Le grisou) CH4, provine de régula 
în minele de cârbuni de piatrâ çi arareori în 
saline. Singur nu explodeazâ, ci mimai amestecat 
eu A. atmosfeiio. Cea mai vehementâ explosie 
e, când atmosfera contine circa 10°/0 gaz. Ex- 
plosia poate fi provocatâ numai prin flacârâ sau 
prin coipmi la temperatuiile cele mai înalte. 
Davy a constatai eu lampa sa de sigurantâ 
présenta gaz. expi. pânà la Vis—Vao în atmos- 
ferâ. Flacâra lampei remâne neschimbatâ pânâ la 
Via amestec, dar dacâ proportia e de VE—*/,, 
capëtâ coloare desebisâ çi se lungesoe. In ast
fel de împrejurâri respiratia e ânoâ posibilâ, 
dar petrecerea în atari locuri devine periculoaaâ, 
câci lampa poate provoca explosia. c) Hydro- 
tbionul, în cantitâti mai mici provine din 
gazuiile produse eu ocasiunea explosiei materiilor, 
eu cari se lucreazâ în minâ, din putredirea 
corpurilor organice çi mai aies prin descom- 
punerea Kis-uiilor. Acesta e foarte otrâvitor çi 
dupâ Faraday paserile nu mai pot trâi într’o 
atmosferâ de Vsooo, cânii în Vsoo ?i caü îu Viso 
pâi'ti de amestec. Hydrotb. se aprinde uçor, aça 
câ produce ebiar gaz explosiv, deçi arareori. 
d) Monoxid de carbon (CO) foarte otrâvitor ; 
e eu atât mai periculos, eu cât omul nu simte pré
senta lui çi, câ(jênd ca beat, remâne în curênd 
mort. Dumas çi Leblanc sustin, câ chiar çi 
l°/o din acest gaz omoarâ.

Aer, (liturgicâ). Sf. daruri, cari se preparâ 
spre celebrarea sf. liturgii, se acoper ou trei 
vëluri. douë mai mici çi unul mai mare, (v. Aco- 
pereminte); vëlul cei mare însemneazâ piatra 
pusâ pe uça mormêntului lui Chr. çi fiind-câ 
acopere pe celelalte, precum încunjurâ aeml 
pàmêntul, se numesce çi A.

Aerare, aerisare, ventilare: înlocuirea aerului 
stiicat dintr’un local prin aer curât întrodus din 
afarà; A. nu se face în mod complect, ca s. e. 
premenirea apei dintr’un vas oarecare, când golrm 
vasul çi-1 umplem din nou eu apâ curatà, câci nu 
putem eu mijloaoele ordinare sâ scoatera deo- 
datâ dintr’o camerâ tôt aeinl atmosf., ce se aflâ 
într’însa, çi sâ aducem în locul lui deodatâ o 
cantitate égala de aer cui'at, ci înlesnim eçirea 
din camerâ a imei pàrti a aerrdui stricat çi 
diluarea atmosferei necui'ate, remase în camerâ, 
prin întroducerea de aer curât çi amestecarea 
lui eu cei necurat de acolo. Cu cât aceastâ di- 
luare çi înti’oduoere de aer curât çi amestecarea 
lui ou atmosfera necuratâ din oamerà se pre- 
lungesce mai mult, cu cât canalul ventilator 
(orificiul ventilator, apertura ventilatoria) e mai 
larg çi miçcarea aerului mai iute, cu atât efectul 
ventilatiunii e mai mare, cu atât aerul din ca
méra se va premeni mai complect. Efectul ven
tilatiunii mai dejpinde de forta, care împinge 
aerul stricat a eçi din camerâ çi aerul curât din 
afarà a întra în camerâ. Dintre aceste forte cea 
mai importantâ e câldura; cu cât atmosfera în-
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ohisâ e mai caldâ 91 eu cât atmosfera libéra e 
mai rece, eu atât ventilatiunea e mai aetivâ, 
daeâ eanalul ventilator remâne desehis timp su- 
fieieut. Soba e dar uu bim aparat ventilater. 
Dintre apai'atele ventilatoare fereastra çi uça, 
eare presintà apertura eea mai largà, sûnt cele 
mai potrivite pentru easurile ordmare la loeuinta. 
Desehiderea prelungitâ çi repetitâ a ferestrelor 
asigurâ în maioritatea casurilor ventilatiune su- 
fieientâ $i ne scutesee de reeurgerea la aparate 
eemplieate de ventilatiune artifleiala, eari obiei- 
nuit se pun în miçeare prin maçine eu vapori, 
gi de eombinai'ea ventilatiunii eu înoàl^irea arti- 
Bcialâ prin ealorifere. In çeoale, easarme ç. a. 
loealui'i publiée putem eenstrui ferestrele astfel, 
ea partea lor superioarâ sa se desohidâ în iunil 
axei orizentale, (nu în junil eelei vortieale); 
aeeastâ parte a ferestrei remâne desebisâ mai 
multe earepe(}i; ea dirige spre tavan (plafond) 
eurentul aendui eui’at înti'odus din afarâ, de 
unde el se seeboarâ eu îneetul çi pe nesimfite. 
Cantitatea de aer curât, ce ti'ebue întrodnsâ prin 
ventUa(iune pe flecare earà într’un lecal ocupat 
de multe perseaue, se fixeazâ în general la can
titatea îndoita corespuncjëtoare capacità(ii lui; 
s. e. într’e saJâ de çcoalâ de 200 ma ar trebui 
întrodusâ pe fiecare oarâ, când clasa este ocu- 
patâ, câte 400 m8 de aer curât. Cf. Dr. I. Félix : 
Tractat de Igiena pubMcâ çi de PoUfia sanitarâ. 
Partea II. Bucuresci 1889. [I. Félix.]

Aerel, (lat.J Asa foetida, sucul lâptos usoat la 
aer al plantei Ferula Scorodosma Bentb et 
Hock, din fam. UmbeUiferelor, de celoare albâ 
sau brunâ ; are mires çi gust grejes ; se folosesce 
ea médicament; originarâ între lacul Aral çi 
sinul persic.

Aericol, termin ce se apUoà unui végétal çi 
plantelor ce tràiesc eu totul în aer (s. e. unele 
Orebidee, Aroidee, Bremeliacee din pâdm-ile re- 
giuniler tropicale.)

Aerifer, numele acelor organe ale plantelor, 
ce sûnt însârcinate ou conducerea aerului, s. e. 
vasele aerifere; sistem ori fesàturà aeriferà e 
totalitatea spaturilor intercelulare din corpul unei 
plante pline ou aer çi în comunioa]ie ou aerul 
din afarâ prin stomatele aerifere.

Aerobi, (grec.J anumite bacterii, cari pot Irai 
numai când sûnt în contact eu exigea liber din 
aer s. e. baccilul tuberculosei. Anaerobi, bacterii 
cari nu se desvoaltà în contact ou oxigenul din 
aer, ci cresc în medü unde nu e aer (s. e. bac
cilul tetanosului.) Mai sûnt unii baccili, cari trâieso 
în aer, dar pot sa se desvoalte çi acolo, unde 
lipsesce exigen ; aceçtia se numesc: facultativ 
anaerobi (s. e. baccilul febrei tifoide.) Anaero- 
hiosa, 0 conditiune pentru acfiunea microbilor 
ca fermente.

Aerocist, nume ce se dâ unor mici saci în- 
chiçi, pedicelafi ori nu, plini eu gazuri aflàtoare 
în diverse regiuni ale corpului unor Alge, ca 
Fucics, Sargassum, Macrocystis etc. Ele, uçu- 
rand greutatea corpului plantei, îi ajutâ sa plu- 
teascâ.

Aerodinaniica, v. Aeromechanica.
Aerofit, numire data de Lamouroux plantelor 

ce tràiesc în aer, în oposiflune eu cele ce tràiesc 
în ape (Hydrophytae.)

Aerofon, (grec.J apai'atinventatde Edison pentru 
a au(}i départe vocea oraului, tub de organe eu

lama (placâ) telefono-fonograficâ; face sâ aucjim 
cuviute singuratice la depàrtaro de 6—7 km.

Aerofor, (grec.) aparat de-a resufla sub apà, ori 
în aer neaspirabil ; reservoar eu aer comprimât.

Aerografia, desorierea aerului.
■ Aerolit, v. meteorit.

Aeromechanica, (grec.J 0 parte a mechanicei ; 
se ocupà eu miçcarea (aerodinamicaj çi echi- 
librul (aerostaticaj corpurilor gazoase (gazuri, 
vapori); se numesoe ^i pneumatica; tracteazà; 
a) Sourgerea aerului din vase prin des- 
ohiijëturi fine, ori (evi sourte (tHe). Fiind pre- 
siunea asupra aemlui constantà fenomenele sûnt 
aceleaçi, ca çi la scurg. apei din vase, b) Scurg. 
aerului prin (evi. Aici aerul are sâ în- 
vingâ O resistentà, ce cresce aproape proportional 
ou pâtratul oeleritàtii (vitesei, repegiunü) sale, 
propoi'fional eu lungimea (evei çi invers propor- 
fional eu lârgimea ei. c) Miçcarea aerului, 
la ce se foloseso aràtàtoai'e de direo(iunea miç- 
oàrii (anemoscop) çi mësurâtoare de celeritatea 
ei (anemometru) ; în fine se statoi’esc legüe, 
dupa cari lovesce aerul suprafe(ele (refile de 
vênt.) Lovitui’a cresce în proporfiunea pâtratului 
celeritâfii. d) Legile miçcàrii corpurilor 
solide în aer s. e. corpiuî anmeate, umbrele 
de câ^ut ç. a. La umbrelele de câcjut miçcarea 
se apropie eu îneetul de oea uniformâ, deve- 
nind în scml aproape uniformâ.

Aerometru, apai-at indicat mai ântâiu de Lam- 
brecht în Gbttingen pentru determinarea ume- 
cjelü aerului. Tôt aça se numesc çi aparatele 
pentiTi analisarea oomposifiunii cbemice a ae
rului, eudiometrul pentru determinarea confi- 
nutului de oxigen ç. a. aparate (Lange, Wolpers 
etc.) pentru aflai'ea confinutului de acid car- 
bonic din aer etc.

Aerenaut, (grecj personne cari se uroâ sau 
întreprind în aer câlëtorii ou balonul. Piimul. 
a fost Pilâtre de Rozier-, dupà el au urmat 
mulfi alfii, dintre cari 0 mare pai’te s’a ne- 
fericit (v. balon.) Aeronautica, màiestria navi- 
gàrii în aer.

Aérostat, (grec.J naie de navigat în aer, balon, 
maçinâ de sburat. V. Balon.

Aerostatica, partea mechanicei care tracteazà 
despre eohilibrul corpiuilor gazoase. V. Aerome- 
cbanica.

Aerotherapia, jnetod de vindecare prin aspi- 
rarea unui aer de 0 composifie hotàrîtà.

Aes, (lat.J bronz antic. A. cyprium, aramà 
de pe ins. Cipru; A. ustum, oxid de cupru 
sau sulfat de cupm, médicament.

Aeschylos, n. 525 a. Chr. în Eleusis (Attica) ; 
paiticipà la luptele delà Maraton, Salamis çi 
Platea; trài în Atena çi mai târ(]iu la cm’tea lui 
Hiero, rege^ în Syracus ; f 466 în Gela (Sicilia) ; 
aderent al învëtàtuiilor lui Pitagora; întemeie- 
tonil tragediei attice, perieefionate de Sophocle. 
Pentru produotele sale câçtigà 48 premii; poe- 
siile lui presintà lupta pentm libeitate çi pentru 
învingerea piedeoilor soi'fii amare, çi sûnt pë- 
trimse d’un puternic çi avêntat sentiment na
tional; planullore simplu; înodàmêntul dramatic 
lipsesce, ceeaoe slâbesceinteresul pentru acfiune ; 
caracterele pufin reale, mai mult nisoe tipuri 
gigantice; astfel devine adeseori çi liniba pom- 
poasà çi greoaie. A scris preste 70 drame, dar 
mimai 7 complect pâstrate; »Oreste« e unui din
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oele niai sublime producte ale fantasiei omenesci, 
e trilogie:-a) »Agamemnon«, omerîrea lui Ag., 
care se îutoarce.dela Troia, prin so^ia sa Clitem- 
nestra §i favoritii ei; b) »Clioephorii«, Oreste 
resbunâ pe tatàl sëu, omorându-çi marna; c) »Eu- 
menidele», neliniçtea flului matrioid. Celelalte 
piese ànoâ par a fi fost trilogii: »Inlânluitul 
Prometeu®, »Cei çepte contra Tebei«, »Pei-sii«, 
(triiunful libertâtü greoesci.) Ca toti poefii greci 
Ae. a fost çi »musicos« (compositor al opui-ilor 
sale.) Edifia opuiilor de WelJauer, Lipsca 1825.

[Dr. E. Cristea.]
Aeschines, orator grec, s’a n. la 389 a. Cbr. 

în Atena; fiind aderentul politicei lui Filip, re
gels Macedoniei, a trait în duçmanie eu De- 
mostene, care prin vorbirea sa despre coroanà 
a exoperat alungarea lui Ae. din Atena. A trait 
apoi în Ephesos, Rhodes çi Samos, unde a în- 
temeiat o çooala de oratorie. Delà el au remas 
trei vorbiri. f 314.

Aesculapius, la Romani, Asclépios la Greci, 
medio renumit în Grecia veohe ; se crede a fi 
fost fini lui Apollo çi a nimfei Coronis. Mântuia 
bolnavi din gui’a morfii ; de aceea Grecii dupa 
moarte ’l-au adorat ca pe (}eul medioinei çi în 
Epidaïu'os i-au ridicat templu. Ae. este înfâtiçat 
ca un om bëtiûn, ou barba çi îmbràcat în alb, 
în miina dreapta eu un bëî, pe care e încolâoit 
un çerpe. Acesta simboüseazâ întinerirea; iar 
bêtul pc însuçi (Jeul, care e gata sa plece în 
ajutonü oelor bolnavi. Figurât: fiecare niedic 
renumit. 291 a. Chr. a fost în Roma çi în pro- 
vincii ciumâ, çi la sfatul cài'filor sibUine Romanii 
au trimis o deputaîiune în Epidauros sa aducà 
çerpele lui Asclépios, (Jeu vindecàtor. Çerpele 
ajungênd la Roma s’a açecjat pe ins. Tibnüui, 
iar ciuma a încetat ; e primul cas, când Romanii 
au importât divinitate din Grecia. Pe looul tem- 
plului lui Esculap, (aproape de biserica st. Gio- 
vani) s’au aQat màni, picioare çi alte membre 
omenesci, formate din teracota, pe cari morboçii 
le dànüau (Jeului vindecàtor pentm reînsânàto- 
çarea membrelor lor morboase.

Aesculinee, nume dat de H. Bâillon unei seiii 
do plante din familia Sapindaceelor, cuprincjênd 
doue genuri, unul fiind Aesculus (v. ac.)

Aesculus L., planta, gen din familia Sapin- 
daceae, subfamilia Sapindeae, confine vre-o 14 
specii, ce oresc în Amer, borealà çi în munfii 
din Noua-Grenadâ, din Mexic, din Himalaia, 
din Persia çi jdin peninsula Malaianà; unele 
cultivate ca plante ornamentale se gâsesc çi în 
Europa prin paiciuî. In Rom. çi în ferile în- 
veoinate cresce cultivât Ae. Æppocastanum L. 
ounoscut sub numele popular de Castan sel- 
batic, Castanul oalul ui sau Ca s tan per
ces c. Scoaifa acestui arbore a fost întrebuinfatâ 
în medicinâ ca febrifug. Pulberea de seminfe de 
Ae. Hipocastanum L.*se întrebuinfeazà ca cos- 
metic pentm niâni, lucrànd prin saponina ce 
confine. Oleul de Castan selbatic a fost între- 
buinfat în medicinâ în contra reumatismului çi 
a guttei ca simplu imguent. [Z. C. P.]

Aesopos, (Esop) fabulist grec din Frigia ; viafa 
rifîgura lui e mai mult miticâ; se (Jioe câ ai- fi 
trait în veaoul VI. a. Chr. Fabulele atiibuite lui 
sont célébré çi sûnt ti’aduse în toate limbile culte.

Aesthesiologia, învèfàtura despre sensuri ; ca
pitol al anatomiei çi fisiologiei.

Aesthesiometer, instmment pentm mësurarea 
sensibüitâfü tactile, adeoâ pentm constatai'ea 
distanfei minimale, în cai'e doi stimuli apüoafi 
pe piele se percep (simfeso) deosebit ; constâ din 
un compas provë(Jut eu scalâ.

Aesthesioneurosis, afecfiune de nervi, eu simp- 
tome de insensibilitate, formicafiuni, dureri.

Aestuarium, fiat.) lac foimat prin revëisarea 
unui fluviu; braf de mai'e.

Aesymnet, (grec.J în Grecia veche arbitra 
aies pentm aplanarea luptelor de partid çi pus 
în fruntea statului eu putere absoluta, deci o 
forma de dictatui’â. De tiran se deosebesce prin 
aceea, oâ a priinit puterea prin alegere. Ae. re- 
cunosout a fost Pitfakos din Mytilene. Solon âneâ 
a ocupat un asemenea oficiu.

Aether, v. Eter.
Aethiopia, partea din Africa, care în est se 

niârginesce eu sinul arable, în sud-est ajunge 
pânà la fermurii mârii arabice, çi cuprinde în sine 
ferile de a<Ji : Nubia, Abessinia, Adal çi Somal. 
Istoria Aethiopiei se începe din veacurile antice. 
Originea regilor se duce dupà isvoarele indigène 
pânà la regele Solomon, delà care a avut regina 
Makeda (regina de Saba) un fiiu eu numele Ebna 
Hakim-Menilehek, delà care îçi ia originea se- 
minfia regilor de Axum. Creçtinismul l’au pri- 
mit Aethiopienii prin secl. IV. d. Chr. Cu ve- 
nirea Turcilor la preponderanfâ a avut sa sufere 
mult çi creçtinismul în Aethiopia Intre îneor- 
dârile cele mai mari, regii çi-au sciut susfiné 
independenfa contra atacurilor din pariea veci- 
uilor. Pe la finea secl. XVm. seminfiile indi
gène ajung tôt la mai mare influinfâ çi regii 
nu mai au nici o putere. Viafa de stat ni se 
presintà ca o continua luptâ interna, pana când 
la 1854 un conducëtor de seminfii, Èasa, sub 
nuniirea de regele Theodor al doüea, unesce din 
nou toate seminfule într’un regat. V. Abessinia.

Aethiopica, limba aeth. aparfine hmbilor se- 
mitice. S’a format din dialeetul populafiunii 
arabice, care a innndat feara în timpurile cele 
mai vechi. Mai bine s’a conservât în pârfile 
nordice. Cu întroducerea creçtinismului limba 
aethiopica a ajuns la preponderanfâ ca limbâ 
bisericeascâ çi de .stat. Limba scrisà însà nu a 
finut pas cu cea vorbitâ, aça, cà la începutul 
evului mediu limba scrisà era consideratâ ca 
limbâ moartâ. Ca limbâ în contact (Jilnic ea a 
încetat de a mai exista, înlocuitâ fiind cu cea 
amharicâ, dar ca limbâ bisericeascâ ea s’a con
servât pânà a(Ji, çi a devenit un tesaur pen- 
tru cài-file bisericesci, cari s’au conservât în 
aoeastâ limbâ.

Aethiops, préparât farmaceutic de coloare ab
solut neagrâ; confine de regnlâ vr’un minerai, 
s. e. A. martialis confine fer.

Aethrioscop, (grec.) aparat, cu care se mësurâ 
cantitatea de càldurâ, ce o eradiazâ pâmêntul 
noaptea spre cer ; inventât de WoUaston çi Leslie, 
consistà dintr’un termometm çi o oglindà sfeiicâ 
concavâ. Reservoml termometmlui e înegiit çi 
açeijat în focarul oglimjü. Termometrul se rë- 
cesce mai tare ca aeml dimprejur. Din diferinfa, 
ce este între temperatura tennometrului çi tem- 
peratura aerului dimprejur, se face deduofrune la 
cantitatea de câldurâ eradiatâ.

Aethusa L., gen din famUia Umbelliferae, 
tiibul Seselineae, o singurâ specie cvmosoutâ

4*
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A. Cynapium L., care cresce în Europa în 
Asia loseascâ. In România $i în ^erile veüine 
86 aflâ prin dârîmâturi, prin locuri inculte çi 
cultivate, pe lângâ garduri, çi este cunoscutâ 
sub numele vulgar de Petrinjelu-cftnelui. 
A. Cynapium L. este o platâ veninoasâ, ce se 
poate lesne confunda eu Petrinjelul, de caie 
86 poate totu^i dietinge prin mirosul sëu gre^os, 
prin tulpina sa verde glaucâ, provë^utâ ou stria- 
tiuni roçietice, ?i prin floiile sale albe. La Pe- 
trinjel eoim, câ florile simt galbine çi planta 
are im miros plàcut aromatic. A. Cynapium L., 
deçi veninoasâ, totuçi în Rusia se mânâncà drept 
salatà. ^ [Z. C. P.]

Aetiologia, învëtâtura despre cause, în medi- 
cinâ despre causele morbui'ilor.

Aetit, V. Piatra vulturului.
Aëtlus, n. 395 d. Cbr. în Dui'ostorum (Silis- 

tria), cel din urmâ erou al îuiper. roman occid. ; 
a paoifioat popoarele turbulente (Burguntjii, Go^ii, 
Celtdi din Armorica etc.) §i a reportât pe oâm- 
piile catalaunice (Cbâlons - .sur - Marne) Victoria 
strâlucitâ asupra oardelor lui Attila (451). Fù 
ucis de împër. Valentinian III. în 454.

Aetna, {ital. Etna, numita de Sioiliani $i 
Mongibello) vulcan în Sioilia, cel mai înalt 
din Europa (3313 m.), pe o basa de 130 km. în 
perifeiie. E isolat de ceilal(i munti ai Siciliei, 
incungiurat de çesul Simeto ?i Alcantara; numai 
în spre nord-vest se continua un çir de dealuii 
spre mun(ii Siciliei. Vîrful (Craterul) e îneun- 
giurat de preste 200 coni formati de lava, din 
cari la emptiuni ese fam ?i lava. Vegetatia se 
imparte în 3 regiuni: regiunea cultivata pânâ 
la înâl(ime de 1400 m. produce bucate, oleu, 
vin §i cele mai alese soiuri de orange ; regiunea 
pâduroasâ pânâ la 2200m., de aci în sus (regione 
deserta) muntele- e pleijuv, acoperit eu lavà çi 
cenuçâ. La înâl(ime de 2942 m. se aflâ un 
observator astronomie çi météorologie. — Erup- 
tiunile Ae. acum nu sunt periculoase, se mani- 
festâ prin fum gros çi ploaie de cenuçâ. In 
timpui'i mai veclu s’au întêmplat multe erup- 
(iuni mari, ca la 1169, apoi la 1669, când lava 
çi outremunrl de pâment au nimioit în parte 
sau de tôt 12 oraçe $i sate. Alte eruptiuni la 
1787, 1852, 1865, 1879, 1886. Cf. Perrara, 
Desciizione deU’ Etna (Palermo 1881); Chaix, 
Carta volcanologica et topograflea dell’ Etna 
(Basel 1892.)

Aetolia^ provincie grecâ anticâ lângâ sinul 
corintic, in partea vestioâ a HeUadei. Aetolii 
s’au ridicat la însemnâtate prin a 1 i a n ( a aeto- 
licâ (pe la 322 a. Clir.), care a stat în lupte 
continue eu alianta achaicâ, pânâ la subjugarea 
lor de câtrâ Romani (189 a. Cbr.) — In regatul 
Greoiei de a(Ji Ae. çi Acarnania formeazâ o no- 
marchie eu suprafatâ de 7489 kma. çi 162,020 loc. 
Capitala; Missolunghi.

A. F., = Arx Fogaras, semnul monetâriei din 
Fàgâraç pe bani bâtuti în secl. XVII. de prib- 
cipii ardeleni. — a. f. = anni futuri.

Afacere, treabâ, ocupa(iune neoesarâ, pricinâ. 
1) A. comerdale (în Cod. de comerc. rom. «acte 
de comerciu«), acele fapte comerciale, cari sûnt 
a se judeca dupa dreptul comeroial, s. e. vên- 
4area çi cumpërarea de mâituri, întrepiinderi eu 
intentiune de câçtig, cumpërarea spre înehiriere 
sau zâlogire etc. — Cumpërarea sau vêntjarea

fârâ intentiune de câçtig nu sûnt A. c., s. e. 
vên()area productelor unei moçii de proprietar. 
In cele mai multe state (eu esceptia Italie!) nu 
se considerâ de A. c. cumpërarea çi vêncjarea de 
imobilii, chiai- nici atunci, când s’au cumpërat 
pentru speculâ. (Cf. Maniu, Dreptul oomercial, 
Buouresci:)

2) A. contenfioase (Utigioase) între douë state 
se pot aplana în mod paoînic sau silnio ; în modul 
piiin prin negooiatitmi diplomatice, mediatiunea 
unui al treilea stat, conferonte, congrese sau ar- 
bitragiu. Silnice sûnt mësurile de retorsiune çi de 
represalii, sequestrul çi aça numita blocadâ paci- 
ficâ. Mijloacele sünice, aplicându-se, sûnt adeseori 
preliminarii deresboiu, dar prin schimbâri de note 
diplomatice pot eventual contribui în mod indi
rect spre lâmurirea cause! contentioase. Dreptul 
international modem se nisuesce a înlocui mij- 
loacele silnice prin cele pacïnice çi a evitaîn acest 
mod resboiul, întmoât e numai posibil.

3) A. strdine sau externe, A. unui stat ih 
raportul sëu eu celelalte state; se sustin prin 
mijlocirea diferitilor agent! politici çi comerciali 
de ministerul de externe, în fruntea càruia stâ 
ministrul de externe. In Austro-Ung. pentru A. 
s. existà ministerul comun austi-o-ung. in Viena.

Afafa, dans portughez.
Afanasiev, Nicolaevici, Alexandru, archeolog 

rus. n. 1826; primul editor de basme çi povesci 
rusesci, pe cari le compara eu basmele altor 
popoare. f 1876.

Afect, stare subiectivâ a vietii sufletesci, stâ 
în strinse legâtuii eu sentimentele. Prin senti- 
mente se scoate la ivealâ starea organismului 
nostru psichofisic într’un moment dat. Facultatea 
sufletului de a B atins de sentimente se numesce 
inimà, iar starea afectivà a unui individ, produsâ 
într’un moment dat prin sentimentele mai pro- 
nuntate çi aproape dominante în consciintâ, dis- 
posifie sufleteascà. Aoeasta presupune totdeuna 
0 stare normalâ. Dacâ aceasta se conturbà mo- 
mentan, repentie çi surprincjëtor prin oare-cari 
cause fisiologice externe, se nasoe A. Din punct 
de vedere al energiei, ou care se aratâ în con
sciintâ A.-le se clasificâ; a) în A. aie elevatiunii 
sau în plus, niimite çi stenice: veselia, rës- 
fàtarea, exaltarea, bucuria, mirarea, admirarea, 
curajul, entusiasmul, mânia; b) A. de depresiune 
sau în minus, numite çi astenice : dispositie rea, 
tristetâ, supërare, necaz, fricâ, îngrijire, spaimâ, 
consternatiune. Cf. I. Popescu: Psichol. II.

[Plet.]
Afectare, se descopere în nisuinta imui in

divid de a se présenta liunii mai mult decât e 
în realitate. Cel ce afecteazâ vrea ca oamenii 
sa-1 considéré drept mai sciutor, mai însemnat, 
mai bun, mai învëtat, mai îngrijitor decât altü. 
A. se baseazâ în conoeptiuni imaginate, în ni- 
suinte neîntemeiate ; se aratâ în tinutâ, în 
graiu, în îmbràcâminte, eu un cuvent în tôt 
felul de forme çi manifestatiuni, cai-i pot sa 
scoatâ la ivealâ persoualitatea individualâ ; A. e 
0 stare anormalà çi bolnàvicioasâ. Cel ce o sâ- 
vîrçesce, se numesce afectat.

Afectatiune, (iat.J în stilisticâ un defect de 
stil; se produce când cineva foiteazâ un lucni 
sau trece preste marginile subiectului sëu; se 
aratâ în cuvinte, dacâ se întrebuinteazâ cuvinte 
înalte, vagi, pentru expiimarea unor lucruri
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obicmuite, çi în cugetâri, dacâ li se dâ aoestora 
O desvoltare nepotrivitâ.

Afecfiune, 1) starea sufletului emo^ionat de 
ceva ; 2 ) sentiment de bunSvointâ, de prietenie ; 
3) in medicinà: starea bolnâvicioasà a unui 
oi'gan sau a întregului organism, când ea nu se 
poate statori mai deaproape; s. e. A. de stomac 
inseraneazâ: stomacul s’a bolnâvit oumva.

Affettuoao, (ïtal.J eu afectiune, termin de ex- 
presiune musicalà.

Affidavit, (lat. delà affido) în (h'eptul anglican 
un document subscris de déponent çi întàrit eu 
juiâmênt; se folosesce ca probâ jm-idicâ în pro- 
cedura preparatorie a proceselor civile, ori în 
afaceri ou autoritâtile financiare.

Affiitto, fital.J terni, musical = eu histete.
Afflitto, Bodolfo, Marchese d’, bârbat de stat 

italian, n. 1819 în Aiiano çi f 1872. A luptat 
pentni unitatea Italiei, sprijinind pe Garibaldi çi 
avênd intime legâtuii eu Cavour çi La Faiina. 
Victor Emanuil ’l-a denumit de prefeot în Neapol, 
iar mai târcjiu în Genua.

Afganistan, (în limba îndigenilor: Urlaiat, 
în anticitate Drangiana sau A r i a n a), (earâ la 
noi'd-estuJ platoului Iran (Asia), între Persia, Be- 
ludçistan çi India anterioarà, ou areal 720,664 lnna. 
çi 6.145,000 loc. Munfii : la nord Hinducuç (preste 
6000 in. înalt), la est çirul mun(ilor Suleiman ; 
înti-e aoeçtia pasul Bamian (5500 m.) de însem- 
nâtate istoricà; în munfii Suleiman e însem- 
natul pas Ch ai bar, care duoe piinü-e munti 
spre valea Indului. La nord merge delà Hinducuç 
spre vest çirul Parapomisos; ‘U ale (erii sûnt 
traversate de ramuiile acestor mun(i. Rîuri : 
Cabul, treoe prin pasul Chaibar, se varsà în 
Indus; Hilmend cuige spre vest, se varsâ în 
lacul Haraun la margmea Pereiei. Clima: con- 
tinentalâ, uscata eu iemi aspre çi mai aies la 
sud-vest veii foarte calde. Froducte: sare çi 
cârbuni de piatrà în cantitati mari, plumb, fer, 
aur çi jmcioasâ ; vegeta(ia în pârtile muntoase 
ca çi in Europa, în celelalte parti palmieri, 
curmali (finici), foetide; fauna: afarà de ani
male aflâtoare çi în Europa, lei, tigri, leopar(}i, 
hiene, çaoali, oâmile, scorpion! foarte veninoçi. 
Locuitorii : A f g a n i i (în Umba lor : P a s t u n ori 
Pasbun, 4 mil.) apai^nëtori familiei popoai-elor 
iranice, poporul domnitor în (earà ; în 3 grupe ; 
durani, terini çi ghUtai. Tadçic, ui'maçii sub- 
jugafi ai locuitorUor autochtoni (perçi) ; semintü 
diveise mai sûnt Hazara çi Kafir. Èeligiunea 
dominants: islamul sunnit, de aceea nu stau 
bine euPeiçii. Orofeprincipale:Kabul,Herat, 
Ghasni si Kandahar eu comerciu çi sta(iuni 
de caravane. Limba Afganilor (puçtu) e sorS 
eu a ItKjilor, din secl. XV. limba. literarS. Lite- 
ratura e o imitare a literaturii persane. Poet 
mai însemnat a fost Abd-ur-Rhamân. ^eara 
e guvernata de un émir eu reçedin(a în Kabul. 
Armata e organisais europenesce.

Istoria. Istoria mai veche a Afganilor e cam 
întunecatS, abia resboaiele puitate sub condu- 
cerea Ghasnavi(filür (961—1140) i-a fScut mai 
ounoscuti. La o importants oarecare ajung mimai 
în secl. XVIII., când souturS jugul Persiei, sub 
conduoerea lui Achmed Çah (1747—73). care în- 
temeiMâ dinastia Duranilor sau Abdalilor. Ea a 
domnit în Afganistan pânS la 1829, fiind în con- 
tinuu resboiu eu puternicul neam al Baricsailor,

cari rSpesc la sine A. întreg, eu esceptiunea 
provinoiei Herat. Domnitor în A. ajunge Dost 
Muhammed, chanul din Eabul. El vine degrabS 
în conflict eu Englezii din India învecinatS, cari 
tiimit la 1839 o armatS de 12.000 oameni în A., 
ocupS oraçul Kabul çi pun émir pe Sudça Çah. 
Dost Muhammed se predete Englezilor, dar fiul 
seu Akbar puse la cale o conjuratie, care erupse 
în. rescoalS, alungând çi nimicind armata en- 
glezS çi punênd de nou în domnie pe Dost Mu
hammed, care stStù pe tron pânS la 1862, când 
mûri de 92 ani. Dost Muhammed îçi désigna de 
uimaç pe fiul sëu Çir Ali; dar pe acesta îl de- 
tronarS nrdeniile sale Afsal-Chan çi Mehemed- 
Asim-Chan. Cel dintâiu a domnit numai câteva 
luni, iar pe cel din unnS l’a alungat (1868) la- 
cub Chan, fiul lui Çir Ali, care a domnit pânS 
la 1878, când se încep complicatiuni serioase eu 
Anglia, pentrucS Çir Ali primesce o delegatiune 
iTis. eu mai'e pompS çi onoruri, pe când o de
legatiune engl. a fost respinsS. Guvemul Indiei 
se vëcjù deci constxîns a trimite o armata mare 
împotiiva lui Çir Ali, care trece în Turchestanul 
rusesc, unde mûri 1879. De émir fù aies fiul sëu 
lacub, care spSriat de succesele armelor engleze 
încheià pacea delà Gandamac, permitend întrarea 
liberS a mâi-furilor engleze çi înfiintarea unei 
residente engl. permanente în Kabul. Dupa re- 
tragerea armatei engl. însS 12 regim. afgane se 
revoltarâ çi uciserS pe residentul englez eu în
treg personalul. Vestea acestui mScel revoltà 
greu rntreaga India çi Anglia ; se luarS grabnice 
mësuri pentru ocuparea oraçului Kabul çi pedep- 
sirea celor vinovati. Eminil lacub fù prins çi 
internat în India, iar în locu-i se alese sub in- 
fluinta engl. Abd-ur-Rhamân, care îçi întSri bi- 
niçor domnia dupS învingerea rësvTâtitului Ejjub 
Chan, fratele detronatului émir. 1884 începù a 
deveni çi tronul lui nesigur din causa diferentelor 
de granits, ce se iscarS intre Anglia çi Rusia; dar 
aceste drf. s’au aplanat în 1887 prin o comisiune 
mixtS, care a hotSrit definitiv gi'anitele A.-lui.

Aflciare, activ însemneazS a face impresiune 
sau a atinge mai ântâiu sensurile, apoi întreg 
oiganismul; pasiv: starea sensibilitâtü çi prin 
uimare a omului de a fi atins de stimuli extern! ; 
e causS çi conditiune pentru nascerea sensatiu- 
nüor ca conceptiuni ale sufletului, mijlocite prin 
perceptiunile sensurilor.

Afierosire, (grec.) consacrare, dedicarea 
vr’unei personne, loc, obiect, ori lucrSri esclusiv 
lui D-(}eu; scopul A.-i e ca prin retinerea delà 
plScerile lumesci, cari pericliteazS sfiiitir0a omu
lui, çi piîn esecutarea esercitiilor sfinte, sS se 
ajungS mai uçor la fericirea temporalS çi eternS ; 
A. e originea monachismului, a ordului preoteac, 
a diferitelor locuri, obiecte çi acte sfintite usitate 
la servioiul divin.

Afll, (lat. aphyllus) termin, ce se dS organelor 
sau piantelor lipsite de frunze, sau cari în locul 
fiTinzelor au nisce solzi incolori ori colorati în 
gSlbuîu, roçietic, brun, sau au çi solzi mici çi 
frunze modifleate (bractee.)

Aflliatiune, afiliai’e, primire într’o coiporatie 
sau societate; v. çi adoptiune.

Afin, numirea românS a plantei Vaccinium 
Myriülus L. (v. ac.)

Afin ÿi Dafin, în poveçtile rom. (P. Ispirescu, 
Omul de piatrS) numele duor feti frumoçi. Q
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împêrateasa neavênd copii, un arap îi aduce 
burueni çi ea, bênd din eJe, nasce pe Dafin, dar 
çi bucatareasa gusta çi nasce pe Afin. Impëratul 
pleacâ la bâtaie çi lui D. îi dà toate cheile (}i- 
cêudu-i, sa nu între în chüia, care se deschide 
eu cheia de aui-. D. totuçi întrâ çi uitându-se 
prin ochian vede un palat çi la fereastrâ pe 
doamna Chiralina, frumoasâ ca o (Jinâ, çi se bol- 
nâvesce. Impèratul renturnând înfelese toate $i 
chiemând doftorii, aceçtia îi (Jiserâ; câ D. mise 
însànâtoçeazâ pânâ nu capëta pe Cb. de muiere. 
D. se hotâresce sa plece çi sa o ceara, çi pleaca 
ou A., fratele sëu de cruce,trecpe la marna 
Crivetului, a vêntului turbat çi a véntului de 
primàvarâ; aceasta îi primesce preste noapte în 
casa, iai' ei întreabâ, câ cum pot ajunge la Ch. 
çi s’o capote de sofie ? Marna respunde, câ doarâ 
feciorul ei, vêntul de primâvarâ, va sci ?i l’a 
întreba, ^i pânâ atunci pe ei îi ascunde într’o 
pasere de aur; venind feciorul aoasâ, ea îl 
întreabâ, iai' el spune toate 51 adaugâ, câ cine 
va spime se va împietri. A. le ascultâ, pânâ ce 
D. adoarme. Pornesc în pâdurea neagrâ, ajung 
la 0 gârlâ de pâcurâ, ce aruncâ foc pânâ la cer, 
încalecâ pe buçteanul I e 1 e 10 r, trec gârla, apoi A. 
din buçtean face 0 câiu^â eu 12 cai de foc çi se 
scoboarâ la palatul Cb., pe care 0 vëd în haine 
de aur çe4ênd la fereastrâ; ea, cum vëtjù pe D., 
se bolnâvi. Tatâl sëu întreabâ, câ cum s’ar vin- 
deca ? O babâ îi spune, câ fata nu se însânâto- 
çeazâ pânâ nu va aduce cerbul de aur, care 
cântâ ca toate paserile, çi îl va bâga pe 3 4ÜQ 
în chilia Ch.-ei. Impëratul porunci ca sâ i-se 
aducâ cerbul de aur; A. din eâm^â face cerbul 
de aur, bagâ în el pe D., îl duce lânçâ palat, 
iar împëratul îl înehiriazâ §i-l bagâ in ebiba 
Cb.-ei. Cerbul în chilie începù a cânta de dor, 
çi dupâ-ce Ch. adurmi, D. eçi din cerb çi în 
douë nopti 0 sàrutà,- iar a treia noapte ea prinde 
pe D. çi nu-1 mai lasâ delà sine; în sfîi-çit se 
învoi ca sâ plece eu D. çi înçelând pe împêr. 
plecarâ din ora?, fâcênd A. din cerb cârup, çi 
Bosirâ acasâ la D. Dar marna Crivetului trimise 
je un ovreu eu câmaçe otrâvitâ la Ch., care 0 
imbrâcàçi se bolnâvi. Dar A., sciind leacul, stropi 
pe Cb. eu lacrimi de turtui'ea çi 0 însànâtoçà, 
strâiarü însâ îl pârîrâ la D., câ a sârutat pe Cb. 
çi D. porunci ca lui A. sâ i se taie capul. A. povesti 
toate cum s'au întêmplat, çi pentru-câ a spus, 
s’a fâcut om de piatrâ. Lui D. çi Ch. le-a pànit 
rëu, câ A. s’a jertfit pentru ei, dar lui D. i s’a 
spus în vis, câ daoâ taie capul copUului, ce ’i-s’a 
nâscut, çi eu sângele stropesce pe A., acesta va 
învia. D. face a?a, iar atunci A. se cresteazâ la 
deget, eu sângele stropesce pe copil çi acesta âneâ 
învie. — Combinând povestea eu cele 4ise despre 
Amphion çi Zethos (v. ac.) reiese, câ D. e 
identio eu Amphion, fini lui Zeus, iar A. e Zethos. 
Amphion afost sciutor de musicâ, D. cântâ în cerb. 
A.9iD., ca çi Amph. çiZeth., au avut mare credintâ 
çi iubü’e unul câtrâ altul (v. Dioscurii çi Gemenii.) 
A. çi D. sûnt Dioscurii Eomânilor. fAtm.] 

Afitiiÿ-Vale, (Valéa-Ahniçului) pârëu în partea 
apuseanâ a cott. Coçocnei, apai'finêtor regiunii 80- 
meçului-Cald (Someçul-Mic) ; isvoresce din dealul 
Culmea-Afiniçului çi, percurgênd 0 vàliçoarâ ne- 
locuitâ, se varsâ în Someçul-Cald de-a dreapta, 
dinjos de prediul Giui’cuta ; cursul sëu inferior 
poarta numele : Valea Beleçiului. [SUv. Mold.]

A., munie, în cott. Alb. infer., bogat în aur; 
mine cunoscute déjà la Romani.

Aflnitate, (aliantâ, ouscrenie) relatiunea, care 
se nasce prin copula carnalâ peifectâ si con- 
sumatâ între un concubent $i consângenii celui- 
lalt, precum çi între consângenii concubentilor 
între sine. Dreptul bisericesc deosebesoe A. legi- 
timâ çi üegitimâ, dupa cum copula carnalâ a 
fost legalâ sau ilegalâ. Relatiunea dintre im 
concubent çi consângenii celuilalt se numesce 
A. de ord. I, cea dintre consângenii unui concu
bent çi consângenii celuilalt de ord. Il, cea 
dintie consângenii unui concubent çi afinii con- 
sângenilor celuilalt de ord. III. In biserica orient. 
A. e impediment derâmâtor de câsâtorie pânâ 
la grad. 7 incl. cea de ord. I, pânâ la grad. 6 incl. 
cea de ord. II, pânâ la grad. 3 incl. cea de ord. III ; 
în apus numai cea de ord. I pânâ la gr. 8 incl., 
dupâ computul roman. [Dr. Al. Grama.]

In chemie A. se numesce puterea, eu cai'e se 
atrag atomii diferitelor elemente, çi care 0 causa 
nascerii çi existentei compugilor chemici.

Afion, (vorbâ turc.) suc de mac, opiu, v. opium.
Aflpte si publicatiuni, în drept. român forma- 

litàti de publicitate ordonate în materie de vên- 
4are (art. 474, 481 ur., 503 ur. Proc. civ. ; ait. 
917 ur. C. com.)

Aflrmatiune, spunerea, emiterea unei pareil; 
sustinerea, întârirea unei opinü. Afirmativ: prin 
ce se sustine, se întâresce 0 pârere.

Afiçe, sûnt puhUcatiuni pentru încunosciintarea 
publicului în oarecare afacere. Se lipesc de re- 
gulâ pe ziduiî. In Ung. A. trebue sâ fie timbrate.

Aflictiv, ce causeazâ suferintâ. In drept. penal 
se deosebesc pedepsele aflictive, cari lipsesc pe 
cel condamnât de viatâ ori libertate, de pedep
sele infamante.

Afloriment, în montanisticâ partea aoeea a filo- 
nului (vînei) sau gismentului, care iese din pâ
ment pânâ la suprafatâ sau aproape de ea. Câte- 
odatâ A. e acoperit numai de stratul neînsemnat 
foniiat din pâment feitil.

Afofls, în mit. egipt. e 4eu rëu ; se aseamënâ 
eu Typhon la Greci çi Satum la Romani.

Afonin, Mateiu, Ivanarici, prof, de istoria 
naturalâ çi agriculturâ la univ. din Moseva, 
prietin eu Linné çi Pallas. f 1810.

Aforisme, (grec.) deosebitele sentente sau 
maxime, cari exprimâ scurt, dar cuprin4ëtor 
anumite adevëmri morale çi filosofioe generale. 
Oratorii çi istoricii se folosesc uneori de A., 
pentru câ împiumutâ stilului oarecare putere 
çi precisiuue. Prea des aplicate, devin obositoare.

Afra, 1) sfântâ, t ca martirâ pe timpul împ. 
Adrian, a fost Sofia contelui Iulian de Brescia. 
Çiua comem. 14 Maiu; 2) sfântâ, f 304 în Augs
burg ca maitirâ pe timpul lui Dioclefian, 4'ua 
comemorativâ 7 Aug.

Afranius, Lucius, (pe la 95 a. Chr.) întemeie- 
torul comediei nationale romane »Fabula togata«. 
Din cele 40 comedü ale sale au remas numai 
fragmente edate de Eibbeck.

Africa, (ou hartà), oontinentul al 3-ea, partea 
sud-vest. din lumea veche, este 0 massâ coin- 
pactâ, aproape de toate pârtUe încungiuratâ eu 
mare, çi piin canalul Suez despâi-fitâ de Asia. E 
aproape în 2 parfi égalé tâiatâ de equator, are 
0 suprafatâ de 29.202,030 kma., ou insuie eu 
tôt suprafata e de 29.822,664 km*. (541.614 mû3.)
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Africa. 55

Punctul estrem: în nord Cap Blanco 37'/a0 lat. 
nord; în sud Cap Agulhas 34° 49' lat sud. 
(8015 km. depârtare între ele); în vest Cap 
Verde 17l/a° long, vest delà Greenwich ; în est 
Cap Gardafui 51,/4°i long. est. delà Greenwich 
(7790 km. depârtare între ele.) Sinuri (te mare, 
în partea nord.: Cabes^ Sydra, în vest: Guinea, 
Baien, Bénin, Biafra; in ost: Delagoa, Sofala çi 
mai spre nord sinul delà Aden çi delà Marea 
Arabica. Teritorul insulelor 620,634 km*. între 
aceste Madagascar 591.964 km*.

Teri principale : 1) State independente: 
Marocco, oasele în Sahara, Nubia, Sudan (Vatai, 
Baghirmi, Bornu, Kanem, Sokoto, Adamaua, 
Gando, Massina), repubhca Liberia, Galla çi 
Somal, republicele sud - africanice çi orange. 
2) Sferele de interese çi proprietatea puterilor 
europene: Stàpânirea turceascà: Tiipolis, 
Baroa çi Egiptul; francezâ: Algiria, Sene- 
gainbia, Congo francez, Gabon, Obok, Tand- 
sura, insulele Reunion çi Mayotte, protectoratul 
preste Tunis, Madagascar çi Comore; Anglia: 
Colonia delà Cap, Natal, terile Basuto, Beteuan, 
teritoi-ul spre nord- delà Nyassa, Tanganica spre 
Uganda pana la Aequatoria, Africa de ost briticâ 
çi protectoratul asupra Sansibaruloi ; coloniile 
în vest (Siéra Leone, teiitturii de aur, Lagos, în 
districtele Niger), termuiii Somal, insulele : San 
Helena, Mauritius, Socotra. Portugalia: An
gola, Mosambique, Capverde çi insulele Guinea. 
Germania: Africa de ost çi sud, Camerun 
çi Togo. Italia: coastele delà M. Roçie, Danakil, 
Somal çi protectoratul asupra Abissiniei. Bel- 
g i a : statal Congo. S p a n i a : Coastele delà 
Sahara spre Cap Boiador çi unele însule în Guinea. 
Pe teritor. franc, vin 5.956,914; brit 4.170,744; 
germ. 2.720,000; statul Congo (Belgia) 2.241,250; 
portug. 2.184,166; turc. 2.032,300; ital. 935,000; 
Spania 519,280 kilometi'i pâtrati. Teritoriile 
europ. au deci p suprafatâ de 20.759,384 km2, 
la aceasta se mai adaugà republicele Buren eu 
un teritor de 425,000 km*. Remàne deci pentm 
statele indigène o suprafatâ de 8.630,541 km*.

Populafiunea, starea culturalà. Populatiunea 
Africei se ureâ la cifra de 169 mü., dupâ sta- 
tistioa mai nouâ 168.241,000 ; pe un km2. 5—6 loc. 
Populatiunea oea mai mare e în Sudan în jurul 
sinului Guinea çi pe insuie. In nord spre Sudan, 
Abissinia çi în teritorul Nüului e preponderantâ 
rassa caucasicâ (ooloare închisâ, întuneoatâ) : po- 
pulatiunea Berber (în Nubia) Abissinienii çi 
Turcii (Egipt, Tripolis, Tunis). Celelalte pârti ale 
A.-ei sunt împopulate de rassâ ethiopicâ sau de 
Negri (cea mai intimecatâ coloare e în Sénégal 
çi la marginile sud-estice.) In sud sûnt Kafferi, 
Hottentotai çi Malai. Coloniçti eui’openi se aflâ 
mai aies pe mai'ginile coastelor, cei mai multi 
la capul de bunâ sperantâ, în Algeria çi pe in- 
sule. Dupâ religiune creçtini aflâm în Bgipet, 
Abissinia çi în Madagascar; în nord domineazâ 
islamul. In A. equatorialâ, în cea esticâ çi-în 
statul Congo sûnt o multime de statiûni missio- 
nare pentru lâtirea creçtinismului çi a civili- 
satiunii. — Oeupafiunea populafiunii : vênatul, 
economia de vite, economia de camp çi minà- 
ritul. Intre a. 1493—1875 în A. s’a scos aur în 
valoare de 2137 mil. niarce. Industria se mâr- 
ginesce la lucrarea pieilor, lânei, cânepei, màtasei 
çi mineralelor. Comereiul e putin desvoltat; în

juiTil coastelor banul e cunoscut, în internui teiii 
totul merge eu schimbul. La termurele màrii çi în 
statiimîle riurilor mai mari comereiul e în màna 
Europenilor, în internui terü în a Arabilor, cari 
mai aies în pâitile nordice au renumite statiûni 
de caravane çi tîrguri. Dintre articolii de export 
amintim: cafea, zahâr,urez, curmale,gummi,-lânâ, 
unt de lemn, os de elefaut, piei de animale, pene 
de paseri, cearâ, aur în praf; negotul eu sclavi 
în timpul din urmâ e suprimat aproape eu totul. 
Artele fi sciinfele sûnt aproape necunoscute, 
numai în pâitile nordice sûnt unele çcoale pentru 
studiarea çi interpretarea Coranului. Viata de 
stat patriarchalâ çi despoticâ. Cele mai însem- 
nate state: Marocco, Egiptul, Abissinia çi statele 
sudanice. Aproape 4/s din întreg teritorul A.-ei 
eu preste 100 mu. loc. stau sub domnia resp. sub 
scutul Europenilor.

Istoria descoperirilor. D e s c o p e r i r i 1 e î n 
A. se oontinuà din secl. XV.; în secl. nostru 
au luat mari dimensiuni, încât abia mai sûnt 
locuri neimiblate de oâlëtori europeni. 1456 
Cadamosto încungiuiù eu corâbiile partea sudicà 
a Guineei sup., Bart. Diaz descopere capul de 
bunâ sperantâ (1486). In secl. nostru se fao 
descoperirile cele mai însemnate : Mungo Park, 
Lânder (Niger), Horremann (Fezzan), Burckhard 
(Nubia), Oudney, Denham çi Clapperton (Sudan), 
Laing, Réné, Caillie (Timbuktu), Brocchi, Hom- 
prich çi Ehrenberg (Egipt), Rüppel (Nubia çi 
Abissinia), Ruhsegger (Egiptul, Nubia çi Cor- 
dofan), Lichtenstein (Capland), Smith (Congo), 
Lepsius (Egipt), Beke (Abissinia), Barth, Overweg 
çi Vogel, (A. nord.). Parkins (Nubia), Heuglin 
(Abissinia çi Nubia), Burton çi Speke (lacul 
Ukereve çi teara Somali), Baker (lacul Mirutau), 
Decken (A. aequator.), Petherick (NUul de sus), 
Munzinger (A. nord.), Beurmann (Nubia, Abis
sinia çi Vadai), Livingstone, Cameron, Stanley, 
Pogge, Serpa Pinto, Buchner, Brazza, Wissmann, 
Emin Paça, Casatti, Peteis (A. centr. sud.), 
Stanley (Tanganica, Victoria Nyansa, Albert 
Nyansa, Albert Eduài-d Nyansa, rîul Congo pri- 
madatâ descoperit pânâ la vërsarea în mare, 
lacul Léopold al IL, rîul Aiuvimi, pâdurea cea 
mare Congo, din care abia a eçit dupâ 6 luni 
de (Jile), Du ChaUlu (Gabun), Lad. Magyar-, An- 
dei-sohn (coastele sud-vest.), Rohlfs (Marocco-Atlas, 
Abissinia), Lenz (Sahara vest.), Duveyrier (Sahara, 
Algii-.) Mauch (A. sud-ost.), Fi-itsch (disfr-. Bettuon), 
Tinné, Schweinfui-th, (tei-ile Nüului), Brenner
S', Nachtigall (Bornu, Vadai), Reichenov, 

olz, Lühder (dist. Camerun), Güssfeldt (coas
tele Loango), Flegel (Binüe), Holub (A. sud.), An- 
tinori çi Soleillet (Somali), Wolf ('Togo), Kund, 
Tappenbeck, Morgen, Zintgraf, Thomsohn, cont. 
Teleki (Camenm), Meyer (Krlima Ndçaro), Bau- 
mann, Stuhlman (A. germ. est.) Primadatâ a 
fost cercetatâ A. delà sud spre nord pana la 
equator în Uganda, çi delà Tanganica pânâ la mare 
(e.st-vest) pe rîul Congo.de Stanley 1874—1878. 
Delà est spre vest prin Cordofan preste Darfur, 
Vadai, Bornu, Socoto, Eggan langâ Niger pânâ 
la sinul Guinea prin Ital. Mateucci çi Massari; 
Lupton (Bahr el Gazai), Slatin (Darfur çi pro- 
vincia de sub stapânirea Madiçtdor.) Dupâ ce 
înti-e a. 1879—1882 a fâcut Stanley drumul oel 
lung delà vëi-sarea rîului Congo în mare pânâ 
la cataractele Stanley çi a zidit sta(iuni perma-



Tipiiri oLfricsine.

m
Negru din Darfur.Negru delà litoralul aurului. Âbessmian

Amazum

Njani-Njam

3omali din Merka. Akka.



Africamis — Afzelius. 57
□ente, s’a început o noua erâ a cercetarilor în 
interniü A.-ei. Delà vest spre est a trecut omciç 
preste A. Wissmann (1881—82. Coastele Loango- 
Kongo-Nyangve-Sansibar), Lenz (1885—1886 
Congo-Nyangve-Sansibai-.)

Condifiuni fisicale. In nord aflâm çesnri mari, 
'/„ a teritorului, în sud aflâm mai multe dealuri. 
Platouiile cele mai mari sunt în sud. — Impàr- 
firea orograficà. I. A. sud. eu platourile (1200, 
1500 pânâ la 2000 metri.) Teren foarte fmctiler, 
bogat în ape çi împopulat. Delà coastele Mo- 
sainbic çi Sansibar spre nord-vest sûnt lacurile 
eele maii, iar sub equator se aflâ un çir de (eri 
iimntoase ou platouri çi vîrfuri înalte pline eu 
zàpadâ(Kilima-Ndçaro6130m., Ruvenzori 5800 m. 
Kenia 5600 m. ; spre goLtul Biafra e vuloanul Ka- 
meran 3990 m.) II. Intre Oc.Atlant. çi M. Médit, 
scurgerea apelor o formeazâ mun(ii gigantici în 
vest çi sud delà Tanganica (Msumbiro 3300 m.) 
III. Inti-e Niger çi Alpii Abissiniei : marele pla- 
tou Sudan (260—300 m. înalt.) IV. Sahara, 
Marele Deçert, eu teritor de 6.180,400 kms. eu 
ridicâturi însemnate, spre vest eu çesuri adânci. 
V. Platoul Atlas, eu stepele Biled ul Tserid. 
Privitor la rîuri aflâm mare variafie. Pe când în 
nord abia dâm de rîuri mai însemnate, la equator 
sûnt rîuri puternice. Spre M. Médit. : Nilul ; spre 
0. Atlant. : Sénégal, Gambia,Niger, Qgove, Congo, 
Cuansa,Cunene, Oranje; spre OoeanulInd. aflâm: 
Limpopo, Sambesi, Rufiji, Tana, Dsub. Lacuiî: 
Tsad în platoul Sudan, Tana în Abissinia; în A. 
sud-est.: Njassa, Bangveolo, Moero, Tanganica, 
Akanjaiu, Ukereve (Victoiia Njansa), Albert- 
Eduard Njansa, Albert Njansa, Rudolf, Sirva çi 
Ngami. Clima e continentadâ, variatâ. Sub equator 
càldura variazâ între 54—56° C. Nopfile au 
temperaturâ de 12—15° C. Anotimpul ploios în 
nord delà equator e în Apr.—Oct., sub equator 
în Oct.—Apr. Vegetafiunea mai aies în vâile 
l'îuiilor e foarte frumoasâ çi variatâ. Animalele 
sûnt mai puternice çi^mai selbatioe ca în alte 
pârfi de asemenea conditiune. Dintre plantele 
mai importante cele mai eunoscute sûnt : curmale, 
pahni, deosebitele soiuri de aloe, nenumërate 
plante pentrumedicamente, pentru colori çi pentru 
lucruri de mâsàrit, papyrus, arborele de cafea 
çi de gummi. Se cultivâ: banane, indigo, sëoai'â, 
cucuruz, urez, poame europ., vin çi poame sud. 
Animale selb. : zébra, onagga, gun, elefantul, gi- 
rafa, rinocer, leu, leoparcjii çi hiena. Toate aceste 
sûnt foarte desvoltate çi au hranâ abundantà din 
antilope, gazele, iepuii, deosebitele soiuri de 
maimuje çi pisici. Mai sûnt: niulfi crocodili çi 
çerpi mari veninoçi; paseri cûntàtoare mai pu- 
(ine ç. a. papagalul, diferite soiuri de ibis, stiufi ; 
lâcustele sûnt plaga unor finuturi, furnici çi 
muscele Tschetsohe din A. sud. ; animale de casâ 
mai importante: calul, câmila, dromedarul, mâ- 
garul, vitele comute, oile çi caprele. (lAteraturà 
specialà: opuiîle scrutâtoiilor amintifi.)

Africanus, 1) Sextus Iulius, istoriograf roman 
din Emaus, n. în secl. III., renumit prin opul 
ïChronologii» (consemnarea eroUor olimpici, 
edate de Rutgei-s 1862), din care mai sûnt 
unele fragmente ; întemeietorul Cronografiei 
creçtine. 2) A. sfânt, f ca martir pe timpul lui 
Decius, ()iua comem. 10 Aprilie. 3) A., oon- 
numele Sciopionilor, în memoria victoiülor re- 
pnrtate asupra Carthaginei.

Afridi, popor resboinic în muntii din Afgha
nistan în nord-vestul Indiei-britice, 90,000 loc. 
Mult timp au fost spaima caravanelor çi a câlë- 
torilor.

Afront, (franc.) împutare, insultâ, ruçine.
Aftanasievici, Stefan, fost cancelrst la cou- 

sistorul gr.-or. din Cemâu(i ; a tipârit în 1804 
pentru çcoalele din Bucovina un catechism în 
limba rom., germ. çi rus., lucrat dupa unul mai 
veehiu, cam delà 1774; f la 18 Sept. 1809.

Afumare, mijloc de aonservare a oârnurilor, 
are acelaçi scojr ca çi sârâtura: ca prin uscare 
omnpëtatà çi intrebiiinfarea unor materii, cari 
împedecâ puti'efjirea, sâ se conserve carnea pe 
mai malt timp. Acâfata carneà în fum uscat, 
i-se detrage o parle din apâ çi din fum rntrâ 
unele materii în ea, (Creosol etc.) cari îm- 
pedecà desoompunerea çi o face mai solidâ. Con- 
dijiunea primâ la o A. bunâ e ca fumul sâ fie 
din lemne uscate. Temperatura fumului joaeâ un 
roi însemnat; A. daeâ e proa mare, o par-te con- 
siderabilâ din grâsimea cârnii se topesce çi tot- 
odatâ întrâ din el funingine çi o îngàlbinesce. 
A. se face în camere anume întoemite spre 
scopul aoesta.

Afumatâ, varietate de strugmu eu boabe ru- 
ginite, de-o coloare amestecatâ din alb, galbin 
çi reçu, picuratâ eu negru; e dulce çi gustos. 
(Etym. M. Rom.)

Afuma|i, numële mai multor sate din j. lifov, 
Dolj, Teleorman, Tutova, Oit; fort în jurul Bucu- 
resoilor. La A. din jud. lifov au fost bâtufi Turcii 
la 1539 de Radu delà A., ginerele lui Neagoe 
Basarab.

Afundare, immersio, e forma botezului, 
adecâ actul, prin care cel ce primesce creçti- 
nismul se afundà de 3 ori în apâ natru’alâ sfin- 
fitâ, rostind preotul cuvintele : »Boteazâ-se servul 
lui D-(jeu N. în numele Tatâlrri, Fiului çi al Spiri- 
tului sfânt.» Mai târ()iu, din considerare la debili- 
tatea corporalâ a pruncilor çi a bolnavUor çi la 
sexul femeesc, în locul A.-ü s’a întrodus turnarea 
(infusio.) Stropirea (asperuio) nu se mai rrsiteazâ. 
Canoanele vorbesc numai despre A. întreitâ. A. 
însemneazà moartea çi petrecerea de trei (jile în 
mormênt a lui Isus Christos, iar scoaterea — 
eçirea — din apâ, învierea Lui. In sens propriu 
A. însemneazà curâfire de pëcate, în spécial de 
pëcatul strâmoçesc, precum çi învierea noastrâ 
dupa exemplul lui Isus Christos. — A. se mai 
face eu sfânta cruce la diferitele sfin(iri ale apei 
la diferite ocasiuni, precum la Botezul Doirmului, 
sfinfirea bisericü, sfinjirea casei ç. a. (V. Botez.)

Afurisenie, anatemâ, blâstëm, interdict, 
act religios prin care se cere delà D-(Jeu pedep- 
sirea, ori se detrage binecuvèntarea bisericü delà 
persoane, oraçe, sate, finuturi ori feri întregi din 
causa vr’unei crime, eresü ori schisme îndrep- 
tate contra biserioii; dureazâ pânà la îndrep- 
tarea celor afmisiti, când li se dâ deslegare, 
absolufiune. Un fel de A. sûnt mgâciunile delà 
botez îndreptate contra diavolirlui, exorcismele 
marelui Vasilie pentru cei ce pàtimesc de spirite 
rele, rugàciunile marelui martir Trifon, ce se 
cetesc la grâdini, vii, farine ç. a.

Afz,, în terrainol. botan. prescurtare pentru 
Afzelius.

Afzelius, 1) Adam, botanic, n. 8 Oct. 1750 în 
Lauf (Westgotland), f ca profesor în Upsala
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20 lan. 1837. Opéra lui principalâ: «Généra plan- 
tarum guineensium» (1804). 2) Arvid, August, 
poet din Svedia, n. 8 Maiu 1785, f 25 Sept. 1871 
ca pâstor în Enkoping. S’a distins prin colec- 
(iuni de poesii çi balade po])orale, ca poet (ro
mancier) a apai"tinut çcoalei gotice.

Ag., 1) în chemie seum prescurtat pentm 
Argentum; 2) în botanicà prescurtare pentm 
numele Agardh.

Aga, agha, cuv. veohiu turc., mai mare, frate, 
çef, domn. Titlul oficerüor delà bimba^i în jos. 
In Asia mica = domn. (v. çi efendi.) In Eomânia 
se folosia cuv. A. sub formele : agaua, agâ = 
boerie locala, pl. agalari, agàlari, agi, agale, agasi.

Agabus, profet pe timpul apostolilor. f ca 
martir în Antiochia.

Agadir, v. Santa Cruz.
Agafton, l) nume bârbâtesc, obicïnuitmai 

aies printre câlugàri; 2) mânâstire de câlu- 
gâri(e în j. Botoçani, pl. Têrgul, situatâ în pâ- 
dure, la apus delà satul eu acelaçi nume. Sûnt 
2 biserici eu 3 preoti, 1 diacon çi vr’o 124 câ- 
lugâiite; împrejui- mânàstirea are pâment în 
estensiune de 171 hect., care se cultiva în fo- 
losul ei. Dupa legendà mânastirea a fost înfiin- 
tatâ de un càlugâr numit A., care eu mult 
înainte de 100 ani pogorându-se delà fosta 
mânâstire a Doamnei în pâdure, au(}î într'un 
frasin un glas ângeresc çi întorcêndu-se la ai 
sëi spuse cele au(Jite. In \irmâ eu ajutorul altor 
câlugâri tâià frasinul çi clâdi din el çi din al(i 
arbori vecini o bisericu(â de lemn çi câteva 
chilii. Câlugârii însâ n’au putut sta mult timp 
aici, pentru-câ au fost alunga(i de Olâreasca din 
famiUa Pisoschi, care s’a câlugârit çi a adus în 
locul câlugârilor câlugânte de pe la mânâstirile 
vecine, iai1 ea a devenit stari(â. Aerul sânâtos 
çi posifiunea frumoasâ a acestei località(i ati’ag 
pe niul(i visitatori în timpul verii. Cf. Dictio- 
narol geografic al j. Botoçani, de V. C. Nâdejde 
çi J. Ifitu. Bucuresci, 1895.

Agai, Adolf, umorist magh., n. 1836, redactor 
al foii umor. «Borsszem Ianko«, care dimpreunâ 
eu foiçoai’ele acestui autor apâmte sub pseu- 
donimul «Porzô» în 1. germ. çi magb., se bucurà 
de mare popularitate.

Agalactia, Upsa laptelui la femei, cari au 
nâscut.

Agama, plantâ agamâ; plante lipsite de sexua- 
Utate çi de organe sexuale, incapabile deci de a 
se reproduce prin oue. De présent sûnt putine 
plante agame. Tôt prin acest termin se îe(e- 
legeau altâdatâ Cryptogamele în genere, numire 
ce a trebuit sâ fie pârâsitâ ca neoorespumjênd 
realitâtü. [S. Çt. R.]

Agamé, un teritor în Abessinia sup., în Tigi'e.
Agamemnon, çeful Grecilor în resboiul Ti'oiei, 

fini lui Atreu, regele Mycenei ; alungat eu frate- 
sëu Menelas, în urma usuipârii lui Aegistos, 
ajunse la Spaita, unde luâ de sotie pe Klytem- 
nestra, fica regelui ; sera mai micâ a acesteia 
se câsàtori eu Menelas; sprijinit de Spartani 
recâçtigà tronul pârintesc, rntin(Jêndu-çi stâpâ- 
nirea çi deveuind cel mai însemnat dintre régi 
(1201—1180 a. Gbr.) ; el iertà totul lui Aégisthos, 
lâsându-1. chiar loctiitor al sêu, când trebni sâ 
plece în resboiul troian. A. puse totul în joc 
pentm reuçita acestei expeditii; în Aulis jei-tfi 
pe fica sa Iphigenia, ca sâ obtinâ vénturi fa-

vorabüe corâbiilor; la Troia dete dove^ de pri- 
cepere, dar cearta sa ou Achile contribui çi ea 
la prelungü'ea eu 10 ani a resboiului, sfîrçit 
numai prm stratagema lui Odiseu. Cucerind 
Troia a càpëtat drept pradâ pe Cassandra, fica 
lui Priamus. Scâpat din lupte Regele-Regilor, cum 
îi ()iceau Grecii, gâsi moartea la càminul conjugal 
prin complotul sotiei sale çi al lui Aégisthos. A. 
a remas tipul majestâtü, fiind çi un epitet al lui 
Zeus; e o figurâ plâoutà a tragicilor Greci.

Agamia, necâsâtorie, célibat, burlâcie ; în aciin- 
fele natur. lipsa compleotâ de sexualitate la 
plante, ca Pteris cretica, cari nu se reproduc 
în sensul propriu al cuvêntului, ci numai se 
conservâ çi se multiplioâ. lipsa de sexualitate 
se expücâ pânâ la un punct prin aoeea, câ 
odinioarâ au avut-o çi din cause necunoscute 
a dispâmt, càci alte specii alâturate o posed.

[S. Çt. R.]
Agamogenesa, (grec.) generatiunea asexuatâ. 

Prin acest termin se aratà formele asexuate, ce 
înti’â în ciclul evolutiv al nnei plante sau al 
unui gmp de plante; s. e. formele eu conidii 
delà ciuperci.

Agamomonoicie, sau Agamonoicie, particulari- 
tatea ce o au unele plante, când pe acelaçi in- 
divid se gâsesc flori ermafrodite çi flori asexuate 
(agame), numire creatâ de Errera la 1870. 
Aça se observâ la Viburnum Opulus, la unii 
Oncidium etc.

Agânâu, horâ terâneascâ, care se joaeâ pe lângâ 
Oit; în Éolj se numesce bàtuta.

Aganipe, dupâ mit. grec, fata lui Permessos 
(sau Termessos), (Jeu de rîu; a fost nimfa isvo- 
rului Aganipe de pe dealul Helikon ; isvorul a 
fost sacrat muselor. [Atm.]

Agapanthus, plantâ, gen apartinâtor familiei 
Liliaceelor, trlbul AUeelor; cuprinde specii her
bacée austral-africane, ce se cultivâ în florârü; 
au un rhizom, din care emanâ foUe lat-lineare 
basilaie; fioiile albastre de forma pâlniei for- 
ineazà o mnbelâ sustinutâ de doue bractee mem- 
branacee; semênta e tuirità çi la partea super, 
membranaceu-aripatâ. [A. Pr.j

Agape, (grec.) ospejele împreunate eu ser- 
viciu divin de pe timpul apostolilor çi din cei 
dintàiu seooM ai creçtinismiilui, ce le dau creç- 
tinii spre a’çi manifesta çi în faptâ iubirea dea- 
proapelui. Màncârile çi beuturile se duceau la 
bisericâ çi tôt acolo se çi consumau. Introdu- 
cêndu-se ou timpul abusuri, mai marii bisericii 
(Sinodul Laodicean, can. 28) au oprit (inerea 
lor în ' bisericâ. La noi çi a()i se dau un fel de 
A. eu ocasia înmormêntârilor çi se nuinesc po- 
meni (v. ao.)

Agapet, 1) A. I. papà, 535—536. 2) A. II. 
papà, 946—956.

Agapia, 1) nume femeiesc; 2) mânâstire de 
câlugàrite în jud. Neam(u, pl. Sus-Mijlocul, eu 
355 maice çi 61 surori, mai aies din clasa aristo- 
crajiei moldovenesci ; are positie fi'umoasà çi 
plâcutâ, fiind împrejmuità de trei pârji eu mun.(ii 
Mâgura, acoperiji eu bogate pâduri de brad ; are 
2 biserici mari ; A. din deal numitâ çi A. veche, 
ziditâ în a Il-a jum. a secl. XVI. de voevodul 
Petm IV. supranumit Çchiopul, çi A. din vole 
lângâ pârëul eu acelaçi nume, ziclitâ la 1642 de 
Hatmanul GavriU, fratele lui Vasüe Vodâ si 
sojia sa Knéghina Liliana. A. posede mai multe
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odoaie de prêt, moçü, podgorii (vii) çi mai nnüte 
dughene în laçi; ÎDtre 1689—1693 a fost ocu- 
patil çi pràdatâ de Leçii lui Sobieski, în revo- 
lutia din 1821 a ars; pânâ la 1803 a fost lo- 
cuitâ de oâlugâri, atunci însâ metr. Veniainin 
Costachi pentru unele greçeli i-a atrâmutat pe 
toti (lo) la alte inânàstiri çi a adus aoolo càlu- 
garite; la înoeput erau mai putine, dar eu tiinpul 
s’au înmultit aça, câ la 1872 erau 490. 1834 
din legatul de 1000 galbeni al staritei Elisabeta, 
sora metr. Veniamin, s’a zidit schitul eu hramid 
Nascerea Domnului; 3) sat apartinëtor com. rur. 
Filioara, eu 240 fam., vestit prin industria sa 
nationalâ. Cf. Melchisedec : Notite istorice çi ar- 
cheologice. Bucuresoi, 1885 çi C. D. Gheorghiu: 
Dictionar geogr. al j. Neamtu. Buouresci, 1895.

Agapici, Gapici, celebru pictor $i sculpter, 
membru în oorporatiunea Sv. Hierolim din Roma; 
düitre lucrârile lui s’a pâsti'at statua acestui sfânt 
în Roma.

Agar, roaba lui Avram marna lui Ismail.
Agar-Agar, o substantâ gelatinoasâ extrasâ din 

mai multe feluri de Alge Floridee, mai ou samâ 
din Gracilaria CPlocariaJ lichenoides Grev. 
çi din diverse speoii de Éuchutna; din aceste 
se sooate adevëratul Agar-Agar de Singapur, 
iar din Gracilaria lichenoides, numità de Ma- 
laiesi Agar-Agar-carang, se sooate Agar, cu- 
nosout çi sub nuiiiele de muschiu de Jafna sau 
de Geylon. Planta cresce în mare pe lângâ 
coastele Oceanului indian, la Ceylon, insulele 
Sundei, Molucce. Se presinta oa nisce filaments 
albe l'oçoate, ramificate, lungi (8—11 cm.), subtiri, 
cartilaginoase, ou miros de plante marine, gust 
sàrat. Pe lângâ alte substante mai oontine çi o 
substantâ gelatinoasâ (gélosa lui PayenJ, ce se 
disolvâ în apa fiartâ, prin soMdifloare dâ o ge- 
latinâ mai bunâ decât cea animalâ. E insolubUâ 
în alcool, eter çi acicji întinçi. E întrebuintatâ 
ca aliment de locuitorii de pe coastele Chinei, 
la Singapur. Din causâ câ contins azot se poate 
da oa aliment uçor çi reconstituant oonvalescen- 
tilor (I. Lepine.) Se mai administreazâ çi în 
casuii de iritatiuni ale tubului digestiv, în di- 
senterie. Pentru câ putreijesce greu se substitue 
gelatinei animale, si e de o întrebuintare cu- 
rentà în laboratoarele, unde se fac culturi de 
Microbi çi de alte plante miorosoopice, ca su- 
port pentru cultuii. Chinezii gomeazâ eu ea 
stofele de gaz çi hârtiile de lanterne, fâcêndu-le 
inatacabile de insecte. [S. Çt. R.]

Agardh, 1) A. Carol Ad., botanic, n. 1785, 
t 1859, profesor univ. în urmâ episoop de 
'Wermland. A scris opore de valoare în materie 
de botanicâ, teologie çi econom. pol. 2) lacoh 
Gheorghe, botanic, fini celui de sub 1), n. 1813; 
director al grâd. botan. din Limd.

Agarean, Agarinean: nume biblic, aplicat Mo- 
bamedanilor. Dupà o credintâ foarte rëspânditâ 
in veMul de mijloc, Arabii çi Mohamedanii se 
h'ag din Ismail, fiul lui Avram din roaba Agar; 
Românii numiau aça mai eu samâ pe Tàtaii. 
(Etymol. M. Rom.)

Agarici, famiUe nobilâ moldoveneascâ, de baç- 
tinà din districtul Fâlciu.

Agaricin, médicament contra asudatului ofti- 
coçilor çi contra podagrei ; formeazâ oristale fàrâ 
coloare, gust çi miros ; se estrage din specia de 
boreti Polyporus.

Agaricineae, familie yastâ de ciuperci Basidio- 
mycete eu spori produçi de baside externe (ecto- 
basidej, normale (homohaside), adeoâ celule con
tinue, lunflate în mâciucâ, la vîri ou 2—9 spori 
purtati de oâte o sterigmâ variabilà în lungime. 
Basidele amestecate eu parafise sûnt reunite în 
hymeniu pe fata inf. a unei pâlâiii (hymenophor) 
pe nisce indoituri, vine, lame ale acestuia {hy
meniu catotrop.J Hymenophor de ordinar gros, 
càrnos, ca o pâlârie sau umbrelâ, eu marginüe 
resfrânte înlâuntru sau afarâ, prin urmare con- 
vex sau concav, purtat de un picior fstipaj açecjat 
în central fetii inferioare apâlâriei sau excentric, 
de lungimi variabUe, ohiar nule. Lamele hyme- 
niale simple, ramificate, ori anastomosate, radiazâ 
delà stipâ spre marginea pâlâriei. La unele dintre 
cele mai sup., atât piciorul cât çi pâlâria sûnt 
la început inchise într’un sac general (vël ge
neral, volva). Cresoénd ciuperoa, sacul se rupe 
lâsând la basâ o teaeâ fvaginulaj, restul remâne 
permanent ori transitoriu pe fata sup. a pâlâriei 
ca nisce fâçii sau ca o pulbere. Sub sacul ge
neral uneori se aflâ un al doilea (vël pariai), 
alteori numai el e présent; membranes ori pul- 
veralent, el reunesce marginüe hymenoforuliü 
eu stipa. Când ciuperoa cresce, el se rupe ; de 
e membranes lasâ in jurul stipei la înâltimi di- 
ferite un guler (inelj; de e mai lax, pulvérulent 
persista pe marginüe pâlâriei ca o perdea feor- 
tina.J In A. întrâ toate formele numite vulgar 
«Ciuperci»; trâiesc pe pâment, pe scoai'ta arborilor, 
pe lemne, bâlegar etc. Multe sûnt comestibile, 
altele veninoase ; contin sucuri lâptoase, galbene 
ori roçii produse de celule laticifere. Cuprinde 
2 triburi : Ptychophylleae çi Leptophylleae, care 
are genurile cele mai multe, dispuse dupâ co- 
loarea sporilor în sub-triburi. [S. Çt. R:] 

Agaricus, L. (Earst.), gen de ciuperci, a dat 
numele famiUei Agaricineelor; cuprindea altâ- 
datâ, ca subgenmi, nnüte forme ridicate ai)i la 
rangul de genuri autonome. A. astfel restrîns 
se numesce mai exact Pratella Fers., ori Psal- 
liota Fr. çi cuprinde ciuperci eu aparatul vege- 
tativ trâind în substi-at çi représentât printr’un 
mycelin foarte ramificat, ramurüe reunite în 
oordoane masive de pseudo-parenchym (stroma), 
pe care se formeazâ aparatul sporifer, repré
sentât prin 0 pâlârie çi o stipâ de forme vaiia- 
büe, însâ totdeuna existente; lamele radiale ale 
hymenofonüm au marginea libéra subtire, spori 
ovoi()i, nete(}i sau granuloçi eu câte un por ger- 
minativ, colorati purpurin sau bran purpuriu; 
n’au volvâ; au inel membranes; baside eu 4 
sterigmate fieoare eu oâte un spor; plante te- 
restre, bogate în zaharuri, substante azotoase etc., 
ceea ce le face câutate ca comestibüe. A. cam- 
pestris, (v. Uustr. p. 60) sau ciuperoa de bâlegar, 
în multe teri obiectul imei culturi rationale. 
Ca alte specii mai putem cita: A. caesareus, 
rom. burete galbin sau dueiulete, ou pâlârie 
portocalie, nepâtatâ çi lamele galbine, foarte gus- 
tos, bun de màncare. A. emeticus, rom. bu
rete domnesc, ou pâlârie în forma clopotului, 
care însâ se desface; e la început reçu, apoi 
brun, ver(Jiu, galbin çi alb ; are lamele albe, sub 
pâlârie însâ roçü ; miroasâ gretos çi pricinuesce 
vomare; nu e bun de mâneare. A. delieiosus, 
rom. opintici sau rigeov, pâlâria are la mijloc o 
gropitâ, e de coloare portocalie ; bun de mâneare.
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Hydrum repandum rom. hurete fepos, are un 
trunchiu alb, fragîl, o pàlârie latâ çi câmoasà, 
ghimpi albi de diferite lungimi; bun de mân- 
care. A. muscarius rom. muscar, are o pâ- 
lârie de im roçu moliorît ou negei albi $i nume- 
roase Jamele albe; confine venin finuscarinj 
foarte periculos, deoi nu e bim de mâncare.

Agassiz, Ludovic loan Rudolf, naturalist; n. 
1807 în Mottier, cantonul Freiburg; 1832 numit 
profesor în Neuchâtel. A sens ; Istoria natui-alâ 
a pescilor din apele dulci ale Europe! centrale 
(1839—1845), cercetari asupra pescilor fosUi 
(1833—1842) $i despre ecbinodormi çi molusce. 
De mai’e valoare sûnt scrierile sale referitoare la 
periodul glaoial : «Etudes sur les glaciers® (1840) 
çi «Système glaciaire® (1847.) Chiemat (1846) pro
fesor îu New Cambridge, întemeià aoolo museul 
pentru zoologia comparativâ. 1865 câlëtori prin 
Brasilia, 1871'pe Oceanul Atl. spre a sonda afun- 
(Jimile lui. 1873 în New Cambrigde.

Agat, (achat) vaiietate criptocristalinâde cvai^; 
présenta pâturi concentriee neregulate de diferite 
culori, în centra de evart cristalisat; când lu-

3 grupe : 1) Levirostres: Cucul, Pescarnl, Pupâza; 
2) Picaridae (Gheunoaiele) ; 3) Papagalii.

[V. B.]
Agatha, sfautâ, n. dupa legendâ în Catania 

sau Palermo din pârin(i fruntaçi, trecutâ de tim- 
puriu la creçtinism. f ca martirS în prinsoare 
(251 d. Cbr.)

Agathidium, Selig., insect din familia Silphidae, 
care ti'àiesoe în bui'e^i çi plante putrede ; se aflâ 
çi în regiunile noastrei

Agafhodaimon, la Greci spiritul bun sau cjeul 
imbelçugàrii economice.

Agathokles, tiran în Syracusa, n. 361 a. Cbr.; 
la început de ineserie olar, ajunse în urma ta- 
lentului sëu militai- comandant al armatoi repu- 
blicane, raàcelâri câteva mii de aristocra(i çi se 
proolamà domn (tiran) al Syracuse! ; pui'tà res- 
boiu (311—306) contra Cartaginei, dar fârà noroo; 
fù otrâvit de nepotul sëu Archagathus (289) çi la 
doiin(a proprie ars de viu.

Agathon, l^sfânt, n. înPalermo,pontifice roman 
(678—681), în care oalitate a mijlocit condam- 
narea eresiei monoteleticeîn sinodul ecumenio VI.

Agaricus campestriB. Agaricus emeticus. Agaricus caesareua.

cesoe are un aspect foarte frumos ; de aoeea se 
întrebuin(eazâ în bijuterie çi la facere de obiecte 
de omament; numit astfel de Teofrast delà tlu- 
viul Siciliei: Achates; se gâsesce mai aies la 
überstein, Boemia, Ungaria, India. [V. C. B.]

Agafanghel, câlugâr bizantin din secl. XIII., 
a sens un apocalips politic, minunatie, în 
care s’ar prevesti toate intêmplàrile însemnate ; 
ea a strâbâtut în epoca Fanario(ilor çi la Rom., 
traducêndu-se în rom. çi A. a devenit proveibial. 
»Om cetit oa prorocul A.® (Etymol. M. Rom.)

Ag&^àtoare, ord din grupa paserilor carinate ; 
cuprinde un mare numër de speoü, cari deose- 
bite în forma çi regini se unesc în însuçirea., câ 
dintre 4 degete douë stau înainte, douë înderët, 
însuçire, care le permite a se càtâra eu înles- 
nire pe arbori ; la oâ(ârare le vine în ajutor çi 
coada compusà din pene aspre (Gheunoaia) çi ciocul 
cârligat (Papagali.) Limba unora e lunga, muiatà 
de 0 materie cleioasâ çi armatà la vîri eu nisce 
spiniçori recurbap (Gheunoaia), a altora câmoasâ 
çi rotundâ (Papagah). Ciocul ori e lung çi ascu(it, 
oii gros çi cârligat; aripile relativ sculpte le în- 
greuneazà sborul. Petrec prin pâduri, nutrindu-se 
eu insecte, plante çi fructe ; cele mai multe fa- 
milü trâiesc în regiunile tropice; se divid în

(I. sinod Ti-uUan) delà Constantinopol (680) în con- 
(elegere eu împër. Constantin Pogonat.

2) A., cel mai renumit poet tragic la Greci 
dupa Aeschylus, Sophokles çi Euripides, n. 446 
a. Ch., t 401 în Pella; din tragedüle sale au 
remas numai tithi çi unele fragmente.

3) A., l'aine de biseiicâ sâpatâ în stânca M. 
Cruoea Spâtarului (j. Buzëu) în fa(a fostului 
schit de maice Sf. George; 5 m. lung., 4 m. 
lâp, zidita pe timpul lui Neagoe Basarab.

Agathophyllum, planta, gen numit çi Raven- 
sara\ apai"(ine familiei Laurineélor, tiibul Per- 
seaceae; cele 3 sau 4 specii sûnt arbori originari 
din Madagascai-, foarte aromatici, eu foile — oa 
mai la toate Laurineele — pururi vereji, de 
aceea se çi cultiva în florârii. [A. Pr.]

Agathosma, planta, gen din familia Rutaceelor, 
tribul JDiosmeelor ; cuprinde plante originale din 
colonia Cap, oari sûnt tufe frumoase eu foi mici 
plane sau subtrigone eu flori umbelate sau capitate 
indecomun terminale, avênd fiecare câte 5 petale 
unguiculate ; diversele specii ale A. se cultiva la 
noi în florârii. [A. Pr.]

Agatirsii, popor vechiu, o ramurâ a poporûlui 
scitic, care apartinea rasei eranice, era prin ur- 
mare o vi(à din marea famUie aricâ; locuiau în
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Transilvania, ai cârei munti çi pâduri i-au sUit 
la 0 \iatâ mai malt açetjatâ; ei cultivau via $i 
stupâritul çi estrageau aur din rîuri çi mun^i. 
Fiind popor açe(jat, de sigur nu s’au réfugiât 
dinaintea nâvàlii'ii geto-dacice, ci s’au oontopit 
eu aceste popoare, contribuind çi ei la formarea 
nationalitâtii romane. (Cf. A. D. Xenopol, Lstoria 
Românilor. I.)

Agaue, flea lui Cadmos, afirmase despre Semele, 
marna lui Dionysos, câ aceasta s’ar ft fàlit ou 
amoral lui Zeus, din care causa a fost lovitâ de 
fulger. Mai târcjiu Dionysos ou ocasiunea unor 
baoohanalii în Theba, într’atâta a întàrîtat pe A., 
îneât a spintecat pe propriul ei fiu, ore(}ênd câ 
e liarâ selbaticâ.

Agave, planta, gen din familia Amaryllideelor, 
tribulAgaoeetor, are trunchiu mai totdeuna sourt 
ÎDgroçat. Speciile A.-lui sûnt originare din America 
înoepênd delà sudul Statelor Unité pana în America 
sud. A. americana L. — numità impropriu A1 o e — 
a fost întrodusà déjà din mijlocul secl. XVI. în 
(erile din jurul M. Méditer., unde selbàtacindu-se, 
s’a extins atât de tare, înoât acopere supra-

Agazonum regalium magieter, prefectul graj- 
durilor regelui ungar, baron ai (erii çi membru 
al casei magna^ilor; în Moldova çi Muntenia 
aceasta dignitate se numia în timpurile vechi 
Comis.

Agen, (pron. ajan) capitala departamentuluî 
franc. Lot-et-Garonne, situatâ lângâ rîul Garonne, 
19,700 loc. ; reçedinta unui episcop.

Agence Havas, (pron. ajâns avà) agenturâ 
pentru sciri telegrafice în Paris, înliin(atâ la 
1835 ca birou de traduceri ; a întrodus la 1840 
O posta de porumbi eu Londi'a $i Bruxella si mai 
tàrcjiu serviciul telegrafic pentru (jiare; atji are 
agenturi în toate statele si coresponden(i în 
orasele principale din Europa si Amer.; delà 1873 
întreprinderea stâ sub conducerea lui Lebey si 
la 1879 a fost transformatà în societate pe ac- 
tiuni, eu capital de 8 Va milioane franci.

Agenda, (lat. agere, agenda) ce este de fâcut; 
la serviciul divin ; presorierile, dupa cari preotul 
îsi împlinesoe oficiul.

Agenesia, {grec) 1) lipsa totalà sau desvoltarea 
insulicientâ a unor organe sau pâi^i de organe

M

Hydrum repandum. Agaiicus deliciosüs. Âgaricus muscarias.

£e(e considerabile ; se folosesce adesea pentru 
formarea de ganiuri vii. In Europa centralâ se 
cultiva în florârii pentni-câ are o rosetâ speoiosâ 
de frunze vercji-albâstrii — sau ca fonnâ horticolâ 
marginal gàlbiu vërgate — lungi panà la 2 m., 
de 20 cm. late si la basa de 10 cm. grosime. 
Spre a ajunge însâ la aceste dimensiuni se des- 
voaltâlent (altâ însusire, ce o recomandà ca planta 
ornamentalà) în cure de ani : în patrie déjà pânâ 
la 6, la noi în circa 50 ani, cand prodiice in- 
florescenjâ magnificâ de foraia oandelabrului 
pânâ la 10 m. inaltâ ; de aceea se pretinde, câ 
la noi n’ar înflori decât chiar la suta de ani; 
ea înflorind numai odatâ, piere. Mexicanii taie 
tulpina înflorescenjei pânâ e tinerâ; din ea se 
scurge^ în abundanjâ o sevâ dulcie, din care, 
supunêndu-o fermenta(iunii, preparâ beutura 1er 
nationalà numitâ: pulque. Atât din A. ameri
cana cât si din frunzele altor specii înradite se 
preparâ o materie textilâ: pi te sau pi ta, cam 
dura, din care se confec^oneazâ funii si frânghii 
duj'abile. Râdàcinei i-se atribuc în patrie cali- 
tâji médicinale. [A. Pr.]

. Agawam, varietate de stiuguri, coroiturâ din 
yitn amer, si europene ; ai'e boambe mari, rosii 
inchise si cârnoase. Nu resistâ filoxerei.

la embrion ; copilul se va nasce atunoi fârâ unele 
organe, sau ouunele organe foartereduse. 2) Steri- 
litatea la femfei. 3) In botanicâ monstruositatea 
unor flori, când organele reproducëtoare üpsesc. 
S. e. florile asexuale din inflorescenja de Vi- 
hv/rnum Opulus etc.

Agenor, dupâ mit. grec, numele mai imiltor 
eroi greci; unul fini lui Poséidon ((Jeu de mare) 
sau al lui Belos, rege în Fenioia ; altul între 
vitejii cei mai mari ai Troianilor, care a condus 
ataoul asupra GrecUor si gi’âbind în ajutorul lui 
Hector, fiul lui Prianos, s’a aruncat în luptâ si 
eu Achille, cel mai viteaz al Grecilor, dar Neo- 
ptolomeos, fiul acestuia, l’a ornent. [Atm.]

Agens, v. Réactivé.
Agent, însâroinat ou functiuni, mijlocitor de 

afaceri.
A. cambial, curtier, sensal cambial, persoana 

care mijlooesce negociarea de cambii mai aies la 
bursâ, adecâ cumperâ si vinde cambii si ait0 
efecte pentru aljii ; A.-ii camb. svint de regulâ 
juraji si au caracter de amploiaji ; ei dau atestate 
despre cursul cambial si adeseori se ocupâ si 011 
mijlooirea altor operatiuni oomeroiale, mai aies 
de crédit. Numii'ea sensal se derivâ din limba 
arabâ si însemneazâ mijlocitor. Dupâ logea com.
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uDg. seusalii BÛnt comercianti, nu amploia^i, dupa 
coa germ. ç. a. amploiati jura^i sûnt aceia, cari 
dau atestatele despre ours.

A. comercial sau conaulü se deosebesc de A. 
politici prin faptul, ca sfera 1er de activitate e 
vestrînsâ ou deosebire la afacerile comerciale çi 
oâ neavènd caracter diplomatie çi prerogativele lor 
sûnt mai mici decât ale A.-lor politici. Numai în 
statele neoreçtine au çi consulii diferite privilegii, 
cari le dau un caracter quasi-diplomatie. In toate 
statele em’opene se pot deosebi consuli efec- 
ti vi, adecâ pregàtiti anume pentru cariera oonsu- 
larà, çi consuli onorari (consuls marchands), 
pe cari îi alege statul respectiv în locuri mai 
neîmportante dintre negutàtorii locali.

A. al forfei puhlice. Guvernul çi administra- 
(iiinile pubhce îçi exerciteazâ actiunea lor prin 
âgen(i. In acest sens, expresiunea de A. al 
guvernului sau al puterii, e destul de 
bunâ, caracterisând bine func(iunile de ordin 
administrativ, çi distinge pe aceste din urmà de 
cele judiciare, càrora nu li se poate aplica nu- 
mirea de A.;In adevër, deçi denumirea se face de 
gu ver n, totuçi functionaiîi de ordin judeoà- 
toresc nu sûnt A.-i ai acestuia, câci au putere 
independentâ çi actele lor nu angajazâ respun- 
derea guvernului. —Dealtfel cuvêntul de A. al 
puterii sau al guvernului nu diferen(eazà sufi- 
cient doue clase de functiuni^ din cari una im- 
plicâ puterea de a comanda in numele autori- 
tâtü, A. depositar al autoritâ^ii publiée, 
cealalta ai'e chemarea numai de a exécuta çi a 
face sa se respecte ordinele autoritatii, A. de
positar al puterii sau al fortei publice. 
In sens eu totul spécial cuvêntul A. urmat de 
O denumire însemneazâ o anumità categorie de 
A.-i prevë()uti în legi spéciale: agent fiscal, 
vamal,comunal,alregieimonopolului, 
al politici etc.

A. de navigafiune, functionar al unei case de 
navigatiune, insarcinat într’un port stiàin a pro
cura maifuri de transportât pentru bastimentele 
firme! ; face toate operatiunile comerciale privi- 
toare la transactiunile armatorului sëu în portul 
undo se aflâ, împlinesce formaütàtUe legale càtrà 
autoritâtile locale, vama, câpitania portului, ser- 
viciul sanitar etc. A.-ii trebue sà poseadâ proouri 
în régula spre a fi recunoscuti ca atari de autori
tâtile portului. Când o linie de navigatiune are 
mai multi A.-i, de régula numesoe un A. general 
eu puteri mai întinse çi eu autoritate directâ 
asupra A.-lor. De régula numai companüle eu 
linii postale çi eu serviciu régulât periodic au A.-i 
proprii ; liniile eu serviciu exclusiv de marfâ se 
servesc prin învoialâ de diferiti emtieri çi ciurma- 
dori, cari se gâsesc prin porturi. [Const. B.]

A. politic (diplomatie), persoanâ trimisâ ca 
mandatai' pemanent al unui stat la ait stat eu 
misiimea de a apàra interesele statul ui repré
sentât çi ale cetàtenilor lui. Drcptul de a trimite 
sau primi A.-i politici e efluxul suveranitàtii de 
stat (dreçt activ çi pasiv de legatiune.) Ca repre- 
sentantului uuui stat suveran, îi compet imui 
A. p. deosebite prérogative, a càror vàtëmare 
constitue o vàtëmare a dreptiüui international. 
Dupa rang se deosebesc patru clase de A.-i p. : 
ambasadori, soli (envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire), ministrii résident! çi în- 
sàrcinatii de afaceri (chargés d’affaires). Pi-in

crescerea civilisatiunii çi înmultirea raporturilor 
între diferitele State A.-ii p. pemanenti au de- 
venit cam din secl. XVI. din ce în ce mai nece- 
sari, aça încât a()i nici statele semibarbare nu 
se pot lipsi de ei.

A. provoctUor, îusârcinatul secret al politioi 
eu menirea de a se vîrî în sinul societâtilor 
contrare statului sau a se împrieteni ou persoane 
suspecte çi a le sili sa se dea de gol prin fap- 
tele lor.

Agent! flsici, se numesc în fisicà puterile sau 
caiLsele, la cari reducem aniunite schimbàri (fe- 
nomene), fârà a cunoasce natura interna a lor.

Agent!! consu!are, organe .suboi'dinate consu- 
latelor (v. ao.), cari exerciteazâ jurisdictiunea 
lor numai în ocolul oraçului, unde resideazâ, sau 
a localitàtii, care li-s’a desemnat ; nu pot cores- 
ponda ofioial decat eu consulul, de care depind.

Agenturâ, agenfie, cercul de activitate al 
unui agent.

Agenzia Stefan!, agentui'â telegraficâ în Roma, 
întemeiatâ la 1854, proprietatea familiei Stéfani ; 
transmite sciri tuturor (Jiarelor italiene çi mijlo- 
cesce telegrame particiüare între Asia orient, 
çi Amer. sud.

Agératum, plantâ, gen din familia Composi- 
telor, tribul Èupatorieelor ; cuprinde plante er- 
bacee eu capitole omogame tubuliflore, deçi mici, 
însà agregate în corimbi de coloare albastrà, 
roçie çi albà ; mai aies vaiietâtüe eu frunze va- 
riegate çi de staturâ micà se useazà în borticul- 
tiu'â ca plante ornanientale, pentm-câ înflorirea 
lor e deosebit de îndelungatâ; eu exceptia unei 
specii sûnt originale din Amer. trop, sausubtropio.

[A. Pr.]
Agenme de mmte (sagacitas), puterea spin- 

tualâ de a puté deosebi in mod clar ideüe unele 
de altele, a le vedé çi cuprinde uçor, a pâ- 
ti'unde în iirea lucrurilor, în oontinutul no(iu- 
nilor çi în deosebitele rapoarte diiitre obiectele 
gândirii pânà la ultimele cause çi efecte; A. e 
totdeuna oriticâ. A. reniarcabîlâ au avut: Aiis- 
totel. Newton, Kant etc.

Ager pubücus, moçiile publies (comunale çi de 
stat) în Roma veche.

Agershaus, (Agershus, Akershus) 1) judet în 
Noryegia lângâ fjordul Christiania ; areal 5372 km*, 
eu 98,973 loc. Ai'e pâdui'i întinse çi vài rodi- 
toare. Economia de vite çi pàduràritul sûnt în- 
floritoai'e. Pe teritoi'ul judefului A. se aflâ 315 
ferestrae, cai'i ocupà 1245 lucràtori. Capitala e 
Christiania (v. ac.) 2) A. fort în j. A. eu arsenal 
çi închisoare pentni criminali; déjà la 1308 se 
amintesce în istoria Norvegiei ; regele Hacon VII. 
(1355—80) çi Christian IV. l’a lârgit; mai de 
multeori a servit ca residenfâ princiarâ.

Ageru-Pâmêntulu!, e în poveçtile rom. un uriaç, 
pe care 7 smei ÎI înebid într’o cratitâ, dar oa- 
paoul sare, iar uriaçul scapà çi invatà pe Fët 
fnunos ce sâ faeà, ca sâ capete pe fata împë- 
ratului. [Atm.] •

Agesandros, sculpter grec, a trait în secl. IL 
a. Cnr. ; unui dintre creatom giupei tLaokoon<.

Agesilaos II., reg. Spartei, fiul regelui Arclii- 
damus IL, n. 444 a. Chr. ; ajunse la domnie în 
399 ; de o constitufie oorporalâ debilâ, dar ager 
la minte, sciîi sâ-çi scoatâ (eara dm mari ne- 
cazuri; se resboi eu mult noroc în Asia Mica
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în a. 396 çi 395 ; silit a se rentoai’ce prin alian^a 
statelor din Grecia do mijloc çi de nord contra 
Spai-tei, luptà crâncen la Koronea (394) ; când la 
371 (la Lenktra) Spaita fù rëu bàtutà de The- 
banii condu§i de Epaminondas, nuniai A. o scâpà 
de nimicire ; f 358 pe mare, rentorcèndu-se din 
Egipet, unde ajntà ca meroenar lui Nektanebus U. 
sa ücupe tronul.

Agest, stâvilar, format, de lemne çi pietrii 
aduse de apâ repede §i açecjate la cotitora nnui 
lîu. (Etyin. M. Rom.)

Ageusia, lipsa gnstului la morburi de limbâ, 
la anaesthesia nervilor gustativi çi la afecfiunile 
centrelor acestora în creeri ; câteodatà la hystérie.

Aggtelek, (sat) aci se alla peçtera numità 
Barodla, de.sooperita la 1856, çi renlimita prin 
stalactitid séu; peçtera a servit în vechime ca 
cimiter. (Cf. B. Nyâiy Jenô: Az Aggteleki larlang 
mint ôskori temetô, Budapest, 1881.)

Aghemant, în povoçtile rom. numele unuioraiu 
al smeilor. A. Fèt frumos se scoborî pe biirioul 
pàmêntului în jos în lumea smeilor, unde e 
(eara lui, iar cetatea, poi-(ite çi palaturile lui sùnt 
toate do diamant. A. însenmeazâ diamant.

[Atm.]
Agheran, în poveçHle rom. numele unui Fët 

fnimos.
Agheu, profet pe timpul lui Zerubabel çi losua; 

la 520 a. Chr. a admoniat poporul israiltean la 
continuarea edificàrii templului, întreruptâ prin 
împrejurâri nefavorabile çi hpsâ de zel, (Jioênd, 
cà în acest templu se va arëta Mesia; afarâ 
de cartea, ce-i poartâ numele, i-se mai atribue 
çi alte oâr(i din Test. v. ori partii din ele.

Aghiasma, apâ sfm(itâ, care se pâstreazâ de 
creçtini mai mult timp. Aghiasmatar, 1) vasul 
în care se pâstreazâ A.; 2) cartea ce cuprinde 
rugâciunile, cari însofesc sti’opirea ou A.

Aghios, (grec. = sfânt) cântarea de laudâ delà 
liturgie : »Sfinte D-(Jeule«, numitâ çi »întreit sfàntà«, 
se cântà în onoarea S. Treimi întm amintirea 
arëtarü Ei la Botezul D-lui, la rîul lordanului.

Aghiu^â, 1) nunie comio pentru necuratul; 
2) foaie apânità la Bucuresci în 1863—64 sub 
red. B. P. Hajdëu.

Agie, rangul de Aga. (v. ac.)
Agil, sprinten, vioiu, uçor. Agüitate în musioâ; 

vioiciune în executare.
Agilolf, întemeietoral celei mai vechi familii 

princiare în Bavaria. Agilolfingü s’au stins la 
788 d. Chr. eu Thassilo III., pe care Î1 înohise 
Carol c. M. într’o mânâstire.

Agio, suma eu care prepü unei monete sau 
efeot e mai mare decât nominalul aoeleia; se 
esprimà de régula în °/o- Contrainl e Disagio.

Agiotage, 1) specularea, care se baseazâ pe 
iluotïia(iuïiile de ours în afacerile de monete, 
efecte sau màrfuri; 2) iiiten|iunea de a produce 
fluotuatiuni de curs uneori çi piin mijloace 
neiertate (joc de bursà.) Agioteur (Coulissier, 
Jobber), persoana, care se ocupà eu A.

Agis, numele mai miütor régi din Spaita. 
1) A. I., fini lui Euiystenes, întemeietoiiil di- 
nastipi Agia^ilor. 2) A. II. (427—397 a. Chr.) 
leçi îuvingëtor în resboiiü peloponnesic (418), la 
Mantinea restaurà supremafia Spartanilor în Pe- 
loponnes: 413 ocupà Dekelea. 3) A. III. (338—330) 
vrênd sa scuture jugul macedonic se resculà, 
eând plecà Alexandru c. M. contra Persilor, dai-

fù bâtut de Anüpater la Issus çi Megalopolis, 
unde câijù. 4) A. IV. (244—241) vrù sa reîntro- 
ducâ constitutia lui Lycurg çi moravurile vechi, 
înmultind numëinl scàijut al cetà(enilor çi îm- 
pârtind din non moçia; dar intrigele conregen- 
tului sëu Leonidas II. çi ale efonüui Age- 
silaos îi zâdàmicirâ planul. 240 fù osândit çi 
sugmmat.

Agitafiune, a îndemna, a miçca, a turbura; a 
rescula popoinl.

Legea penaïà ung. (cap. VI. §§. 171—174) 
deosebesce A. contra constitu(iunii, legilor çi 
autoritàtilor çi deterininà substratul acestor in- 
fi’aotiuui în modiü urmâtor: 1) Provocare di- 
rectâ, publicâ, (eu graiul viu în adunâri, ori prin 
làtirea de scrieri, imprimate, gravuri etc.) la 
crime ori delicte, când provocarea a remas far à 
résultat. Pedeapsa max. 2 ani înehisoare de stat 
çi 2000 fl. amenda (§. 171.) 2) Provocare di- 
rectà la nesupunere câtra legi ori ordina(iuoi le
gale ale autoritàtilor; ped. max. 1 an îneh. de 
stat çi 1000 fl. am. 3) A. la urâ contra unei 
clase, nationalitâti ori confesiuni, sau contra in- 
stitutiunii propiietâtii çi câsâtoriei; ped. ca în 
casul premergëtor (§. 172.) 4) Atacarea, în mo- 
dul circumseris în §. 171, a imunitâtii persoanei 
regelui, a ordinei legale a moçtenirii tronului, a 
constitutiunii çi puterü obligâtoare a legilor; res- 
vrâtire conti’a unitâtii statului çi a drepturilor 
legale ale regelui, parlamentului çi delegatiunilor 
etc.; ped. max. 5 ani înch. de stat (§. 173.) 
5) Lâudarea prin mijloacele amintite a faptelor 
cualificate în lege de crime sau delicte sau pre- 
màrirea celor oondaranati pentru asemenea fapte, 
daeâ arëtarea a urmat oel mult în decurs de
3 luni, ped. max. 6 luni înch. ordinarâ (§. 174.) 
Procesele politioe contra Românilor din Trs. au 
fost inscenate aproape toate pe basa acestor §-i. ; 
pedepsele mësurate de tribunale în oele mai 
multe oasuri au atins maximul prevëcjut în lege.

God. pen. rom. nu folosesoe terminul A. ; in- 
fractiunile atinse le înçirâ în art. 181 sub titlul 
«Ultragiu çi violenta în contra foi’tei publice etc.« 
çi pedepsesce eu înehisoare delà 1 lunà pânà la 
1 an çi amenda de 500—5000 lei: provocarea 
directâ la nesupunere câtra legi çi autoritâti, la 
dispret contra imei rehgiuni, la urâ sau dispret 
contra guvernului, apoi lâudarea faptelor ouali- 
ficate în lege de crime çi delicte, deschiderea 
de subscriptiuni pentru a plâti amen()ile celor 
condamnati çi în fine reproduoerea de disour- 
suri, scrieri etc., condamnate de justitie. (V. art. 
ateutat, rebeliune, resvrâtire, ultragiu.)

Agiud, com. în j. Putna, pl. Râcâciuni, 2240 loc., 
tîrguçor, reçedinta subprefectului, aproape de 
gura Trotuçului, pe limba de pâment dintre 
Trotuç çi Siret. Poduri preste aceste rîuri; loc 
de împreunare al dmmiuilor din vâile Oituzului, 
Uzului, Trotuçului, Tâslaelor çi 8iretului, La
4 km. spre nord lângâ çoseaua Bâcâului se yëd 
ui'mele unui fori octogonal, ale càrui fete se di- 
sting foarte bine. Loouitorii îi ()ic »movila Vrâ- 
stati sau cetatea Râbâi». Çanturile exterioare nu 
se mai vëd. In interiorui uvrajulni se aflâ un 
puterhic cavalier, care are 9 m. comandament; 
iar organisarea lui interioarà are âucâ urme vi- 
sibile (traverse, comunicatiuni, curie interioai’â, 
rampe de accès.) Intrarea e în pariea despre nord. 
Nu-i nici o urmâ de zidârie, ceea ce îndeamnâ a
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corp e capabil a trece prin toate aceste trei 
stari. Ghiafa pria înoâlcjire la o anmnitâ tem- 
peratorâ, 0U C., se face apâ, iar apa j)rra ridi- 
oarea teraperaturei la 100° C. trece rn vapori. 
Pria detragerea câldujii se îatemplâ coatrarul. 
La corparile solide cohesiuaea paificelelor agré
gats e eu aiult mai mare decât puterea, ce 
aisuesce a le depârta (câldura), de aceea au 
volum çi forma coBstaatâ; la cele lichide aceste 
doué puteri coati'are sûat aproape égalé, de aceea 
aumai volumul lichidelor e coastaat (au se pot 
coadensa); la gazuri e mai mare puterea de 
respiagere a pârticelelor decât cohesiuaea, deci 
a’au aici volum, aioi forma coastaotâ.

2) la botaaicà; se aumesc A. acele orgaue,
cari sûat apropiate astfel, cà fonaeazâ o massa 
uaicâ; a$a sûat flori agregate îa glomerule ori 
în capitule; fructe agregate (Liadley) au- 
Biite de alfii multiple (De GaadoUe), câad sûat 
mai multe fructe aiici apropiate résultats dia 
tôt atâtea flori deosibite; péri agregafi, cum 
sûat aceia ce formeazâ caraea poitocalelor, 
lâmâilor etc. A. Braun çi Hansteia aumiau 
Aggregatae un ordin de plante format din în- 
trunirea famibilor: Rubiacee, Caprifoliacee, Va- 
lerianee çi Dipsacee, caracterisate prin flori 
gamopétale agregate, eu ovar unie §i staminé 
epigyne. [S. Çt. E.J

3) A. se mai numesce çi un profesor (asis- 
tent), care fuacfioneazâ làngâ un ait profesor 
ordinar (titular), însâ fârâ a avé drepturile 
acestuia. De aici Agregafiune, admitere la titlul 
de agrégat.

Agresfune, apropiere de ceva, repetjire spre 
ceva, isbire, atacai’e neprovocatâ. Agresiv, atâ- 
eâtor, isbitor.

. Agréât, delà camp, (evâuesc,
Agricol, ce privesce lucrarea pâmêntuhvi ; ciil- 

tivâtor de pâmênt.
Agricola, Gnaeus Julius, barbat de stat çi 

beliduce roman, n. 39 d. Chr. în Fojnm Julii 
(Gallia); condiise mai multe expedifiimi çi asi- 
gurà dominafia Romanilor asupia Britaniei; 
t 93. Biografia i-a scris-o Tacitus, giuerele sëu.

Agricola, 1) loan (Schnitter), ' teolog germ., 
n. 1492 în Eisleben, f 1566 ; a studiat în Witten- 
berga eu Luther, pe care la 1519 l'a însofit la dis
puta din Lipsea. El a îutrodus cultiil divin protes
tant în Frankfurt 1. M. A fost paroch în Eisleben, 
mai apoi docent în 'Wittenberga, uade disputa 
teologicâ, ività mai dinainte între el çi Melanch- 
ton, a dégénérât în ceartS. (v. Antinomism.) La 
1538 se duse la Berlin, unde deveni superin- 
tendent çi predioator de curte al lui loachim n. 
A. a fost orator escelent, poet, profesor çi scriitor 
diligent. A scris prima colectiune de proverbe 
germane, multe sorieri teol. çi cântâri bis. 2) A. 
Mihail, reformatornl Finnlandei (1508—1557) 
n. în Pemo, t c® episcop în Abo. A fost elev
al lui Luther ; el a folosit mai ântâiu limba fin- 
nicâ ca limbS literarâ. 3) A. George (Bauer), 
mineralog germ. n. în Glogau 1490, f 111 Chem- 
nitz 1555. La 1527 s’a a?e4at ca medic în Jo- 
hannisthal (Boemia), 1531 la Chemnitz. S’a de- 
dicat studiului montanisticei. La clasificarea mi- 
neralelor s’a luat dupa semnele morfologice, apoi 
dupa însuçirile chemice çi fisioe; el deosebesce 
minérale simple (lutoase, concrefioase, pietri §i 
metale) çi compose. Sistemul lui A. a fost basa

luorarUor mineralogice pânâ în seol. XVin. Din- 
tre sorierile lui amintim ; »De oilni et oausis sub- 
terraneorume, »De re metallica«, »De mensuris el 
ponderibus Éomanorum atque Graecorumi etc. 
Operele mineralogice ale lui A. le-a edat Leh- 
mana în Freiberg (1804—1813) în 4 vol. 4) A. 
Sudolf, (numele adevërat : RoelefHuisman) 
humanist, n. 1443, f 1485. A studiat în Lowen 
çi Paris, apoi s’a dus în Italia, unde s’a ocupat 
eu studii humanistice.’ Elegan(a stüului, în care 
scria latinesce çi grecesce, i-a câçtigat renume. 
A scris între aitele: »De inventione dialectica 
libri EU.« A. a fost çi pictor çi music escelent. 
Afarâ de Mmba latinâ çi grecâ, mai scia çi 1. 
franc., ital. çi chiar ebraicâ. 5) A. Christian 
Ludovic, pictor germ., n. 1667, f 1719. Cele 
mai multe peisage ale lui se aflâ în pinacoteca 
din Schwerin, dar sûat multe çi în Viena, Dresde, 
Gotha etc. çi prin Italia. 6) A. Martin, scriitor 
music. al timpului reformatiunii, n. pe la I486, 
t 1556 în Magdeburg, unde fusese cantor çi 
director de musicâ ; in scrierile sale a folosit 
notele usitate acum în locul tabulaturii practicate 
p’atunci. Scrierile sale au cuprins musical-peda- 
gogic çi sûat de interes pentru cunoascerea mu- 
sicei de pe acele timpuii. A. scris: Musica in- 
strumentalis, Rudimentamusices, Musica cboralis, 
Musica figuralis..

Agriculfura, una din cele 3 ocupafiuai primi
tive ale omului (vênatul - pescaritul, pâstoritul 
çi agiicultura.) Mai ântâiu s’au ocupat oamenii 
eu vênatul çi pescuitul, apoi s’aii fàcut pâstori 
(noma(}i) çi în urmâ agricultori açe()êndu-se în 
iocuin(e stabile. A. procura materiile prime 
pentni diverse industrii. V. Agrologia çi Agro- 
nomia.

AgrI decumates, (lat. feara decimei, (Jcciuielii) 
finutul între Duaârea de sus, Riuul de sus çi 
de mijloo çi între linia de întârire — acum darî- 
matâ — începênd delà Kalheim, pe lângâ Dunâre, 
pânâ la gura rîului Lahn; pe la 100 d. Chr. o 
cedarà Romanii, pe lângâ plâtirea decimei, ve- 
teranilor romani çi emigranfilor din Galia; în 
secl. III. câ()ù în mâna Alemanilor.

Agrigent, (grec. Akragas, acum Girgenti) 
oraç în Sicilia, odinioarâ înfloritor, eu temple 
admirabile; întemeiat pe la 582 a. Chr. ; 406 a fost 
ouoerit de Chaitagineni, iar delà 262 ajimse sub 
Romani; în secl. IX. d. Chr. dârîmat de Sa- 
raceni.

Agrimensori, iugineri agn'coli la Romani; o 
clasâ deosebità, cuahficatâ în çcoli spéciale, eu 
cunoscinte teohn. çi jurid. ; deliberau asupra 
tuturor afacerilor de proprietate çi catastru.

Agrimonia L., planta, gen din famUia Eosa- 
ceae, triW Poterieae; confine plante erbacee 
perene, ou flori galbine, ce apar în lua.—Ang. 
A. ouprinde mai multe specii, ce oresc în re- 
giimile temperate çi în munfii tropioali ai emis- 
ferei boreale çi ai Amer, austr. In Rom. çi îu 
ferile învecinate se aflâ A. Eupatoria L. nu- 
mità în popor Turifâ mare; ea cresco prin 
crânguri, tufiçuiî çi pâduri, atât în regiunen 
câmpeanâ cât çi în cea muntoasâ. Se mai afin 
A. agrimonoides L., A. repens L. etc. Unele 
.spech de A. L. se cultivâ ca plante ornamen- 
tale. A. Eupatoria L. se întrebuinfa înainte on 
spécifie pentru a vindeca boalele de ficat; a()i 
se întrebuinfeazâ pufin ca astringent. [Z. C. P-]
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Agrippa, 1) Marcus Vipsanius, n. 63 a. Chr., 

beliduce ?i bàrbat de stat roman ; oa partisan al 
lui August învinse pe Sextus Pompejus la Mylae 
çi Naulochus (36 a. Chr.), repurtà Victoria steâ- 
lucitâ delà Actium (31 a. Chr.) asupra flotilei 
hd M. Antonius çi Cleopatrei; sub condncerea 
lui se efeotui mësurarea imperiului roman (»Com- 
mentaiii Agrippae«), dupa oare se compose o 
hartà a lumii. Rentorcêndu-se din Pannonia, 
unde liniçtise o resooalâ, se îmholnâvi $i mûri 
la 12 a. Chr. 2) A. Menenius, 503 a. Chr. con
sul roman, cunoscut prin fabula despre conju- 
rarea membrelor corpului în contra trândavului 
stomac, eu care a împâcat pe plebeii einigraji 
pe muntelu sfânt.

Agrippa, Cornélius Heinrich de Nettes- 
heim, scriitor, medic çi fîlosof, n. 1486 în Co- 
lonia, t 1535; a dus o viatà aventuiîoasâ §i 
nestatornicâ. Delà 1509 a fost prof, de teologie 
în Dole (Franohe-Comtè), acusat însà de eresie 
trebui sa fugâ. A umblat piin Anglia çi Italia, 
unde oa militai’ ajunse câpitan çi cavaler; a 
propus teologia în Colonia, apoi ca Dr. jui’is et 
inedioinae a (inut prelec(iuni în Pavia, de unde 
a trebuit iarâçi sa fugà dinaintea creditorilor. 
Ca syndicus în Metz a apârat o »strigoaicâ«, 
deoi trebui sà fugâ în Helvefia, apoi rentors la 
Metz devine inedicul mamei regelui Francise I. ; 
câ(Jut în disgracie se du.se la Olanda, unde sorise 
renumita carie: »De inceriitudine et vanitate 
scientianun deolamatio invectiva» (Colonia 1527), 
în oare sbiciuie sciin(ele, pentiu-câ împing .su- 
fletul la pëcat, stîng lumina credin(ei, ridicà 
miuciuna la valoare etc. Din aceastà causa A. 
fù silit sà fugâ în Francia, unde.iarâçi fù per
sécutât çi apoi prins. Bliberat fiind se duse la 
Grenoble, unde mûri. A. a mai scris: De oc
culta phüosophia, Declamatio de nobilitate et 
praeceUentia foeminei sexus, etc.

Agrippina, 1) Fata lui M. Vipsanius Agrippa çi 
a luliei, so(ia cesarului Germanicus, pe care-’l 
inso(i în expedifiile sale din Germania çi Orient, 
dovedind multâ bârbâ(ie; dupâ moariea lui 
Germanicus se rentoarse la Roma, dar de- 
veuind suspectâ fù exilatâ de împër. Tiberius 
pe insula Pandateria, unde péri de foame; tôt 
a?a perirâ çi bâiefii ei Nero çi Di’usus, cel mai 
tinêr — Caligula — ajunse împërat în 37 d. Chr. 
2) Fata celei de mai sus çi a lui Germanicus, 
n. 16 d. Chr. în Colonia Agrippinensis ; mai 
àntiîiu so(ia lui Ahenobarbus, din oare càsâtorie 
se nâscù Nero, apoi a bogâtanului Passienus 
Crispus çi în urmâ a împëratului Claudius, pe 
care-’l otrâvi, ca sà ajungà Nero pe tron ; a 
dus 0 viajâ depravatâ, imoralà çi fù ncisâ în 
59 la porunca lui Nero. Delà ambele A. au 
remas statue de renume în museul capitolin çi 
Villa Albani din Roma çi Neapole.

Agriç, 1) A. (Agris çi Egres, numirea veche 
Egreg, Greg), oom. mare în cottul Arad, cerc. 
Terpova; despre ville delà A. se face amintire 
déjà la 1214, iar despre parochie la 1332; pe 
dealul numt çi aeji A. era la 1406 o cetate (rui- 
nele se vëd âneà), càrei aparjineau comunele : A. 
de jos, de sus çi alb. A. are 573 case, 2661 loc. 
dmtre cari 2622 Rom., gr. or. ; hiserica e pom- 
poasà, de piatrà eu trei çcoli de piatrâ, regu- 
mte: douë pentru copü çi una pentru feti(e. 
Teritorul e de 5258 jugêre catasti'ale, în mare

parte stàncos çi acoperit eu pâduri seculare ; se 
cultivâ vide çi pomàritul çi se produce var 
de prima calitate în cantitate mare. Pe teri
torul A. s’au aflat în numër considerabil bani 
din epoca de fer, tôt pe aici s’a condus una 
dintre cele trei dâlme, numite Limes Dacicus, 
cari le ridicaserâ Romanii pentru apârarea Da- 
oiei. 2) A. com. micà în cottul Bihor, cerc. 
Behu, 279 loc. Rom. gi’. or.; se ocupà eu agri- 
cultura çi pomàritul.

AgriguI, numirea popularâ a plantei Mibes 
Grossularia L. (V. ac.)

Agriçul-munte, (Muntele Agriçului) for- 
meazâ continuarea nord, a Muntelui-Mare din 
Mun(ii-Apuseni ; se estinde pânâ în Valea-Ierii, 
oare-’l desparie de gi’upamuntilor Güâului çi îneun- 
jurându-1, formeazâ la poalele nord, ale muntelui 
un unghiu çi astfel îçi îndreaptâ cursul nord- 
estic spre sud-est; are trei piscuri, dintre cai’i 
cel mai înalt e de 1477 m.; în unele descrieri 
(gem. çi magh.) e numit çi muntele Haller, çi 
Andrâssy, dupâ niunele proprietarilor ; pe harta 
speoialâ militerâ e însà însemnat eu numirea 
adevëratâ : Muntele Agriçului. [Süv. Mold.]

Agrologia, agricultui'a generalà ; are sâ ne arete 
substanjele çi forjele neîusuflejite ale naturü (din 
pâment çi atmosferâ), cari prin intermediul plan- 
telor devin aocesibile omuJui; numai planta se 
poate nutri direct din pâment, adecà sà-çi ab- 
soarbâ din pâment substanjele necesare formârii 
corpului ei, çi indirect çi a corpului animalic. 
A. ca sciinjà se baseazà de o parte pe soiin(ele 
naturale, de alta pe sciinjele eoonomice; ea trac- 
teazâ: 1) despre viaja plantelor sau biologia ve- 
getalâ, 2) despre pâment, 3) despre climâ, 4) 
despre ameliorajiunile agricole, 5) despre lu- 
crarea pâmêntului, 6) despre îngrâçâminte, 7) 
despre semên(â çi semënat, 8) despre întrejinerea 
semënàtui’ilor, 9) despre récolta çi pàstrarea pro- 
ductelor. Cf. Dr. G. Maior : Tratat de agricultura 
ra(ionalà 1896, de Vrani : Tratat de agricultura.

Agronomia, scün(a, care ne dâ toate principiile 
çi legile, pe cari se baseazâ agi'icultura sub toate 
formels ei ; are în vedere nu numai partes tech- 
nicà a produc(iunii agricole, ci çi cea economicâ, 
rentabilitatea ; se confundâ des eu agrolcgia.

„Agronomia“, jumal bilunar de agricultui’â 
çi eoonomia ruralà, apâmt la 1859—1861 form. 
8° în Bucuresci, tipogr. najionalâ, sub red. lui 
P. Buescu.

Agropyrum, planta, gen din familia Grami- 
neelor, tribiü Sordeelor; speciile acestui gen 
sûnt rëspândite în pàr(ile temperate ale emis- 
ferei boreale ; dintre ele Agropyrum, repens P. B. 
e cunoscutà sub numele vulgar de pir sau chir 
ca 0 buruianâ stricâcioasâ agriculturii ; rhizomul ei 
se folosesce în medicinà ca diuretic. [A. Pr.]

Agrostenuna L., plantâ, subgen din genulLycA- 
nis L. din familia Caryophylleae, tribul SUeneae ; 
unii botaniçti le considerà ca gen eu o singui’â 
specie A. Githago L., cunoscutà în popor sub 
numele deNeghinà sau Zizanie; cresce din 
nenorocire çi la noi prin semënâturi. Seminjele 
de neghinâ, amestecate eu semên(a de grâu, dau 
fâinei de grâu coloare negricioasâ, gust neplâcut 
ji proprietâfi toxice, de aceea e necesar, ca sâ se 
indepârteze aceastâ plantâ din semënâturile de 
grâu înainte de a ajunge la maturitate. De- 
ooojiunea ob(inutâ din seminjele de neghinâ
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se întrebuinta odinioara contra boalelor de piele ; 
Boum nu se mai. întrebuinteazâ în medicinâ.

[Z. C. P.]
Agrostidee, plante, trib din familia Grami- 

neelor on spiculé uniflore ; la A. apartin ca genmi 
mai remarcabüe : Stipa, Milium, Fhleum, Agro- 
stis, Lagurus §. a. [A. Pr.J

Agrostls, planta, gen din familia Gramineelor, 
tribul Agrostideelor ; speciile lui sûnt rëspfindite 
pe întreaga suprafata pâmêntului ; unele din cele 
mdigene la noi precnm A. alba L. sûnt plante 
furajere exoelente, a câror culhu-i se reco- 
manda pentru locurile umede, altele ca A. Spica 
venti L. cresc pe ogoare $i contribue astfel la 
depreciarea recoltei. [A. Pr.]

Agrostographia, partes botanicei, care trateaza 
în spécial de Graminee $i plantele analoage, 
prin extensiune : tratatele ce se ocupa în spécial 
eu plantele acestor familii. Specialiçti în Grami
nee se numesc botaniçti agrostograpbi.

Agrotls aegetum Fab., flutui'e noctum.
Agrumi, poama acrâ, munele comun al làmâii, 

portocalei etc.
Agrypnia, lipsà de somn, insomnie; simptom 

de iritapune cerebralâ dupa studiu prea intensiv, 
esoese în m Su care çi beuturà, abus de cafea, 
ceai, tutun, la durer! mari ; uneori ca simptom al 
morburilor de creeri çi al diferitelor neuropathii.

Agua, cel mai înalt munte al Amer, centr. în 
Guatemala, 4416m. înalt; vulcan.

Aguas-Caliéntes, stat al republicei Mexico eu 
arem de 6095 km*, çi 140,180 loc.; capitula 
A., 32,355 loc. ; în apropiere isvoare calde.

Agud, numirea popularâ a plantelor: Morus 
alba L. çi Morus nigra L. (V. ac.)

Aguilas, port §i orâsel în prov. spaniolâ Mui'- 
cia. 10,000 loc., export de plnmb, fer, pucioasâ 
çi smochine.

Agulhas, (Cabo .Agulhas sau Cap Lagulhas) 
punctul extrem delà capul de bunâ speranta, 
intr’o depârtare de 155 km. spre sud delà acesta. 
e format din nâsipul mârii, care se adunâ aici 
çi e foarte periculos pentru navigatiune.

Agura, muntele Athos în partea sudicâ a 
Macedoniei.

Agurida, strugui- necopt sau acru, zeamâ din- 
tr’un asemene strugur $i orice poaiuâ acrâ. 
(E. M. R.) Aguridar, v. làuruçcà.

Agu$, pei-sonagiu legendar; în baladele oltene 
«Aguç al lui Topalâ», în cele banafene » Aguçita lui 
Topalâ<; diminutivsimpatiedin agit. (Etym. M. R.)

Aguti, (Dasyprocta A. L.) animal ro(}ëtor; trâ- 
iesce în Brasilia, Peru, Antille, Surinam çi Guiana; 
are bot ascutit, urecbi mici, rotunde, picioarele 
dinderët mai lungi ca cele dinainte ; n’are coadà, 
degete ai-e 5 la picioarele dinainte, 3 la cele dinapoi ; 
meisul lui este repede; dinfii puternici; trâiesce 
în pârechi, prin pâdurile dese; se aflà pana la 
înâltimea muntilor de 2000 m. ; e fricos, si ne- 
stricâcios ; se brânesc eu insecte çi plante ; prins 
de mic se îmblândesce; are un miros tare a 
raosc. [M.]

Agyagfalva, s. secuiesc în 1rs. cott. Odorheiu; 
873 loc. La A., pe campia care se estinde pe 
malnl stâng al 'Éêrnavei-mari, au (inut Secuii la 
10 Oct. 1848 un meeting, decretand insurec- 
tiunea. [Silv. Mold.]

Agynia, (grecj necàsâtorie. célibat, burlâcie.
Alub, rege preste Israil. delà 917—895 a. Cbr. ;

pe timpul lui s’a înrâdâcinat adânc idololatria, 
combatutâ de profetul Ilie, care trSia pe àtunci.

Ahaggar, tearâ muntoasâ în Sahara, între 
Tuât, Fezzan çi Air; locuitorii Tuaregi.

Ahal (Achal) Teke, Oasa A., o parte a pro- 
vinciei transcaspice, formata de Ru^i la 1883. 
Capitula e Askabad. Din mun^ii Eopet Dagii 
isvoresc o mulfime de rîulete, cari conduse de 
Tekinfi prin nenumerate canaluri, fac din Oasâ 
unul din cele mai roditoare tinuturi, care sea- 
mânâ eu o grâdinâ bine cultivata çi bogata, 
Locuitorii Oasei sûnt açanumi^i Teke sau 
Tekinti, o seminfie aTm’comanilor. Facendu-se 
din causa ho^ülor çi jafurilor lor incomoÿ ve- 
cinUor Ruçi, aceçtia în interesiü reputatiei lor 
în Asia se vë(}ui’5 necesitati a-i supune pe Te- 
kinti, ceea ce dupa lungi çi grele lupte (1874, 
1876, 1878—1880) abia le succese în 1881/2.

Ahaizich, Achaltsiche »cetate noua», for- 
tareaîâ în guvei-namentul rusesc Tiflis (Trans- 
caucasia), situata la înalfime de 1029 m., eu 
13,757 loc., multe biserici armene çi o moçeà 
foarte frumoasà, prefâcutâ în bisericâ iniseascà. 
Mai demult tîrg principal de bâieti çi fete geor- 
giene ; acum comerciu eu vite, piei, miere, cearà 
etc. In apropiere se produce vin bun.

Ahasifi, (antiochiani) aderentii doctrine! pob- 
tice, cai'e subordineazâ bisericâ statului çi recu- 
noasce potestatea nemârginita a principelui în 
afaceri bisericesci. (Jus territoriale circa sacra.) 
Numi(i dupa régi! Ahas çi Antiochus, cari au 
réalisât aceste principii. Repres. prin filos.' engl. 
Hobbes.

Ahasveij în istoria Evreilor numele regelui 
persian Xerxe. In inscrip(iuni se numesce 
Ehshajârshâ.

Abat, V. agat.
Ahatina, (Achatina L.J un mêle terestru 

foarte mare; trâiesce în Africa çi depune ouë 
mari ca cele de porumb; bueâti din scoica lui 
servesc în Angola ca monete.

Ahemenicji, veche dinastie pei-sianâ întemeiata 
de Achaemenes, moçul lui Cyrus, întemeietoml 
împeiiului persian.

Ahiwardt, Hermann, conduoëtonil antisemifi- 
lor în Germania. A pubücat numeroase broçuri 
vehemente, pentru cari a fost osândit mai de 
multe ori la închisoare.

Ahmed, ça/t, întemeietorul statului Afganilor 
sau Dui'anilor ; n. 1724, f 1778; aies (1747) 
principe al Afganistanului (v. ac.), primi numele 
»Dor doran» (= màrgâritarul veacului) ; purtà 
multe resboaie norocoase çi înrinse çi pe Marati 
çi Persani. (Cf. art. de sub Achmed.)

Ahmed Midhad, efendi, renumit romancier 
turc; îçi începù activitatea literarâ âneâ în 
tinerefe çi pupÛcà preste 200 vol.; redactor al 
rmui (Jiar de frunte (»Terdjuman-i hakikat») çi 
primul représentant au direc^unii nationale în 
literatura turc, çi al purificàrii limbei turcesci; 
a Bcris mai aies romane, drame çi lucrâii sciin- 
tifice.

Ahmedabad, (Ahmadabad) oraç în provincia 
indobriticâ Bombay, 146,990 loc.; are multe 
monumente de renume çi industrie bine dee- 
voltatâ.

Ahmes, matematic egipt., a trait la încep. 
mileniului II. a. Cbr. Autornl celei mai vechi 
opéré matem., pubL de Eisenlobr, Lipsea 1877.
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Ahn, Francise, n. 15 Dec. 1796 în Aachen; 

autor al multor car^i de çcoalâ pentru învëtarea 
lirabilor moderne (franc., engl., ital., oland.) ; delà 
el: metoda lui A. pentru înve(area limbilor 
(analiticâ), uimatâ de Ollendorf ç. a.; contrarul 
metodei sintetice a lui A. Seidenstücker, con- 
tinuatâ de C. Plbtz çi C. Otto, f 21 Aug. 1865.

Ahrens, Henric, filosof de drept, représentant 
principal al unei direotiuni jur. - filos. numitâ 
dupa el; n. 1808 în Kniestâdt, Hannovera, f 
1874 în Salzgitter, studià în Gbttmgen; dupa 
révolta din lan. 1831 se réfugia în Belgia 
Paris, tinênd prelec(iuni despre filosofla gorm. 
dupa Kant; 1834 fù chemat caprofesor de filo- 
Bofie la universitatea din Bnixelles, 1850 ca 
profesor de universitate în Graz çi 1859 în 
Lipsea. Scrise : »Organische Staatslehre auf phi- 
losophisoh-antropologischer Gnmdlage» (Viena), 
opul principal; «Cours de droit naturel» (Paris).

Ahriman, (Ariman) dupa mit. pers. nàscut, 
ca ÿi Ormuzd, din sînul (Jeita^ Zarvana 
Akaran;a; la început spirit de luminâ çi curât; 
invidia lui contra lui Ormuzd, (Jeului de luminà, 
ÿi licomia dupa domnie îl desbinà de 4eul cel 
mai înalt $i astfel A. câ4ù, deveni principiul 
rëu, spiritul tuturor relelor çi domnul întune- 
recului çi îçi créa spirite rele çi de întunerec: 
devü çi çepte archidevi çi alte fiiofe rele; delà 
facerea lumü pana a()i neîncetat poartâ resboiu 
eu Ormuzd. In Zendavesta A. se numesce con- 
stela(iunea «Çerpele» care-çi fàcù calea înti'e cer 
çi pâment (când sta în orizon). Asemenea fiinfâ 
e Setb la Egipteni, Tj'phon la Greci, Satana 
la creçtini. [Atm.]

Ahtum, la Anonimus: Obtum, duce al Bânatvüui 
Timiçan, umiaç mai îndepàrtat al lui Glad çi 
contimporan al St. Stefan, regele Ung. ; nevoind 
sa mai recunoascâ supremafia regelui magh., 
fù bâtut de Stefan çi înlocuit eu un nepot al 
regelui, numit Sunad. Cf. Xenopol; Istoria Ro- 
mânilor din Dacia Traianâ, I. 469 çi 486.

Ahumada, Don Pedro Giron, Marques de 
las Amarûlas, duce, general çi bârbat de stat 
spaniol, n. 1788 la S. Sébastian ; pe timpul res- 
boiului de independen(à çef al statului major; 
dupa revolufia din 1820 souit timp ministru de 
resboiu; numit de Ferdinand VII. membru în 
consibul de regenjâ, apoi president al Procerilor ; 
1835 din nou ministru de resboiu sub Tweno; 
t 17 Maiu 1842 în Madrid.

Ahuramazda, în mit. pers. 4oul, care a fâcut 
Ç>_ tjue lumea; adeseori e numit spiritul sfânt çi 
dàtator de bineouvêntare, domn, domnitor, cel 
tai'e çi cel înalt; numele lui în altâ forma e: 
Aura-mazda (mare în(elepoiune) çi Ormuzd, 
O forma din numele aci înçirate. [Atm.]

A. I., (Alba-lulia) semnul monetâriei din acest 
oraç; se gâsesce pe banii de argint bâtuji pe 
timpul principUor transilvâneni.

Ai, fbradipul sau leneçul), mamifer din fam. 
bradypodidelor, ord. nedinjatelor; cap rotund, 
ca la inoimije, urechi acoperite eu për çi ochi 
Duci; membrele dinaiute eu mult mai lungi ca 
cele dinapoi, provë4ute eu ghiare încovoiate, 
lungi^ çi putemice ; coada foarte scuita ; acoperit 
eu pèr lung, aspru, semënând eu fênul uscat; 
Meseori ver4iu, din causa unei mici plante, alge 
(Chlorococcus), ce trâiesce pe el; are màsele; 
dm[ii tâietori îi lipsesc; creerul e mic, eu pu-

(ine circumvolujiuni, deci putin inteligent. Sûnt 
2 specii, una eu 2 çi alta eu 3 degete la picioa- 
rele dinainte. A. se târàie eu greutate pe ar- 
bori, nutrindu-se ou frunza lor. Amêndouë spé
cifié (Bradypus didaetylus çi Br. tridactylus) 
sûnt eam de 0'5—1 m. lungi çi tràiesc în Ame
rica sudicà. In timpuiile primitive existau bra- 
dipi miaçi, de mârimea rinoceiilor sau a ele- 
fanjUor, cunoscuji sub numirea de niegatherii, 
mylodon çi megalonyx, ale câror remâçi(e 
s’au gâsit în America sudicâ çi nordicâ. [M.]

Aiakos, (Aeacus) flul lui Zeus çi al Aiginei, 
n. pe ins. Oinone, unde fiind singurul om, Zeus 
a prefàcut omidele (grec, myrmex) în oameni 
(Myrmidoni.) Dupa moarte deveni unul dinti'e 
judecâtorü infemului. Aiàkeia, serbâtori în 
onoarea lui A.

Aiax, numele a doi eroi greci. 1) A. Tele- 
monios, rege de Salamis, în resboiul troian cel 
mai de fi-unte erou dupa AchUe. S’a ucis în 
nebunie. 2) A. Oiliades, regele Lokrilor, ase- 
mene a luptat înaintea Troiei. Pentru deflorarea 
Casandrei, Atbene i-a nimicit nâile lângâ ins. 
gyraice, unde s’a înecat.

Aicard, Jean, scriitor franc., n. 1848. Opéré 
mai însemnate : Les jeunes croyances, Les poè
mes de Provence, Le Dieu dans l’homme etc. 
La teatru i s’au jucat piesele: Au clair de la 
lune, Pygmalion, Molière à Shakespeare. Ade- 
vërat fiu al Provencei, posede ritm çi colori 
strâlucite.

Aides, (Aid One O s), în mit. grec. 4 cul lumü 
de jos; casa lui se numesce aidao, aidos (iad.) 
Zeus, dupa ce învinse peTitani çi pe Ciclopi, 
împàrji lumea în trei pârji ; sie-çi (inù regimul 
cerului, lui Poséidon îi dete al apelor, iar 
lui Aides afun4imea pâmêntului eu imperiul 
moi-tilor çi al întunerecului plin de taine, adecâ 
lumea de jos. [Atm.]

Aidin, vilajet turc. în Asia-Micâ, la coasta 
vesticâ çi sud-vesticâ; capitula A. sau Güzel- 
hissar eu 35,000 loc., reçediuja unui paçà; are 
moçee çi basare fmmoase, comerciu mare ou 
bumbac; se fabricâ marochin galbin veritabU.

Aigrette, egretà, buchet de pene fine albe, ce 
le purtau femelle ca decora[iune în frisurâ; 
peniç mUitar.

Aiguillon, (pron. egüiong, lat. Acilio), 1) oraç 
franoez îu depaitamentul Lot-et-Garonne, eu 
3160 loc., comerciu eu rin, cultuiâ de tutun 
çi canepà. Inseumat priu restuiîle unui vechiu 
castel, çi ale uniüa mai nou, zidit îu stU ital. 
de ducii de A. Lângâ bisericâ se aflà un zid ro
man de 10 m. înalt eu 4 arcade, iar la 2 km. 
de A. se aflâ massivul tum roman St. Corne 
sau Tourasse.

2) Aiguillon, titlu de duce franc, delà castelulçi 
oraçul A. CardinaJul Richelieu cumpërase moçia A. 
pentra uepoata sa Maria Magdalena de Vignerot; 
strânepotid ei Armaud Vignero-Duplessis- 
Richelieu, duce de A. (n. 1720) se ridicà 
la curte çi în amiatà pânà ce ajunse guvernor 
al Bretagne!. In urma volniciei sale ajunse în 
conflict eu parlamentul de acolo çi la întreve- 
nirea ministnilui Choiseul fù rechemat. Prin 
protecjia contesei Dubany ajunse (1770) uimaç 
al lui Choiseul. Slâbiciunea lui în poüticâ s’a 
ai'ëtat la împâitirea Poloniei. La ui'carea pe tron 
a lui Ludovic XVI. fù dimis, ba eschis delà
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curte. Mûri în 1782 deapretuit §i dat uitarii. 
— Fini sêii Armand, duce de A. ca députât 
al stârilor generale (1789) se declarà pentru 
starea a treia §i fù unul dintre cei dintâiu nobili, 
care a renun(at la toate privilegiile.

Allly, (Petru d’Ailly, lat. Petrus de 
Alliacé), filosof, n. 1350; în calitate de cardi
nal luà parte la conciliul din Constanta, unde 
apërà independeuta sinodului fa(â de papa. El 
sustinea, câ existeu(a luciurilor în sine poate fi 
O amâgire (ilusiune), adecâ nu se poate dovedi 
nemijlocit prin sensa(iuni, pe când prin consci- 
in(a de sine omul îçi cfiçtigâ siguranta necondi- 
tionatà a existentei sale. Opul principal : Quaes- 
tiones super quatuor libres sententiarum.

Almak, popor nomad in parfile nord, ale Af- 
ganistanului, între Herat çi Kabul, de origine 
mongolâ; vietuesoe împreunà ou a?a numitii 
Hasara; laolaltà sûnt circa 600.000.

Ain, (pron. en), rîu în estai Franciei; is- 
voresce in mun(ii Jura ?i se varsà la Lyon în 
Rhône, 190im. lung. Departamentul A. eu 
areal de 5825 km*, çi (1891) 356,907 loc. ; capi
tula Bourg.

AInali-Kavak, locaUtate în Crimea, unde s’a 
ÎDcheiat la 4 Mart. 1779 o conven(ie între Rusia 
çi Turcia, prin care se permite Ruçilor navi- 
garea pe Marea-Neagrâ in corâbii de aceea^i 
màrime eu ale natiunilor celor mai favorisate. 
Privitor la principatele rom. se stipuleazà; tri- 
butul, ce ele au sa plâteascâ la fiecare doi aui, 
sà fie taxat eu »modera(iune §i omenie«. sa nu 
se mai cearà nimic pe deasupra; (erile rom. 
sS aibâ la Constantinopole cate un «chargé d’ 
affaires» de religiimea gr. or., care sà fie sub scutul 
dreptalui gintilor çi tratat eu respectai cuvenit; 
din parte-i Rusia se îndatoresce »a nu întrebu- 
in(a dreptal sëu de interoesiune în favorul prin- 
cipatelor decât numai pentru pàstrarea nestrâ- 
mutatâ a condipunilor stipulate prin acest articol.« 
(Cf. A. D. Xenopol; Ist. Rom. V.)

Ain-Musa, isvor vestit lângâ Suez. Dupa tra- 
dipune isvorul scos de Moise din stâncà.

AIno, popor pagan pe ins. iapan. Jeso, pe 
Sachalin §i pe Curile, vr’o 100,000 capete; limba 
lor stâ între cea ohinezâ gi mandçurâ.

Aior, nuinire vulgarà a plantei Euphorbia 
helioscopia L. (V. ac.)

Air, (Ahir sau Asben) p (earà de oaze în sul- 
tanatul Tuareg în Sahara; muntoasà, muntii se 
ureâ pânà la 2000 m. ; vàile romantioe ; teritorul 
55,000 kmJ. ; 60,000 loc. ; capitula Tintellust. 
Vechea capitalâ a fost Agades (Aghadez), punc
ta! de întâlnire al caravanelor din Sudan, Ma- 
rocco, Fessan çi TripoUs.

AIra, planta, gen din famUia Gramineélor, 
tribul Aoeneelor. Spécifié acestui gen sûnt res- 
pândite prin Europa; în Rom. se aflà mai aies 
A. caespitosa L. pânà în regiunea alpinà, unde 
formeazâ o m ultime de grupe oespitoaso numite 
poporal ca însaçi planta Târsoci. [A. Pr.]

Alry, (pron. ehrî) George Biddell, n. 1801, 
t 1892 ; 1828 ajunse profesor çi director la ob- 
servatoral din Cambridge; delà 1836 pana la 
1881 functionà ca astronom în Greenwich çi 
calculé, prelucrà çi publicà toate observatiunfie 
fàcute delà 1750 încoace; inventa çi oonstrui 
mai multe instrumente çi a întrodus inemorabila 
jioua graduatiune engl. ; pe terenul astronomie

calcula diametrii, suprafetele çi volumele tnturor 
coi-purilor slstemului nostru solar; s'a mai dis
tins îndeosebi în opticâ; delà 1871—3 a func- 
tionat ca president al celebrului institut «Royal 
Society» çi 1872 fù avansat la rangul de nobil ; 
a publicat numeroase scrieri.

A-is, în musicà tonul résultant din înàltarea 
simplà a tonului A.

Aiça, sotia lui Mohamed.
Aisne, (pron. een) tîu în nord. Franc. ; isvo- 

resce în pàdurea Argonne; se varsà în Oise 
(afluent al Seinei) la Compiegne ; lung de 279 km. 
(56 km. navigabil.) Dupâ el e numit departa
mentul A. (în Isle de France), 7427 km*, çi 
(1891) 545,493 loc. Capitala Laon.

Aiÿor, numire popularâ a plantei lÂlium Mar- 
tagon L. (V. ac.)

Aïssé, Mademoiselle, aventarierâ, o circasianü 
nâscutà pe la 1693; când era de 4 ani fùcum- 
përatâ de ambasadorul franc. în Constantinopole, 
conte de Ferriol, care o duse în Francia, o 
crescù çi çi-o fàcù metresâ. Renta de 4CKX) fr., 
lâsatà ei de contele, o cedà surorii lui. Bpistolele 
ei (ed. de Voltaire, Paris 1787, de Ravenel 1846) 
sûnt interesante prin relatiunile, ce a avut ou 
persoanele cele mai renumite ale timpului sëu.

Aistuif, (Ahistulfus, Haistulfus), rege 
al Longobar()ilor, urmà pe tron la 749 fratelui 
sëu Ratchis, care se fàcù càlugàr. A. încercà 
de nou sà uneascà întreagà Italia sub coroana 
Longobar(Jüor, cuceri Ravenna, supuse pe prin- 
cipii de Benevent çi Spoleto, çi asedià Roma. 
Atanci (754), la rugarea papei Stefan II., ven! 
regele Francilor Pipin, care scàpà Roma, iar la 
756 bâta de nou pe A. çi-’l sili sà redea teri- 
toriUe cucerite, pe cari apoi Pipin le dârui papei.

Ait., în tennin. botan. presouitarea numelui 
Aiton.

Aitic, ceatâ, cârd, potae de lupi.
Aitken, (pron. eht) Sir William, medio engl., 

n. 1825 ; delà 1860 prof, la çooala Army Medical 
School în Betley ; întroduse (1858) termometnil 
în praxa medicilor englezi.

Alton, (pron. Eht’n) William, botanic; n. 1731 
în Sco(ia, f 1793 ca director al gràdinei bota- 
nioe din Kew, cea mai bogatà pe atunci. Sorierea 
lui de frunte: «flortas Kewensis» a apârut în 
1789 în 3 tom.

Alton, s. în cott. Coçocna, între Turda çi Cluç; 
2018 loc., dintre cari 1358 Români, iar ceialalfi 
Magh. Aci s’a aflat o «columna miliaria< 
romanâ, singura ce s’a descoperit pe pâmêntul 
vechei Dacii. Columnele miliare se açe()au pe 
càile romane çi arëtau distan(ele. Columna delà 
A. se aflà în museul din Cluç çi are urmàtoarea 
insoriptie :

IMP.
CAESAR NERVA 
TR AI ANUS AUG.
GERM. DACICUS 
PONTIF. MAXIM.
POT XII. COS. V.

IMP. VI. P. P. FECIT 
PER. COH. I. FL. ULP.
HISP. MIL. C. R. EQ.
A POTAISSA. NAPO

, ^ CAE MPX.adeca;
«Imperator Caesar Nerva Traianus auguste 

gennanicus, dacicus, pontifex maximus, potestatis 
(ad. tribuniciae) XII, consul V. imperator VI. 
pater patriae feoit per cohortem I. Flaviam ül-
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piam Hispanorum militum civimn Romanorum 
equitatam. A Potaissa Napocae milia 
pasuum decem.»

Din aoeastâ inscriptie, copiatâ çi de Mommsen 
(în Corpus Inscript. Latinarum, P. I. pag. 256 
Nr, 1627) se vede, câ pe looul Turdei de a(}i se 
alla colonia Potaiss^ iar la Glus Napoca. Delà 
columnâ, conform inscriptiei, se aüau ambele 
localitàti în depârtare de 10,000 urme romane, 
adecâ 2 mile geogr., ceea ce corespunde eu de- 
pàitarea A.-lui de a^i delà Turda çi Clu?.

[Silv. Mold.]
AlturI, fel de mâneare numità airea; eâtâ- 

rigi, rëci si piftie.
Alu, numire popularâ a plantei Allium sati- 

vum il. (V. ac.)
Aiud, (germ. Strassburg, magh. Nagy-Enyed) 

oras în Trs., cott. Alba inf., situât în vaJea 
Muresului (lângâ pârëul A.-lui), la o înàltime de 
270 m. preste nivoul mârii; 5932 loc., dintre 
cari 4029 Magh., 1436 Romani, apoi Sasi S- a- 
ueamuri ; ’l-au întemeiat Sasii însecl. XIII; eu 
timpul însâ Sasü în mare parte si-au pierdut 
nationalitatea, contopindn-se în elementui magh. 
Numele rom. se dériva, dupa cum afirmâ Lenk 
(Siebenbürgens geographisches etc. Lexikon, 1839) 
delà numele latin »VUla Judae Thadaei« (delà 
biserica apostolului luda Thadeu, aflâtoare aici.) 
In A. se aflâ cel mai însemnat institut cultural 
al Maghiar. reformati din Ardeal: colegiul lui 
Bethlen, înBin(at de piincipele Gavrül Bethlen 
în Alba-Iulia (1622) si stràmutat aici (1662) de 
piincipele MihaU Apafi. Colegiul consta din liceu, 
cura de preparandie si teologie reformata si e 
provë(Jut eu internat; are bibliotecâ mare (preste 
22,000 vol.) si coleofiuni sciin(ifîce (s. e. col. de 
naturalii, anticitati etc.) Lângâ piafa principalà 
se aflâ castelul orasului, eu mai multe bastioane, 
zidit tôt de Sasi. A. e centml cott. Albei inf. eu 
diregâtoriile comitatense si directiune flnanc. 
Aici se mai aflâ patru biserici, dintre cari una 
rom. gr.-cat. si una sâseascâ luter. ; aceasta din 
lumâ ziditâ la 1866 ; pe locul ei a fost o bise- 
ricâ veche luter. ziditâ la 1313. A. mai are un 
penitenciar al statului (eu vr’o 350 definufi), 
casannà de honve()i, scoalâ pentm vieii si mai 
multe societàti magh. [Silv. Mold.]

Aiud-protopopiat rom. gr.-cat., se compune 
din 27 parochii si câteva fllii, eu 14,543 cre- 
dinoiosi. Resedinfa protopopiatului e A. Pentru 
acoperh-ea salarului învëtâtorului din A. existâ 
un fond îufiiu(at de Metropolitul Vancea.

Aiudeati, Clemente, tribun la 1848/9 n. 1820. 
Tatâl sëu GavrUà Beldean a studiat la scoalele 
magh. din Aiud, unde i-s’a maghiarisat numele 
în »Enyedi«. Clemente A. a cercetat gimnasiul 
din Glus si preparandia oat. din Sibiiu. A fost 
scurt timp învëtâtor în Ofenbaia, apoi — che- 
mat de ainicul sëu Avram lancu, atunci can- 
celist la tabla reg. din M. Osorheiu, — deveni con- 
ducêtorul ourfii domnesci a baronului Pavel Bor- 
nemisza. Aici l’a ajuns isbuenirea revolu(iunii. 
Inrolat în Abafâja la honvecji, s’a réfugiât la 
Câmpeni, unde lancu îl numi câpitan. A luat 
parte la multe lupte sàngeroase si victorioase 
SI a fost décorât eu crucea de aur p. mérité 
(austr.) si medaUa de aur (rus.) Dupâ revolu- 
^une a fost funofionar, mai apoi învëtâtor în 
Câmpeni, unde trâiesce a(Ji ca pensionar.

Aiwas, sau Aiwas se numesce în Turcia nn 
domestic de casâ înoredin(at eu lucrâiile mai 
dure, adecâ un fel de lacheu în bucâtârie; se 
inultâmesce eu leafâ micâ; în anticitate însâ 
adeseori ajungeau la averi mari si titluri, pu- 
nêndu-li-se înaintea numelui si titlului cuvêntul 
A., 8. e. Aiwas Mehemed Pasa.

AiwazowskI, Ivan Constantinovici, renumit 
pictor rus, n. 1817 ; prof, la Academia de bele 
arte din Petersburg; exceleazâ în tablonri en 
subiecte din viafa marinarâ si orientaJâ; 1896 
arangià în Petersburg a 120-a exposifie a ta- 
blourilor sale; e afarà din cale productiv; nu- 
mërul operelor sale se ridicâ la 10,000.

Aix, (pron. ex) capitala rmui arondissement 
în Provence, vechea capitalâ a acesteia; rese- 
dinfa unui episcop; univers!tate si terme acum 
slab cercetate; 23,611 loc. Sub Romani se numia 
colonia Aquae Sextiae (123 a. Chr.) Aici a 
învins Marins pe Teutoni (102 a. Chr.)

Aix la Chapelle, (pron. ex la sapell) numele 
franc, al orasului Aaohen (v. ac.)

Alx le Bains, sta(iune de bâi termale în Franc. 
(Savoia), situatâ la înâltime de 258 m> Apa de 
0 temperaturâ naturalâ de 44°, confine pu(in 
sulfur. Specialitatea locului e procedura asa nu- 
mitâ »douche-massage«, executatâ eu dibâcie de 
personalul instruit. (»La noi nu poate fi vorbâ de 
efectele principiilor minérale, ci numai de o hi- 
droterapie caldâ fâcutâ eu o apâ termalâ pufin 
sulfuroasâ, masagiul combinat eu dus« Dr. Fo
restier.) Marea freevenfâ a locului se datoresce 
mai mult jocurilor hasarde si petrecerilor de 
tôt felul. Intre visitatori sûnt mulfi Româui 
din Regat. [Dr. Vuia.]

Aixis, sau Azizis, oras dac, atins de Traian 
în urmârirea Dacilor spre capitala lor Sarmi- 
zegetuza.

Ajaccio, capitala insulei si departamentului 
franc. Corsica; 16,812 loc. ; resedinja unui epis
cop ; locul natal al lui Napoléon I. ; loc de curâ 
climat! câ.

Aja Sofia, v. H^ia Sofia.
Aimara^ popor indian în America de sud. In 

copilârie isi difoimeazâ craniul, de unde au un 
tip spécial. Sûnt în deoadenfà.

Ajmir, (Adsmir) oras indobritic în Radspu- 
tana eu (1891) 67,877 loc. ; e îneungiurat de un 
zid putemic eu 4 poi-fi frunioase; are mai multe 
edificii frumoase, comerciu viu; resedinfa ad- 
ministratiei engl.

Ajo, ayo, (span.) crescëtor, aja, crescëtoare; 
agrâire folositâ de infanfii Spaniei fafâ eu cres- 
cëtorii lor; usitatâ si la euxtea austiiacâ.

A jour, cuv. franc, compus din prep. à (la) si 
snbst. jour ((Jiuâ, luminâ.) 1) Se numesce un 
obiect (soulpturà, stofâ etc.) lucrat astfel, încât 
prin gâuricele sale sâ poatâ strâbate lumina. 
S. e. Ciorapi à jour etc. 2) In contabilitate în- 
semneazâ, câ toate posijiile, cari formeazâ ob- 
iectul contabihtâtii, sûnt induse pânâ la (jiua 
presentâ. 3) In comerciul de pietri scwmpe în- 
semneazâ acele pietri, la cari partea din dos e 
neacoperitâ, deci piatra e strâvë(}ëtoare, (bri- 
liante etc.)

A Jove princlpium, fiat.) începutui e la lu- 
çiter, corespunde astâcji la frasa: Sâ începem 
in numele Domnului.

Ajuda, (Vydah, Veida) oras în Dahome (Afr.)
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mai de miüt centrul comerc. de sclavi ; 20,000 loc. 
Are un templu vestit, în care se adoarà çerpii.

Ajuga L., planta, gen din familia Labiatae, 
tribal Ajugotdeae, cuprinde ierburi anuale sau 
mai des perene, decumbente, uneori stolonifere; 
A. cuprinde vr'o 30 de specii, ce cresc. în 
regiunile temperate ale glebului çi în mun^ii din 
regiunea tropicalâ. In Amer, lipsesce eu totul. 
Cintre speciile, ce se aflâ în Rom. çi în terile 
vecine, însemnâm : A. reptans L., poporal V i n e- 
ri^A, Tâmâità, cresce prin têna^e çi pria 
pâduri umede, pana în regiunea alpinâ. A. gene- 
vensis L. çi A. Laxmanni Benth., vulgar Barba 
boierului. Multe din aceste plante se cultiva 
ca plante ornamentale prin grâdini. Oenul A. L. 
cuprinde plante inodore sau putin mirositoare, 
ceea ce constitue o esceptie în famiUa Labiatae. 
Ele con^in un principiu rëçinos-amar çi astringent, 
de aceea frunzele çi vêrfurile florifère se în- 
trebuinjau ca astringente çi cicatrisante, aiji însâ 
s’au scos din us. [Z. C. P.J

Ajumita, ajumitul, joc copilâresc, care pe 
alocurea se numesce mijoarcà, mijotcà, de-a- 
mija, d'ascunsele, d’a-cucul, pitulieîea.

Alun, abtinerea totalâ delà mâneare, beuturâ 
çi cniar delà luoru; A. se ^ne mai aies în pre- 
(}iua unei serbâtori mari (s. e. a »Arëtarii Dom- 
nului» = A. botezului) çi înainte de împârtàçirea 
eu sf. cuminecâtura. Mulfi ajuneaza spre a-'çi 
ajunge un scop anumit. In asemenea casuri de 
multeori A. devine o credinjâ deçartâ.

Ajutor, 1) în economia polit, v. la auxiliar; 
2) în medicinà primul A. v. accidente; 3) în 
marina v. Salvagiu ; 4) A., un fel de dare directâ, 
ce se tua pe la sfîrçitul veacului trecut în 
Moldova delà tevani çi se incassa în luna Maiu.

Ajutorinfa, un ait fel de dare directs (în Mol
dova), ce se storcea pe la sfîrçitul veacului trecut 
delà terani de 2-ori pe an, vara çi iama.

Ak, turc. = alb, s. e. Ak-Seraü, palatul alb.
Akabah, (Akabet el Misrîe) port turcesc eu 

castel întârit, situât la capul exti-em al golfului 
d e A. în partea nord-est. a Mâtii Roçii ; are ceva 
comerciu, înrtarea în port cam anevoioasâ.

Akamas, (grec. »neobositul«) fiul lui Theseu, 
a fost trimis eu Diomede la Troia sà cearâ eli- 
berarea Elenei çi mai târcjiu unul dintre cei 30 
eroi ascunçi în calul de lemn.

Akarnania, partea cea mai esticâ a Elladei 
antice lângà M. lonicâ; acum formeazS împreunS 
eu Aetolia o Nomarchie, eu un areal de 
7489 km*, çi 162,020 loc., capitata: Missolungbi.

Akbar, original Dselal-eddin-Muhammed, cel 
mai renumit mogul(împ.) al MongoUlor, n. 1542, 
1 1605 în Agra; domni delà 1556—1605; dupa 
ce îçi întinse domnia preste întreg Hindostanul 
nordic se ocupà eu afacerile interne ale impe- 
riului sëu vast: promovà agriciütura çi comerciu! 
çi favorisa pe savanfi çi artiçti; bunâstarea im- 
periului ajunse la culme sub stSpânirea lui ; 
contributiunea anuala se urcà la 200 mü. fl. 
Deçî musulman credincios A. n’a persécutât pe 
cei de alta credinJS. Istoria lui a scris’o marele 
vizir Abul Falz, din care partea DI. a ti-adus'o 
în limba englezS Gladstone în 1800. Cf. Noër 
•Kaiser Akbar»(Leyden 1880—86,2 tom.) [T. F.]

Akhisar, 1) A., (Kroia), oraç în vilaietul turc, 
eur. Scutaii 6000 loc., întârit la 1338; delà 1443 
reçedinja lui Skander-beg; 2) A., (Tiatira), oraç

în vilaietul turc, asiat. Aïdin, 8000 loc., aici a 
învins împ. Valons la 366 pe usurpâtorulProcopiu.

Aki, în mit. germ. Oegir, în cea nord, e 
(}eul apei, al mârii. Posseidon la Greci, Nep- 
tunus la Romani.

Akiab, capitata prov. Arakan (Birma brit), 
port, 33,900 loc., statiune milit., comerciu de 
petrol çi orez.

Akiba, A. ben Josef, trâî pe la 100 d. Chr.; 
discipulul rabinului Gamaliel, e autoritate în 
talmacirea Talmudului; luând parte la revolutia 
lui Bar-Cochbas, fù ucis de Iulius Seveins.

Akidopeirastica, metod de cercetare medicalâ 
întrodus de Middeldoipff (1856.) Se înfig ace fine 
spre a constata consistent sau confinutul unor 
organe mai adânc situate.

Akjerman, de présent centra administrativ çi 
capitata judetului A, în Basarabia. Ac-kerman 
însemneazâ turcesce »piatra alba». Aça a numit 
Turcia vechiul oraç roman Cetatea-albâ. A. e 
construit pe o înâltime stancoasâ, ce se aflâ pe 
malul drept al limanului Nistru, sub 46° 11' 31" 
lat. nord, çi 48° 30l/a' lung. dupa moridianul Paris. 
Pe malul rîului se aflâ însuçi oraçul împreuuâ 
eu iTiinele vechei cetâti çi vecbei mânâstiri. Spre 
nord, imediat dupa bariera oraçului, se începe 
satul Pâpuçoi, iar dincolo de ville, ce încungiurâ 
oraçul, se aflâ colonia elvetianâ Ça b a, apoi satele 
Turla. A. e vestit în istoria acestei parti a vechei 
Dacii. In secl. V. a. Chr. nisce marinari greci din 
Miletia au créât aici colonia munità Niconia, iar 
dupâ mârturisirea lui Marcellin âneâ în secl. IV. 
a. Cbr. a fost aici colonia fenicianâ Ophiuza, lo- 
cuità dupa Herodot de poporul Nevrii, cari au 
pàrâsit oraçul din causa înmultirii çerpUor. Pe 
timpul lui Herodot în loeul Opbiuzei era déjà 
Tiras (Thiras), locuit de poporul Thirit, subjugat 
de Daci pe la 300 a. Ch. Cu 2 secl. înaintea lui 
Christos în locul anticului Tiras a fost iaràçi o 
colonie grec., ce fàcea comerciu cu popoarele din 
Basarabia Când Romanii cucerirâ Dacia, numirâ 
oraçul; Alba-Iulia. De aici fâceau ei comerciu 
cu Schitia. Cu invasiunea Hunilor (375 d. Ch.) 
dominatiunea romanâ se sfîrçi; coloniile dispâ- 
rurà devastate de selbaticii barbari. Sub An(Ji, 
pe la 545 d. Ch., A. renasce sub numele; Turis; 
cucerit de Gumani remâne cunoscut sub numele : 
Acliba ; cucerit de Uglici çi alti Slavi e numit Beli- 
Gorod (oraçul alb), iar teara întreagâ : B e 1 o g o - 
rodeina. In secl. XII. A. era cimoscut sub 
numele: Mon-Castro sau Mauro-Castro; 
unii Î1 numiau A s pro-Castro. 1450 Mon-Castro 
fù cucerit de Turci çi munit Ak-Kerman. 1451 
Alexandru-Vodâ al Mcldovei reccupà oraçul nu
mit de moldoveni Cetatea-albâ. 1484 Baiazet 
luà Küia çi A. 1503 primind Bogdan al ID. suze- 
ranitatea imperiului turc., A. deveni cetate oto- 
manâ. 1812 A. deveni un orâçel neînsemnat al 
imperiului rus. Acum e locuit de .50,000 loc., po- 
sede 1548 case în însuçi oraçul çi vr’o 2000 case 
în suburbiUe învecinate ; are 3 biserici de piatrâ 
çi e vestit pentru vinurile sale, cari se expoarta 
în Francia.

Akka, (în biblie Acco, la franc. Saint Jean 
d’Acre), capitala uni sandjac turcc-asiatic în 
vilaietul Beiruth, lângâ sinul A., 9800 loc. mai 
aies moslemini. Are Un port foarte bun, dar 
nomolit în parte. Aci se concentreazâ multe 
drumuri dinspre Siria; navigatiune, comerciu în-
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Boritor, mai aies eu bumbac din Siria. In anti- 
citate dupa Alexandru c. M. Ptolemaii au pré
façât A. în centrul direofiei hellenistice. Sub 
domnia Romanilor senumiaColoniaPtolemais. 
— Pe timpul cruciatelor a fost priucipalul punct 
de debarcare al expedi^ülor; în curênd deveni 
reçedinta unui episcop. Aci s’a fundat ordinul 
cavalerilor germani ; tôt aci a fost mult timp re- 
çedinta loannitilor. De prin mijlocul secl. XYIII. 
pânâ pe la 1832 a fost centrul unei domnii inde- 
pendente. 1840 a fost data Turciei dinpreunâ ou 
Siria. Delà 1850 s’au reparat fortificaîiile ceta^i.

Akka, popor pitic în Africa, pe la gradele 3 
lat. nord., 29 long. est. delà Gr., descoperit de 
câlëtoml Schweinfurth. Viata intelectualâaproape 
de loc. Unicul animal domestic e gaina, (v. ilustr. 
pag. 56.)

Akkad, popor turanic, ce locuia între Euphrat 
çi Tigris; se folosia de scriere verticalâ.

Akkra, (N’kran) oraç în coastele delà Guinea 
superioarâ, zidit de Elngl. (1850) în depàrtare de 
150 km. delà rîul Volta. 5° 31' lat. noi-d. 18° 
1. est. delà Ferro. Imperiul A. de o extensiune 
de 65. km. în giurul coastelor mârii, sta sub 
protectorat englez. Locuitorii (40,000) se niimesc 
intre sine Gha.

Akme, (grec.) aaoupç, vîrf; figurât: înflorire, 
punct de cuLmina(iune.

Akmolinsk, provincie rus. în guvemamentul 
general al stepelor central-asiatice, între Tobolsk, 
’Turgai, SirDarja çi Semipalatinsk ; 594,673 km8., 
467,401 loc. (1885), dintre cari 339,000 kirgizi 
noma(Ji. In 125 çooale ale provinoiei se instru- 
iazà &70 elevi. Partea nord. $i sud. e acope- 
rità eu stepe, partea mijlocie deluroasâ çi bogata 
în aramà, càrbuni de piatrâ ?i pufin aur. Ca- 
pitalaA., 5711 loc; comerciu de caravane. ür;i.?ul 
cel mai însemnat este Omsk (v. ac.)

Akna, (magh.) oenâ, mina; se întrebuinîeazâ 
des în numiri topografice, s. e. Akna-Szlatina 
= Oona-Slatina etc.

Akolme|i, (àxotp.Y)TOi = neadornii(i) sectâ de 
câlugàri, intemeiatà de sf. Alexandm (f 430) la 
începutiü secl. V. în Orient; se numiau ne- 
adormifi, pentm-câ împâi’jiti în oâte 3—6 chovuri 
(Jiua noaptea preamâriau pe D-(}eu piin càn- 
tàri çi mgàciuni; dupa o mânâstire a lor, în- 
temeiatâ de Fl. Studios (463) çi numità Studium, 
A.-; se numesc çi Studi(i.

Akos, 1) A. conducëtor al Cumanilor; sub 
domnia S. Ladislau nâvâli (1092) în Ungaria la 
Dunârea-de-jos sa resbune desastrul Cumanilor, 
snferit în anul precedent sub conducerea lui 
Copulci, dar în luptâ fù ucis de însuçi Sf. La
dislau. 2) A. seminfia, cele mai vechi urme 
despre ea sûnt din 1136, când în adnnarea delà 
Arad pentru necredinfâ fatâ de regele fù omorît 
çi Mainot din semintia A. Dintre membrü acestei 
seminfii se mai amintesc: banul Ernye (Iren), 
(1271—1284), Stefan a luat parte în luptele lui 
Ladislau IV. çi a fest intimul lui Andreiu III., 
Mihail s’a luptat alàturea eu Carol Robert. In 
secl. XIV. s’a desparfit în doue familii, Bebek 
Çi Csetneky. Sediul seniinpiei a fost comuna A. 
m cottul Selagiu.

Akosmismus, idealismul, dupa care lumea cor- 
poralà nu exista în realitate, ci numai la apa- 
ren(à; a fost sus(inut de Neoplatonici çi de unii 
nlosofl gemani.

Akribie, (grec.) exactitate, precisiune, punc- 
tualitate, économie.

Akrisios, rege mitic în Argos, alungà pe fra- 
tele sëu Proitos, dar la intrevenirea lui lobâtes 
trebuî sà-’l reprimiascâ çi sâ-i dee domnia preste 
Tiryns. Din câsâtoria lui A. eu Eurydike se nâscù 
Danae (v. ac.), al cârei fiu, dupa spusa qraco- 
lului, avea sa onioare pe A. Acesta inchise deci 
pe Danae într’o caméra suteranâ de fer, dar 
Zeus pâtrunse la dînsa în forma unei ploaie de 
aur, çi Danae nâscù jie Perseus. A. de frica 
cracolului se réfugia in TessaUa, unde, eu oca- 
siunea unor jocuri (inute în amintirea regelui 
din Larissa, fù omorît, din întêmpiare, de dis- 
cul lui Perseus.

Akrokeraun, promontoriu, colful nord-vest. al 
mun(Uor Eeraun lângâ M. Adriaricâ (Epir), acum 
Cap Linguetta.

Akron, (pron. Eckren) capitala unui jude( în 
statul nordamer. Ohio, în depàrtare de 48 km. 
spre sud delà Cleveland çi legatâ eu acesta prin 
canalul Ohio-Erie; fabrici de lânârii çi marine, 
institut de aliena(i ; (1890) 27,601 loc. ; în apro- 
piere se aflâ gaz natural, cârbuni bituminoçi çi 
colori minérale.

Akropolis, (»oræjul de sus») cetate, fortâreatâ. 
Piin astfel de Akropole situate pe înàltimi, stânci, 
deaJuri naturale ori artificiale çi întàrite, se apâ- 
rau oraçele vechi grec. Numirea A. se da eu 
deosebire oetà(uiei din Athéna.

Aksakov, 1) Ivan Sergievici, semtor rus, 
n. 1823, unui dintre cei mai sîrguitori publi- 
ciçti ruçi ai erei noue; fruntaç al ideilor pan- 
rusiste; poesiile lui, în cea mai mare parte li- 
rice, se disting prin îndrâsneala în expresiuni 
çi târia convingerUor; î" 1886.

2) A. Constantin Sergievici, fratele celui de 
sub 1), scriitor rus., n. 1817, frunta^ al partidului 
slavofil, atribue Slavilor misiunea de a régénéra 
«cultura putredâ occidentalâ». A fost çi poet.

3) Sergej Timofeievici, tatâl celor numiri, 
scriitor rus, n. 1791, t 1859; mult apreciate 
sûnt mai aies descrierile vii ale naturii çi vie(ii 
familiare rusesci.

Aksu, (»Apâ albâ«, chinez. Won-Sn-Ciu) oraç 
în Turkestanul resâritean, încungiurat de un zid 
ou patru por(i ; 50,000 loc. turci, cari fabricà mi- 
nunate lucruri de bumbac (BàSj) piele, çei, frâne 
çi obiecte de métal, prelucrâ pietri scumpe, cari 
se vend prin întreg Turkestanul; aici se bâte 
çi moneta de argint (Tankeh), folositâ în aceastâ 
provincie ; A. e centrul comerciului de caravane 
între Rusia, China, Turkestanul res. çi apusean, 
Kaçmir, Ladak çi India; reçedin(a unui guver- 
nor (Taothai).

Aktâon, (Actaion) dupa mit. grec, fiul lui Aris- 
taos eu Antinoe, o fatâ a reg. Kadmos, çi învê(à- 
celul centaurului Chiron, care l’a învëfat în- 
deosebi arta vênatului. Çina Artémis, deoarece 
A. s’a uitat la ea când s’a scâldat eu nimfele, l’a 
sti-àmutat, stropindu-’l ou apà, într’im cerb, apoi 
cânii sëi l’au fugârit çi spintecat. [Atm.]

Akuman, (Aschmoph) în mit. pers. ar- 
chidev preste cetele devilor, adecâ a diavolüor, 
spiritelor rele, cari stau în serviciul lui Ahri- 
man; cel mai periculos çi monstrul mai urît 
din cei çepte archidevi ; destinât, ca în luptâ sâ 
stee în fatâ eu Bahman cel în(elept çi primul din 
cei çepte Amschaspandi ai lui Ormuzd. [Atm.]
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Ala, 1) Trupele formate din- popoarale aliate 
ca Romanii (deci nu din cetâtenii romani îm- 
pâr^ti în legiuni), çi atagate oastei romane în 
lâturea dreaptâ çi atâogà ua aripi (flanoâ) numite 
àlae (ala.) De régula fiecare A. consta din 4200 
de combatao(i împài’titi în 10 cohorte sub con- 
ducerea de 3 ofloeri romani (praefectus socium) ; 
ceilalti ofloeri se alegeau de popoarele aUate 
dintro oombatan(ü lor proprii. 2) Èegimentul de 
cavalerie roman (din 300—500 câlàreti), pentru- 
câ ai cavalerie se posta în aripa oastei. 3) In 
casa romanà cele doué alcovuri dinapoia atiiului, 
în cari se pâstrau chipurile de cearâ (imagines) 
ale înaintaçüor familiei. [T. F.]

Alababura, (sau arababura) d’andoaseiea, mare 
amestecàturâ, disoixhne enormâ; alandala, ana- 
poda, una preste alta.

Alabama, stat liber nordamer. lànga golful de 
Mexico; 135,320km*. çi (1890) 1.513,017 loc. 
Rîuri: Tennessee ai Alabama. Partes nordioâ e 
muntoasà; paifea mijlooie deluroasà, bogata în 
producte (porumb, bumbac) ; cea sudicâ aesoasâ, 
eu (ermuri nàsipoai-spre mare. Mine de cârbuni, 
însemnate fabrici defler, comerciuainavigatiune. 
Are în congres 8 representan(i, 2 senatori. — 
Capitala: Montgomery, port principal: Mo
bile. Venite (1889) l’/a, cheltueU l8/4, datorie 
9'/4 mil. Dell.

,,Alabama", (istoria maritimâ), celebru vas de 
resboiu, armat de Sudiçti în resboiul de seoe- 
siune între Statele Unité amer., eu care oon- 
federafii, sub comanda capitanulüi Semmes, res- 
pândirâ groaza în marina comercialâ a stateior 
de nord, $i captivarâ o mulfime de vase în doi 
ani de canipanie în Oc. Atl., pana când pieri în 
faimoasa luptà contra încruciçetorului federist 
Kearsage, lângà Cherboui'g, lunie 1864. Con- 
struc(ia ?i armarea A.-ei în (eara neutralâ Angl., 
fù consideratâ de American! ca o violare a drep- 
tului gintilor çi provoeà diferendul remas célébra 
în dreptul international sub numele de «Ohestiunea 
Alabamei». Diferendul se resolvà în 1872 înaintea 
umü arbitragiu (inut la Genova, care condamna 
Angl. sa plàteascâ Aniericanilor o despâgubire de 
75 mil. 1., çi Angl. trebui sa se supuna.

[Constant. B.]
Alabastru, minerai, gips £lu cristaUn; se in- 

trebuinteazâ ca piati'à de ornament. A. calcar, 
calcar incrastant cristalin, transparent; se între- 
buinteazâ tôt ca piatrâ de ornament.

Alac, (Tritieum speltaJ specie deosebitâ de 
giâu, eu bobul îmbràcat, fusul spicului fragil, 
eu spiculé rari çi subtiri. Exista A. de toamnâ 
çi de primâvarâ. A. e în toate privinfele mai 
rus tic decàt grâul; se multâmesce eu un pâ
ment mai nâsipos çi mai sârac çi eu o climâ mai 
asprâ decàt grâul; de aceea cultura lui princi- 
palâ se gâsesce eu deosebire în regiunile mun- 
toase. Cultura lui se aseamênâ în toate eu a 
grêului ;' numai la treerat bobul lui nu sare din 
pleavâ (glumâe), nu se scuturà, ci fusul spicului 
se rape delà insertiunea boabelor çi spicuJele 
remân întregi. Pentra a cui’àti boabele de ooaje 
trebue sà-’l dam pe mori deosebite — rîçni(e — 
întoemai ca §i meiul. Ca valoai’e intrinsecà e 
ceva mai putin productiv decàt grâul, dar dâ o 
fâinâ ?i scrobcalâ frumoasâ, çi nu cade nici odatâ, 
nid nu sufere atât de mult de parasiti. Ca 
planta agricolâ e foarte vechiu ; popoarele vechi

(Egiptenii, Asirienii, Grecii çi Romanii) îl cultivau 
foarte. intensiv.

Alacananda, unul din isvoarele Gangesului.
Alacoque, Margareta (Maria), câlugârità 

franc., n. 1647 în Lauthecourt làngâ Autune. 
Delà 0 visiune a ei, în care i s’a arètat I. Chr., 
se dateazâ cultul foarte lâtit în biserica latinâ, 
numit cultul sf. inimi a lui Is. (sacré coeur.)

Ala-Dagh, munti în Armenia turc, spre nord 
delà lacul Wan ; 3300 pi. înalti.

Aladja-Dagh, munte làngâ Ears în Aimenia. 
Aid au învins Ruçii pe Turci sub Mukhtar-Pa^a 
(15 Oct. 1877.)

Alagea, stofâ indianâ, (esutâ eu flre de in ?i 
de mâtasâ.

Alagoas, stat brasilian làngâ Oceanul Atl.; 
58,491 km2. ; 459,371 locuit. (1888). Capitala; 
M a c c i 0 ; capitala de mai înainte A. are 
15,000 loc.

À la grecque, (franc.) ornament de stU grec. 
Numele modem al omamentului antic >Meanden 
(v. ac.)

À la guerre, joc de billard pentra doué per
sonne, eu doué bUe §i pe billard gâurit. Câçtigâ 
acel jucâtor, care lovesce eu büa sa pe cea 
sti’âinâ astfel, ca aceasta sa între într’o gaurâ 
a biliardului. 8e joaeâ de regulâ pe bani.

Alals, (pron. Alee) capitala unui arondisment 
în departamentul franc. Gard, làngâ Gardon 
d’Alals; 18,961 loc.; mine de cârbuni, fier, plumb, 
asfalt, industrie de mâtasâ si o(el. Aid s’a în- 
cheiat la 27 lunie 1629 pacea între hugenoti çi 
Ludovic Xin, care a întàrit edictul de Nantes.

Alaj[a, (sau Alagea) stofe de bumbac pentru 
vestmmte, împestritate eu diferite colori si dese- 
nuri, cari se (es mai aies în Turcia în oantitàti 
mari, din torturi importate. Iinita(iuni de A. se 
trimit din Germ., Austr., Elv., Franc, si Angl.

Alall, fanfarâ de vênâtoare.
Alalla, neputin(a de-a forma sunete articùlate; 

se observa la morbuid de creeri.
Alalit, V. Diopsid.
Alâm, un fel de dare, ce plâtiau locuitorii 

Tâtari ai Mold. în seclul trecut.
Alama, aliadu de cupra eu zinc (67 p. Cu. 

si 33 p. Zn.), de coloare galbenâ; mai tare, mai 
resistentâ, mai user fusibilà si mai putin oxi- 
dabilâ ca cupra; se cunoso numeroase variatiuni, 
dupâ cantitâtile întrebuintate de cupru si z'oo-

Alamannl, Luigi, poet ital., n. 28 Oct. 1495 în 
Florenta; contrar al familiei Medici si persécutai 
de aceasta, a trebuit sâ-si pârâseascâ orasul natal; 
118 Apr. 1556 la Amboise (Franc.) ; operele lui 
mal însemnate; »Girone il Cortese» în 24 câiti; 
»Averchide« ; »La Coltivazione* în 6 câiti ; a mai 
scris poesii lirice, epigrame, satire etc. ; P. Eaf- 
faeUi (Florenta) îi edità (1859) operele »Versi e 
prose®, împreunâ cu biografla, în 2 vol.

Alâmar, (tinichigiu) meseriasul, care face toi 
felul de vase si unelte de tinichea si alamâ.

Alambic, aparat pentra destilatiune, întrodus 
în cbemie de chemistul arab Ahu-Kazis.

Alâmâie, 1) Numirea vulgarâ a fractului de 
Citrus limonum Risso. (v. ac.) 2) Joc terânesc 
în Mold., care seamënâ cu Schottisch-Polka.

Aland, 1) grapâ de insule în sinul botnic, apar- 
tinëtoare Fimandei; 1211 km*., 16,000 loc. sve()>i 
cari se ocupà cu agricultura, economia de vite 
si pescuitul (pe an exporteazâ 6000 tonne de
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heringi.) Cea mai mare insula e A. eu capital» 
de acelaçi nume. 2) A. afluent al Elbei în Saxonia 
prus., navigabil în lungime de 38 km.

Alani, popor nomad; loculau în nord. Cauca- 
Bului pânà la Don; 375 d. Chr. supuçi de Himi; 
0 parte din ei a nâvâlit împreunà eu Suevii 
Vandalü în Spania çi s’a açe(Jat în Portugalia, 
contopindu-se eu Visigotii.

Alantoidea, vertebratele eari au învëliçul Alan- 
tois, (v. a.)

Alantois, învëli? al embrionului vertebratelor 
amniote (reptile, paseri ?i mamifere); e açe(Jatâ 
la reptilii ?i paseri sub coaja oului çi servesce 
de-oparte ca organ de respiratiune, de alta ea 
reservoriu pentru urina exoretatâ de embrion; 
la mamifere fonneazâ împreunà ou învëliçul 
seros ehorionul, ale oàrui proéminente întrâ 
la unele mamifere în pâretele utemlui mamei 
ÿi formeazà plaeenta. [Dr. Gr. A.]

Alapa, (lat.) palmà preste obraz, la Romani 
formalitate observatâ la eliberarea sclavilor. 
Alapistae, la Romani posnaçi, eomedianti (elown), 
cari îçi trâgeau palme.

Alapici, Caspar, nobil croat, fini suroiii lui 
Nicolas Zrinsky (Zrinyi); deçî mie de staturâ 
çi cocoçat, se distinse prin neînfriooçare çi vi- 
tejie în resboaiele eu Turoii sub Ferdinand I. çi 
Maximilian 1., mai aies la asediarea fortâretei 
Siget (1562), de unde scâpà çi fù ânoà 16 ani 
comandant în Canija çi guvemorul oficiului de 
ban; înàbuçi revolutia (eràneascâ condusà de 
Mateiu Gubet.

Alâptare. Laptele matem e singurul aliment 
potrivit pentru oopil delà nascere pânà la îm- 
plinirea primului an al vietii, de aoeea fieoare 
inamà este datoai'e a-çi alâpta singurà eopilul, 
pe care ’l-a nàsout ; numai boale grele, eonstitutia 
prea slabà, eonformatia vitioasà a sfîroului fiiei 
O pot souti de împlinirea acestei datoiii sftnte. 
La nevoie încredintàm eopilul unei doioe, în 
prea multe oasuri însà eopilul propriu al doioei 
plàtesoe ou -viata pierderea laptelui, ee i se cu- 
venia lui ; mortalitatea oopiiior propiîi ai doicelor 
e pe aJocurea enormâ. Compositia laptelui fe- 
meiesc oorespunde întoemai eu trebuintele fisio- 
logioe ale oopilului. Hrânirea oopilului ou lapte 
de femeie se numesoe A. naturalâ, hrânii'ea eu 
laptele animalelor domestiee A. artifioialà. Lap
tele de femeie nu se poate iesne înlocuî prin 
lapte de vaoà. Copilul supoaità bine lapteie omd 
de femeie, oând Î1 suge dirent din sfîroul titei, 
astfel ea laptele sâ n’aibà ocasiune a se ames- 
teca ou neomàtenii de diferitâ naturà, eu mioro- 
organismi, eari ar puté produce tm-buràri în- 
semnate în eonstitutia laptelui. Dacà însà re- 
curgem la lapte de vaoà, întâlnim mai multe 
difioultàti: compositia iaptelui de vaeâ se deo- 
sebesce de acela al femeii ; laptele de vaeà con- 
tjne O cantitate mai mare de caseinà çi de unt 
çi O cantitate mai micà de zahâr de lapte, decàt 
laptele de femeie; în drumul lung delà ugenil 
vacii pânà la gura copilului laptele a avut mul
tiple ocasiuni a se amesteoa eu diferiti ferment! 
91 a se strica. Prin fierberea çi prin sterUisarea 
laptelui de vaeà nu înlàturàm eu desàvîrçire 
acest neajuns çi, ceea ce-’i mai grav, caseina 
laptelui sufere prin fierbere oarecari prefaceri, 
oari O fac mai greu de digérât decât caseina 
orudà. In üpsa de lapte de femeie sûntem to-

tuçi siliti a ne servi de iapte de vaeà fiert sau 
stérilisât. In ori ce cas delà a 7-a sau a 8-a 
lunà copilui trebue sâ se deprindà ou mâneare 
de cantitàti mici de lapte de vaoà, ca pregâtire 
pentru întercare, câci mult timp dupà interoare 
laptele trebue sà mai formeze alimentul prin
cipal al copilului. Oamenü sâraci, cari n’au vaeà, 
pot recurge la lapte de caprà. Dacà la alâp- 
tarea airificialâ ne seiTim de biberon, trebue 
sà-’l spàlàm ou mare îngrijire de mal multeori 
pe (}i, càci o cantitate minimalâ de lapte des- 
compus ori de alte necuràtenii remase în biberon, 
în tubul ori pe sfîroul biberonului, poate pro- 
voca feimentarea laptelui curât pus rn biberon. 
Multe boale mortale ale organelor digestive îçi 
trag originea delà neîngrijirea biberonului. Lit 
Dr. I. Félix, Crescerea igienicâ a copülor, Bu- 
ciu'esci Ï882. Simeon Stoica, Higiena copilului, 
Sibüu 1895. Apërâtorul sànâtàtii, (}iar de me- 
dicinâ çi Igiena popularà de Dr. N. Manolesou, 
Bucuresci 1895. [1. Félix.]

Alarçon, Don Pedro Antonio de, poet pi ço- 
Utioian span., n. 1833 în Guadix, -j- 1891 ; in- 
flintà mai multe reviste pi (Jiare, dintre cari »Eco 
del Oocidente* deveni centrul unei noue socie- 
tàti lit. din Andalusia; 1859 luà parte ca volun- 
tar în resboiul marocan, apoi fù aies membru 
în Cortès; 1868 lucrà pentru reînüintarea mo- 
narchiei pi mai târ(Jiu fu numit consilier de stat. 
Novelele lui, cari se disting printr’un umor 
deosebit, avurâ un succès extraordinar.

Alarçon y Mendoza, Juan Buis de, dramatic 
span. n. pe la sfîrpitul secl. XVI. în Tasco 
(Mexico), din 1622 trài în Spania, unde f la 
1639. A fost unul din întemeietorii teatrului 
span. national, distins îndeosebi în comedia de 
caracter (Comedia de costumbres.)

MarijDelphin Jean, (pron. allàr) virtuos franc, 
de violinà, n. 1815 în Bayonne; din 1843—75 
profesor la conservatorul din Paris ; f 22 Febr. 
1888. A scris multe piese brillante pentru vioünâ 
pi O pcoalà renumitâ de violinà.

Alarlch, regele VisigotUor, n. din semintia 
Baltilor în 376,1410. Când Arcadiu, împ. roman 
orient., denegà Gotilor plàtirea tributului anual, 
aoeptia îpi aleserâ de rege pe tinëml A., care 
în fruntea poporului sëu cutrierà pi pustii în- 
treaga peninsulà Balcanicà pânà în Felopones. 
Stilicho, ultimul mare patriot .pi beliduce al 
imperiulid apusean, veni în ajutoml resâri- 
tenilor pi împresurà pe A. în Arcadia. Dar ura 
dintre cele douë imperii era eu mult mai mare, 
decât ca curtea orient, sâ primeascâ ajutonü lui 
Stilicho. Preferi deci a se împâca eu A., fà- 
cêndu-’l principe pi denumindu-’l guvernor al 
Illiriei pi comandant al imperiului. Delà 400 de
veni biciul Italie!. Stilicho îl învinse de douë 
ori, dar când acesta fù asasinat la porunca lui 
Onoriu, impëratul apusean, nimic nu putù résista 
lui A., care (410) ocupà Roma pi o pustii, criiftod 
numai bisericüe. De acolo se retiase în Sicilia, 
plànuind a trece în Africa, dar mûri în Coseuza 
moarie subitâ pi fù îngropat în fluviul Busento. 
Lit: Eicken, Der Kampf der Westgoten mit 
Rornem, Leipzig 1876. Bertolini, Storia D'italia. 
Medio evo 1890 pi Thierry Amadée, Alarich pi 
apunerea imperiului roman apusean. [T. F.]

Alarma, {franci à l’arme, la arme) chemarea 
la arme neapteptatâ a trupelor prin comandà,
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puçcâturâ de tun, signal do corn, de tobâ ori 
de fum, conduceiea loi la locul de A.

Alarmator, aparat de a trezi, a da signal; apli- 
cat la maçirii, cazane de vapor etc.; se pune 
în miçcare de sine îndatâ-ce e lipsâ; vinelu dan 
signal la atacuri de bo^i. Mai cunoscute: cro- 
loagele eu trezitoare, trezitorul morilor de mâ- 
einat, care face larmâ îndatâ-ce au trecut 
gràuntele din eoç, etc.

Alaroiji, popor vechiu, amintit de Herodot, 
loouia la Marea Neagrâ çi era înmdit eu Colchienii ; 
dupa Fr. Müller au fost poporul original' al 
Armeniei.

Alaçca, penins. bogatâ în Vulcani în partea 
uord-vest. a Amer., traversatâ de nul Tukon; 
mai nainte a Ruçilor (Amer, rus.) ; 1867 o cum- 
përarâ Statele Un. amer, eu 7‘/6 mil. Dollari; 
1.376,300 km*. ; 31,795 loc., mai aies Indiani çi 
Eskimoçi ; (earâ arcticâ, însemnatâ pentni pescuit 
çiblane; minedeaur. Capitala: Archangelul 
nou; oraç mai mare Andreiawsk.

Alastor, dupa mit. grec, démon de resbunare, 
duh de plagâ; era çi predicatui lui Zeus, ca 
resbunâtor mai aies al crimei sângeroase çi în- 
deosebi al uciderii. [Atin.]

A la suite, în armata germ. ofteeri supra- 
numerari, cari poartâ uniforma unui régiment, 
fàrâ a face servicii în el.

Alatau, numele alor 4 çiruri de mun(i în guver- 
namentul general al stepelor în Asia centr. ; se 
ridicâ pana la înal(imi de 3570 m. ; spre est 
stau în legâturâ eu Tian-çan; se întind pânâ 
pe la lacul Balcaç.

Alaun, sau Piatra acrâ, K* SO4 -t- Al" (SO4)3, 
este O sare duplâ compusâ din sulfat de alu- 
miniu ou un sulfat alcabc çi apà de cristalisa- 
tiune. A. are reaefinne acidà çi cristaliseazâ mai 
eu samâ în octaedri. Este întrebuintat în vâp- 
sitorie çi la colorarea stambelor. Se mai între- 
buinfeazâ la argâsitoria ûnâ, la cleirea hârtiei, 
spre scopuri médicinale. Este de mai multe feluri : 
A. de kaliu, constâ din 10'83°/o lut, 9'950/0 kaliu, 
33'71°/0 acid sulfuric çi 45'510/0 apâ. Are gust 
dulceag adstringent; în 100 p. apà la 0° C. se 
disoalvà 3'9 p.; la 100° C. 360 p. Prin încâl(jire 
îçi pierde toatâ apa çi formeazà o massa albà, 
poroasà, sfàimicioasâ; alaunul aïs. A. de amoniac 
constâ din ll'32°/0 lut, 3'77°/0 amoniac, 35'29°/0 
acid sulfuric çi 49'620/0 apà. In 100 p. apà de 
0° C. se disoalvà 5'2 p., la 100° C. 421-9 p. La 
încâl()ire dà alaun ars, dar la temperaturà mai 
înaltà se volatiliseazâ atât de tare, încât mai 
remâne numai lut. A. de natriu n’are impor- 
tan(â, e mai solubil în apâ çi contins mai tot- 
deuna fer. In comerciu alaunul se clasi&cà dupâ 
provenientà. Mai pretuit e alaunul roman pré
parât din alunitul scos de lângâ Tolfa. Alaun 
niult se fabricâ în Anglia, Scotia, Pmsia, Francia, 
Austiia (Boemia), Üngaria, Svedia, Norv. çi 
Belgia. A. argilos (schistosj, lut negru, schistes, 
contine càrbune çi piiità de fier; servesoe la 
prepararea alaunului. Aceste schisturi alaunoaso se 
prâjesc çi spalâ eu apà; pirita dâ sulfiu'ul pentin 
aoidul suif., iar leçia de A. se concentreazâ.

Alàuta, insti-ument musical; numele i se de- 
rivà delà cuv. arab âoud sau oud, care în- 
semneazâ tistâ, fiindcâ oorpul instrumentului în 
timpurile primitive se (Jice cà a fost fàcut din 
tistà de broascà çi apoi çi din lemn. Cuvêntului

oud i s’a adâugat articolul arab al, prin ur- 
mare al-oud, prescurtat loud. A. avea pânâ 
la 24 de coarde. Span. o numesc laoud, Ital. 
liuto. Franc, luth. Rom. lâutâ çi alâutâ. 
Nu se scie cànd s’a întrodus A. la Rom., dar 
considerând cuvêntul lâutar, cai'e însemneazà 
cântàtor din làutà, e de presupus, cà ea a existât 
odinioarâ çi în Rom. ; eu toate cercetârile fâcute 
nu se scie însâ cànd a dispârut. [Burada.]

..Alàuta româneascà*', suplement literar al 
»Albinei românesci«, întemeiatâ de M. Kogâlni- 
ceanu; apârù la laçi în 1838/9, însà fù oprità 
din causa unui articol contra politicei rusesci.

Alava, provincie spaniolâ între rîul Ebro çi 
muntii Uantabriei ; areal 3045 km3, eu 92,893 loc. 
^30 pe 1 km3.)| chma e temperatà de muntii 
imprejmuitori, in vài rareoii ninge; locuitorii 
se ocupà eu agricultura çi bâieçitul; produote: 
poame, vin, cereale, fier, aramâ, marmorà, càr- 
buni de piatrà; are çi isvoare de ape minérale, 
cele mai vestite: Villa-Real (rece), Uribarri çi 
Berriatua (cald.)

Alb, (Pàràul alb, valea albà), pàràu în 
com. Uscati, pl. Sus-Mijlocul, j. Neamtu. Aci a 
fost bàtâüa vestitâ între Stefan cel Mare çi 
Tui'ci. V. Resboieni.

Alb, muntele A., lângâ Praga. Aci au fost 
bàtuti boemii sub (Christian de Anhalt de oàtrâ 
impeiialii conduçi de Maximihan de Bavaria çi 
Buquoy, la 8 Nov. 1620.

Alb, (pigmente), 1) A. fkc, sulfat de baryt 
alb, màcinat mërunt çi spàlat, servesce mai aies 
ca adaus la alb de plumb, galben de chrom çi 
alte colori. A. fix vine în comerciu de régula 
în formà de pastà çi se întrebuinteazâ la co
lorarea tapetelor, hartelor, la fabricatia hârtiei 
etc. 2) A. de Hamburg, pigment, amesteo diu 
33'3°/0 alb de plumb çi din 66'7°/0 sulfat de 
bai’yu ; formeazà o materie albà, a cârei albime 
nu e prea statornicâ; adus în contact ou aernl 
pierde eu încetul tôt mai mult din claritatea 
nuantei coloritului; se folosesce ca vâpsea de 
oleu çi ca apretiu'à pentru cartoane (bilete de 
visita.) 3) A. de magnesia, product. industrialj 
combinatiune cheinicà oorespun(}etoare formulei 
Ha Mg4 CaOu-f-3 H.2 0 sau H, Mg6 C4 014 -f- 8 Ha 0 ; 
se preparà mai aies pi-in precipitai'ea sulfatului 
de magnesiu ou carbonat de natriu, dupâ ce 
precipitatul se spalà çi usucâ la temperaturà 
moderatà, representâ o materie albà foarte uçoarâ, 
care se întrebuinteazâ ou deosebire în mediciuà 
çi la preparate chemice. 4) A. de plumb, (cai'bonat 
de plumb basic, alb de oerusà, çtiubeciu), 2 Pb 
COa -|- Pb (Ha O), 0 massâ albà, pâmêntoasà, 
gréa, fàrâ gust çi miros; ca coloare are mare 
putere de a acoperi, dar prin hidrogen sulfui'at, 
aflâtor uneori în aer, devine brunâ çi se îue- 
gresce. A. de plumb e un articol important de 
comerciu ; fabricatiunea lui e cunoscutà din 
vechime; în comerciu se vinde în foite, fârî- 
màturi, presat în anumite forme, ca ,praf lin 
(fiancez) sau frecat eu oleu de in; uneoii e 
amestecat eu bai'yt çi sulfat de plumb, rareori 
eu cretà, gips, lut' etc. A. de plumb curât se 
disoalvà în acid azotic düuat. Cel mai curât e 
Albul de Krems, préparât în Carintia din plum- 
bul de ViUach; Albul venefian, (amestec de 
l°/0 alb de plumb çi l0/0 baryt) se vinde în forma 
de câpàtini mici de zahàr; Alb de Hamburg
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e un amestec de l°/0 alb de plumb çi 2°/0 baryt; 
Albul olandee confine pânâ la 75% baryt. Alb 
de màrgàritar, marfâ amestecatâ eu pufin Ber- 
liner Blau sau eu indigo. 5) A. de Satin, cores- 
punde in consistenta sa unui silicat de aluminiu 
(Si, O, Al, + 2 sau 3 H, O); pulvérisât, nomolit

uscat apare ca o materie albâ foarte constantâ, 
resistentâ chiar çi acidelor mai active. Substante 
alcaline produc asupra bioxydului de siliciu prin 
actiunea lor un efect descompunëtor. Silicatul 
se folosesce ca vâpsea de apâ ?i in cantitâ^ în- 
seranate ca umpluturâ în fabricatiunea de hârtie. 
6) A. de sidef, silicat de magnesiu (Mg4 S6 014), 
minerai, ce se gâsesce în comerciu, mâcinat ca 
pulbere albâ foarte finâ §i de constantâ escep- 
tionalâ ; se folosesce pentru neteijirea pielii çi a 
hârtiei ; arareori figureazâ ca pigment, indeosebi 
ca adaus la vâpselile folosite în fabricatiunea 
tapetelor, la vâpsele de bronce, precum ?i pentm 
compunerea unor prepai'ate de sulimenit. 7) A. 
de zinc, numit çi oxyd de zinc (ZnO) se pre- 
parâ prin ai’derea vaporului de zinc eu oxigenul 
aerului, sau prin încandesoenta carbonatului de 
zinc, cai’e resultâ prin precipitarea unei sâri de 
zinc eu carbonat de natriu ; se presentâ ca pul
bere albâ, amorfâ, disolvabilâ afât în acide 
preciun çi în lichide leçioase ; încâl(jit îngâlbi- 
nesce, récit înâlbesce; ca pigment e fôaite 
constant çi pretuit mai aies ca vâpsea de oleu; 
ca médicament poartâ numele ; Flores zinci, nihil 
album.

Alba, în liturgicâ, 1) vestmêntul alb, care îl îm- 
braeâ preotul când servesce sf. liturgie ; ajunge 
pânâ jos ?i ne amintesce vestmêntul alb, eu 
cai'e a poruncit Irod sâ îmbrace în batjocurâ pe 
Mântuitorul, ca pe un candidat de rege. Pentru 
preot e simbolul curâteniei sufletesci, eu care 
are sâ se apropie de altar (v. stihariu); 2) sep- 
tSmâna premergëtoare postului Pascilor.

Alba, Fernando, Alvarez de Toledo, duce de, 
general ?i ministru span. sub Carol V. si Filip II., 
n. 1508; 1530 comandant suprem în TJngaiia, 
apoi în Navara si Catalonia; 1547 învinse la 
Muehlberg pe principele elector Joh. Friedrich 
de Saxonia; participà la expeditia lui Carol V. 
contra lui Henric IL al Franciei, luptà ou succès 
ca comandant suprem si vice-rege în ItaUa contra 
armatelor aliate papale si franc. ; 1567 triniis loc- 
tiitor în Iferile de jos, unde îucercà ou o severitate 
cnintâ a sugruma resooala, dispunênd uciderea a 
18,000 oameni, între cari contii Fgmond si Horn; 
recbeniat pârâsi 'j'erile de jos (18 Dec. 1573) si 
enceri pentru Fibp II. Poitugalia; + la Tbomar, 
12 lan. 1582.

Alba, marea A. (msesce Bjeloje-More) un 
mare golf al Oceanului arctic, vîrît în guverna- 
mectul rusesc Archangel; 84,100 km2., eu coaste 
de 1774 km. lungi si eu 3 sinuri : Candalascaia, 
Onega si Dwina.

Alba numele mai multor biserici si mânâstiri 
din Remania.

Albac, s. în crestetul MuntUor-Apuseni, apar- 
tinëtor cottului Turda-Aries ; aseejat pe rîuletul 
Valea-Albacului (Gura-Albacului) si Rîul-Mare, 
pe yâile si dealurile împrejmuitoare ; de es- 
tensiune foarte mare, asemenea célor mai multe 
sate de munte ; o parte a lui se numesce A r a d a 
(Gura Aràijii) si se aQâ pe pârëul de asemenea 
numire ; 5312 loc. toti Rom. (Moti), cari se ocupâ

eu lemnâritul, prelucrând mai aies lemne de 
clâdit; economia câmpului e foarte restrînsà, 
cultivandu-se prin troasuri fên, apoi prin vâi 
secarâ, ovës si cartofi. Albâcenii sûnt oameni 
sdraveni, viteji si vestiti tulnicari. In A. s’a 
nàscut capul revolutiunii romane delà 1784, 
Vasile Nicula Ursu numit Horia; casa în 
care s'a nâscut exista pânâ aeji, desî ruinatâ.

[Silv. Mold.]
Albac-Vale, Valea-Albacului, rîulet în Muntii- 

Apuseni ; isvoresce pe coastele dealului Culmea- 
Aflnisului si se varsâ în Rîul-Mare (Aries) pe 
laturea stângâ ; pe valea lui se aflâ o parte a 
Albacului. Dintre pâraele afluente e de amintit 
Valea-Arada, unde se estinde partea Albacului 
eu asemenea numire. [Silv. Mold.]

Alba-Carollna, v. Alba-Iulia.
Albacete, provincie în Span. ; contine o mare 

parte a vechiului regat Murcia; 14,863 km8., 
229,492 loc. — Capitala: A. oras eu bunâstare; 
preste 20,000 loc.

Alba-Inferioarâ, (Alsô-Fehérvânnegye) cott. în 
pâi-tile ardelene ale Ung. ; 3,576 50 km8. ; 193,072 
loc., dinti-e cari 154,485 Rom., ceilalti Magh. 
(.30,181) si Gertn. (7539); patria Motilor, si a 
minelor de aur. Capitala : Aiudul (Nagy-Enyed.)

Alba inf. gi sup. sûnt cotte istorice din 
Ardeal. Dupà împâitirea veche a Ardealului se 
afla numai un cott. ou numirea A. între oele 
7 cott. aidelene. Darfiind acest cott. prea estins, 
se împârji în doué, formându-se astfel cott. 
A. inf. si sup. lmp. losif II., fâcênd (1784) o 
nouâ arondare a districtelor administrative în 
Ardeal. lâsà în flinfâ numai cottul A. inf., pe 
cànd teritoral A. sup. fù încorporat la trei cotte 
non îuBintate (Sibiiu, Fâgâras si Treisoaune.) 
Dupa moartea lui losif al II. fù restituitâ vecbea 
împârtire si astfel si cele douë cotte ale Albei.

Cott. A. inf. eu orasele Alba-Iulia si Aiud era 
împâr(it la începutul seclului îu 2 cercuri; 
cercul sup. în partea muntoasà si cel inf. în 
partea mai sesoasâ; fiecare cerc se compunea 
din câte 6 »procese« (oooale) ; numërul comune- 
lor era 189. Cott. A. sup. se aleâtuia din mai 
multe bucâ(i teritoriale separate si împrâstiate 
printre scaunele sâsesci si secuiesci în partea 
de sud si sud-est a Ardealului; era împâi’jit 
în 5 oooale, eu 69 oomune. Dupà o conscriptie 
din 1766, numërul Romànilor era în ambele cotte 
94,497, iar la 1778 se aflau 6437 famiRi con- 
tiibuente. Dupà împâitirea de acuni existâ numai 
un cott. eu acest uume, cott. A. inf. eu 4 orase 
eu magistrat (Alba-Iulia, Abrud, Aiud si Oona- 
Sibiiului) si împàitit în 7 cercuri prétoriale; 
193,072 loc. dinte cari 154,485 Rom., ceialalti 
Ung., Nemfi etc. Lit: Benkô, Transilv. spe- 
cialisl777; Michael Lebreoht,Versucheiner 
Erdbeschr. Sicbenbürgens, Hermannstadt, 1789 
(împàitirea losefinâ.); L. Jos. Marienburg, 
Géographie des Groszfüistenthums Siebeubürgen, 
Hermannstadt, 1813;Ignaz Lenk von Treuen- 
feld, Siebenbürgens geographisches etc. Lexioon, 
Wien, 1839. [Silv. Mold.]

Alba-Iulia, (Alba Carolina, poporal Bëlgrad, 
numire slavonâ, care însemneazà »Cetatea-Albâ«, 
nemf. odinioarà "Weissenburg, acum Karlsburg, 
magh. Gyulafehérvâi-), o. eu cetate, asedat în va
lea Muresului, aproape de vërsarea Ampoiului 
în Mures, ia 46° 4' 3" lat. nord, si 41° 19' 10"
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loDg. est. Se compune din doue pâi’ti : oraçul 
cetatea; cel dintâiu la o înal^me de 220 m. 
preste nivoul marii-, cetatea se înal{a pe un 
mic podeiu, spre apus delà ora.'j, în depârtare 
de 10 min., la o înâltime de 248 ni. In A. I. se 
afla reçedinta episcopiei cat. a Ardealului çi re
médiât a a doue protopopiate rom., apoi seminar 
çi liceu cat. gi tribunal reg. A. I. e unul dintre 
cele mai veohi orage ale Ardealului, avênd un 
trecut viforos, cai'e stâ în strînsâ legâtui'â ou 
istoria tcrii. Se crede, câ aici ar fi existât oraçul 
dac Tharmis; pe ruinele aoestuia s’a ridicat 
oragiü roman Apulum, care s’a desvoltat din 
caetrul Canabae, zidit de legiunea I. adiutrix gi 
Xin. Geminâ. Cea din urmâ a stationat aici. 
Ap. a fost situât în vale pe locul unde se aflâ 
acum gara câii 
ferate, undes’au 
gâsitfoartemul- 
te reminiscente 

romane, pre- 
cum : càrâmi(ji 
eu marca legiu- 
nii Xin. Gémi
né, pietri voti
ve, statue, co- 
lumne, vase çi 
monete etc., cari 
se afiâ prin di- 
ferite musee. El 
a fost unul din
tre cele mai de 
frunte centre 

romane ; aici ré
sida comanda 

milit.supr.aDa- 
ciei, monetâria 
gi procuratura 
provinc. ; chiar 
çi unii guverna- 
tori çi-BU aiuit 
reçedinta aici;

aven palate 
pompoase, tem
ple gi alte zidiri 
publiée. S’a ni- 
mioit pe timpul 
nàvâlirii popoa- 
relor; în locul 
lui s’a zidit ora- 
gul A. I. eu cetate, în care aflâni din timpuri 
necunoscute reçedinta metr. a Rom.- gr. or. A. I. 
a fost în mai multe rînduri devastatâ; cea mai 
cràncenâ devastare a suferit-o la 1241 din partea 
Tâtai-ilor, apoi la 1658 delà ogtile'turc. çi tât.. dar 
totdeuna a fost rezidita. Aici au résidât mai 
miüti voevoeji çi principi ai Ardealului. In is
toria poporului rom. asemenea a avut roi im
portant. Aici a fost residenta vechei metropolii 
rom,, aici çi-a fâcut întrarea triumfalâ (1 Nov. 
1599) Mihaiu Viteazul ca îuvingëtor çi stâpân 
preste Ardeal; aici s’a proclamât unirea Româ- 
nilor eu biserica Romei ; aici au fost judecati la 
moai"te si frânti în roatâ câpitanii revolutiunii 
rom. delà 1784 Horia çi Cloçca gi tôt aici a 
fost înehis çi chinait dupa 1848 prefectul Avram 
lanou. Cetatea veche (Weissenburg) a fost pe 
looul, unde e cetatea de acum, iar oragul se afla 
spre apus delà ea, pe platou. Sub împ. Carol VI.

Poarta celàtü A. Iulia.

s’a zidit cetatea de acum, în locul celei vechi, 
dupa planul lui Engen de Savoya; oragul a 
fost demolat çi strâmutat jos în vale, pe locul 
\mde se aflâ acum. Cetatea a fost ziditâ între 
1715—1735; e îneungiuratâ eu çanfuii uriage, 
ale câror latui'i sûnt ziduite eu cârâmi()i. Ele 
au pe alocurea lâtimea de oâte 80 urme, iar 
latuiile se înaltâ pana la 30—33 urme çi for- 
meazâ mai multe unghiuri în forma onei stele. 
Cetatea are doué poi-^ principale : una spre vest 
çi alta spre est; prin cea din urmâ se întrâ din 
oraç (v. ilustr.) E imposantâ, eu boltituri, cari 
deasupra întrârii poartâ între alte insignü sta
tua ecuestrâ a lui Cai-ol VI. Intre picioarele 
statue! çi boltituri se aflâ o odâitâ scundâ, unde 
a stat înehis Hoiia. In lâimtrul cetâ^ii sûnt mai

multe zidiri în- 
semnate. In 

stânga delà înt- 
rare e »profon- 
târia< militarâ; 
aci a fost bise- 
rica çi reçedinta 
metropoliei rom. 
derâmatâ când 

s’a edificat ceta
tea; eu banü de 

resoumpërare 
s’a ridicat bise
rica rom. gr. cat 

din suburbiul 
»Maieri«. Tôt in 
stânga, sau în 
partea sud. a ce- 
tâtii, e tribuna- 
lul în zidirea, 
în care se alla 
odinioarâ mone
târia Ardealului. 
Cea mai înseiii- 
natâ zidire e însâ 

biserica oate- 
dralâ rom. cat 
çi palatal epis- 
copeso de lângâ 
ea. Bisertca (v. 
ilustr.) a fost zi
ditâ în stn re
manie, dar pus- 
tiitâ fiind, loan

Huniade a restauiat-o în stil gotic; la stânga 
portalului principal are un tum. zidit în stil 
ital. renaissance. In interiorul ei sûnt monu- 
mente însemnate. Afarâ de haine bisericesci çi 
pretioase vase sfinte, se aflâ aici mormintele 
unora din cei mai însemnati fii ai Ardealului, 
s. e. mormêntul lui loan Huniade, al fiului sëu 
Ladislau, al reginei IsabeUa, al lui loan Sigis- 
mund, al principilor Andreiu Bâthoryi, Boeskay, 
Mih. Apafl, Gavr. Bethlen, al cardiaalului Mar- 
tinuzzi ç. a., apoi mormintele mai multor epis- 
copi cat. Unele din ele sûnt stricate, altele con-' 
servate mai bine; pe unele sûnt fâcute figuri 
omenesci gi scene de lupte etc. în relief. Pa
latal eppesc asemenea e vechiu ; în el çi-au avut 
reçedinta principii ardelenij cari au locuit în 
A. I. Cam la mijlocul cetâpi se aflâ promenada 
eu statua generalului Losenau (câ()ut 9 Febr. 
1849 la podul Simeriei); lângâ promenadâ se
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înalta imposantul pavilon al oficerilor, iar în 
partea nord, a cetatü se aflâ tumul astronomie 
çi O bibliotecâ mare, apoi oolectii de minérale, 
anticitati çi monede; ele au fost întemeiate de 
episc. Battyani în secl. XVni. ; în partea aceasta 
se aflà semlnaml çi liceul cat. A. I. se estinde 
jos la poalele oetatii, eu piatâ spatioasâ ^li strade 
drepte çi largi; în jurul ora^ului intem se în- 
çirâ suburbiile Lipoveni, Maieri çi Heiuçeni ; de 
oraç se mai tio0 Çi predird Parte?. In A. I. 
se aflâ mai multe reuniuni ?i ?coale, un institut 
rom. de bani »Iulia«, înAin^at la 1892, apoi mai 
multe biserioi, între cari 4 rom. ; Ovreii au doue 
sinagoge. A. I. are 8167 loc. dintre cari 3776 
Rom., ceialalti Magh., Ovrei, Sa?i etc., numërul 
Ovreilor este 1357. Loc. se ocupâ eu lucrul eâm- 
pului, eu nego-

'-i

tal ?i meseria; 
intre Rom. e un 
numër oarecare 
de zidari ; odi- 
nioarâ se aflau 
molli pânzari ?i 
tàbâcari; nego- 
(ol eu cereale ?i 
mai aies eu vin 

e însemnat.
Temperatura 

medie în A. I. e 
iarna: —1'82°, 

priinàvara:
+ 814°, vara :
-j-16'28°, toam- 
na: + 9’71 çi 
anuala: +8-25°
R. (Lit.: De- 
spre Canabe çi 
Apulum vedi A.
D. Xenopol 
Ist. Rom. Da- 
cia pana la 270 
d. Ohr. oapitlxd :
Organisalia niu- 
nicipala, apoi :
Apulum de P.
Kirâly. Inscrip- 
tüle de pe mo- 
numentele din 
biser. catedralâ 
P fost deco-

piate de mai midti ; o iecopiare compléta a tâcut 
prepositul Szeredai (1791.) [SUv. Mold.]

A. I. protopop. rom. gr.-cat. se compune din 
24 parochii çi 7 lilii eu 12,508 cred. Protop. rom. 
gr.-or. apartin 36 parochii eu 25,673 cred. Reçe- 
dinta ambelor protop. A. I. [s. m.]

Alba-lulla, mhnàstire, probabü pe atât de veche, 
pe cât de veche e Metropolia Bëlgradului. 
Deoai’ece episcopii resâritului începuserâ de 
mult a se servi de câlugâri în administrarea 
bisericii, nici Metropolitul roman al Bëlgra- 

ui .nu. s * lipsî de 0 mânâstire de
câlugâri lângâ residenta sa. Vechea mânâstire 
“'“A. I. era açecjatâ pe locul, unde se aflâ acum 
fortâreala, toemai lângâ fereastra palatului prin- 
eip. Transilv., aça încât chiar çi sfaturile secrete 
?lH ce^? ce se întemplau în palat se puteau uçor 
Sua din partea câlugârilor, precum spune »Me- 
morialul» lui Demeiïiu Napragy câtrâ împërâtul

Rudolf U. (1602.) Acelaçi memorial spune, câ 
câlugârii din mânâstire informau pe principii 
Munteniei çi mai aies pe Mihaiu Viteazul despre 
plamuile çi starea principUor transilv. Mânâstirea, 
care a existât pânâ la zidirea foitaretei, a fost 
restauratâ de Mihaiu Viteazul. In 1714 însâ a 
fost derâmatâ împreunà eu palatul principUor, 
spre a se putea préfacé în fortâreajâ. In mâ
nâstirea aceasta sau (inut «sâboarele marri 
din 1675 çi 1680. Meti’opolilü »Bëlgradului« âneâ 
îçi aveau locuinla în ea. In A. I. se aflâ çi 
acum O mânâstire rom. unitâ, situatâ în Maierii 
oraçului, nu départe de garâ. Ea a fost ziditâ 
de episcopul unit Petru Pavel Aron pentru mai 
mulfi câlugâri, a câror misiune era sâ creascâ 
preo(i buni. Mânâstirea aceasta avea sâ-çi ca-

pete dota(runea 
din fuudaiiunea 
fâcutâ de nu- 
mitul episcop 

pentru semina- 
rul din Blaj. In 
seclul trecut au 
locuit’o de sigur 
câlugâri. Aça se 
scie, câ ep. unit 
Atanasiu Red- 
nic din Blaj a 
açecjatîntr’iusa 
(30 Oot. 1764) 

pe câlugârul 
leronim Kal- 

noki, iar din 
faptul, câ ep. 
Rednie a numit 

pe Filoteiu 
Laslo sacelar 

p leste toatemâ- 
nâstirile din 

Ardeal, afarâde 
mânâstirea Bu- 
neivestiri din 

Blaj çi cea de 
Bëlgrad, se ve- 
de, ca aceasta 
din urmâ îçi 

avea sacelarui 
.sëu. In ea s’a 
retras çi a mû
rit, dupâ ab()i-

cerea sa, ep. unit Grigorie Maior (1785.) Astâcji 
nu se aflâ nici un câlugâr în mânâstire. Ea 
servesce numai de locutntâ pentru parochul imit 
din parochia Alba-Iulia-Maieri. (Cf. Acte çi frag
mente de Cipariu ; Nilles, Symbolae ; Hurmuzaki, 
Documente ; Çincai, Cronica ; Urbariu Dominiului 
archiepiscopesc din Blaj etc.) [Dr. A. Bunea.] 

Alba-lulia-Fâgâra^, Metropolia Rom. gr.-cat. 
din Transilv. çi Ungaria, poartâ titlul de A. I. 
çi F., pentru-câ în A. I. a fost reçedinfa Metro- 
politului Atanasiu, care s’a imit eu biserica 
Romei, çi a antecesorilor sëi, çi pentru-oâ în 
Fâgâraç a résidât primul episcop unit din Tran- 
sUvania loan Giurgiu, a oârai dieoesâ a fost cano- 
nisatâ (1721) sub titlul de Fâgâraç. In 18 Nov. 
1850 se tinù în Viena o conferintà ministerialâ, 
la care a luat parte çi loan Scitovski, primatele 
Ungarieî çi Vasilie Brdélyi, ep. gr.-cat. din Oradea- 
mare, çi care îçi dete pârerea, câ e de lipsâ sâ

f ... N., V-';■■■•

, I i v . i , ■ \.
/■'-teI........ -, __;

Catodrala r. cat. din A. lulia.



80 AJbalonga — Albania.

se reactiveze vechea meti'opolie de A. I. çi sa 
se inflinteze âncà doué episcopate gr.-cat. pentru 
Rom, uni(i. Monarohul Francise losif I. încu- 
viin(à reactivarea prin hotârîrea din 12 Dec. 1850, 
iar Papa Piu IX. prin bulla »Ecclesiain Christi» 
din 1853. PrimuJ Metropolit dupa reactivare, 
Alex. 8t. Çulut, a fost instalat eu mare solemni- 
tate în 28 Oct. 1855 în Blaj. Metropolitul, care 
poartâ titlul de Alba-Iulia çi Fâgâraç, are resi- 
den(a în Blaj. Episcopii sèi sufragani locuiesc în 
Oradea-mare, Gherla çi Lugoç çi-’çi au titlul 
delà aceste oraçe. Metropolitul are làngâ sine 
un capitlu de 10 canonici, episcopii capitule de 
câte G membri, a câror chemare este sà admi- 
nistreze fondurile diecesane çi sà steé întru 
ajutor archiereilor în toate lucrarile lor. In ad- 
ministrarea dieceselor arebiereii uniti se servesc 
de consistoare, în cari sûnt ase.sori nu numai 
canonicii, ci çi alfi barba^i distinçi din cler. 
Pentru crescerea clerului sûnt doué seminare 
teologice: unul în Blaj çi altul în Gherla, dar 
unii învata teologia çi în Roma, Viena, Buda- 
pesta ç. a. seminare cat. Institutorii rurali din 
parochiile gr.-cat. îçi piimesc instrucjiunea çi 
educa^iunea în 3 preparandii (Blaj, Oradea çi 
Gherla.) Biserica unitâ sus(ine doue giranasii; 
în Blaj çi Beiuç, ambe provë4ute ou internate, 
în cari tineriniea ])rimesce crescere foarte bimâ. 
Al treUea internat rom. gr.-cat. de studenji se 
atlâ în Oradea-mare, pentru oei ce frecuenteazà 
gimnasiile nerom. de acolo, iar al patrulea în 
Sigetul Mai-matiei. Al treilea gimnasiu, oel din 
Nâsëud, care âncà era gr.-cat., a fost despoiat 
de acest caraoter din partea guvemului. Çcoalâ 
superioarâ de fete este una în Blaj, s’a înfiintat 
aoum çi o çcoalà oivilà pentru fetite în Beiuç. 
Asil de copii mai însemnat e cel din Blaj, 
unde se pregàtesc conducëtoaiele de asile pentm 
întreaga metropohe, Fiecare diecesà e îm- 
pârjità în mai multe distriote sau cercuri numite 
protopopiate, în fmntea càrora stâ câte un 
protopop, care inspec(ioneazâ întreaga viaja reli- 
moasâ, moralâ çi culturalâ din districtul sëu. 
Sûnt însâ çi 5 vicari ep. în: Fâgâraç, Hateg, 
Nâsëud (numit al Rodnei), Çimleu (al Silvaniei) 
çi îu Mai'amureç, càrora sûnt supuse mai multe 
protopopiate. In archidiecesà sûnt 706 paroebii, 
eu circa 390,000 credincioçi. In toate parochiile 
— eu pu(ine esceptiuni — sûnt çi çcoale gr.-cat. 
sus(inute de comunele bisericesci, çi biserici, 
parte din piatrà, parte din lemn. Pentm sus- 
(inerea Archiepiscopului - Metropolit servesce 
domeniul din Blaj çi din comunele învecinate. 
Archidiecesà are mai multe fonduii, din cari 
oele mai însemnate sûnt: celbasilitan, eu 
domeniul din Bucerdea-giûnoasâ çi Cenade çi 
proprietàji mai mici în alte comune, pentru sus- 
(inerea çcoalelor din Blaj; oel seminarial ou 
domeniile din Cut çi Sâneel, pentm între(inerea 
semnariului teologic din Blaj; cel bobian pentm 
capitlul din Blaj çi ajutorarea clerului unit din Tran- 
silvania; celviduo-orfanal pentm preotesele 
vëduve çi orfani de preo(i; cel çulu(an, ou 
domeniile din Çpiing, Cenade çi Vidrasëu pentm 
stipendii çi alte scopuri culturale çi de bine- 
facere; cel van ce an eu domeniul delà Bethlen- 
Szt.-Miklôs, pentm stipendii, ajutorarea profe- 
sorilor çi a clemlui archidiecesan; cel ramon- 
îian, alutanian, kleinian, simuian.

hirschian, vaidaian, maiorian, pap- 
falvian, negru(ian etc. pentm stipendii la 
studenfi sàraci. In diecesa Oràdii sûnt 168 
parochii, mai toate provëcjute eu biserici çi çcoale, 
eu circa 120,000 suflete. Episcopul are pentm 
susjinerea sa domeniul delà Beiuç. Fonduri mai 
însemnate sûnt: pentru gimnasiul din Beiuç, 
pentm internatnl din Oradea-mare, pentm preo
tesele vëduve çi orfani de preo(i, diferite fonduri 
îniiinfate de episcopul Erdélyi. Intre toate însâ 
cel mai însemnat e al episcopului actual Michail 
Pavel pentm promovarea scopuiilor cultui-ale din 
diecesa sa. In diecesa Gherlei sûnt 489 parochii 
ou circa 460,000 suflete. In diecesa Lugofului 
sûnt 159 parochii, eu circa 93,000 suflete. Ain- 
bele diecese susfin çcoale mai în toate paro
chiile, çi au fonduri mai mici, nu de mult în- 
fiinfate, pentm diferite scopuri religioase çi cul- 
tui-ale. (V. art. Grade, Gherla, Lugoç, diecesele.)

Albalonga, oraçul-mamâ al Romei, întemeiat 
primaoarà de Latini în Lavinium; situât sub
f)oalele munteliü Monte Cavo de a(}i deasupra 
acului Alba; l’au stâpânit régi, apoi dictatori în 

timp de 100 ani ; îutemeiarea oraçului se pune 
eu 300 ani înainte de zidirea Romei, iar pus- 
tiirea pe sfîrçitul primului secol al regatidni 
Romei; la început trài în stiinsâ legâturâ ou 
Roma, pana-ce tradai’ea dictatorului Metius 
Tuffetius n’a a(itat pe Romani la resbunare; 
oraçul fù minât, iar loouitorii transpoitati în 
Roma, pe muntelo Celius; mai târ(}iu în (inutul 
fmmos al A.-ei s’au zidit o inultime de vile, 
din cari s’a format eu încetul municipiul Alba
longa, oraçul de a()i Albano. [T. F.]

Alban, sfânt, ântâiul martir al Britaniei; n. 
în Verulanium, f sub domnia lui Diocle^an (303.)

Albanagiu, (ius albinagii, droit d’aubaine) era în 
evul mediu dreptui domnului teritorial de-a con- 
fisca averea unui stràin mort pe teritorul sëu fàrà 
considerarea dreptului de moçtenire al mdeniilcr 
din stràinàtate; a()i nu mai exista în nici un stat 
cuit. Confonn tractatelor, strainii, sub conditiunea 
de a respecta legile statului în care se aflâ, au 
acelaçi drept de a fi scutifi de lege ca ce- 
tàtenii nâscuti în stat çi au parte de toate drep- 
turile, cari nu sûnt conditionate prin cetâtenie. 
Moçtenirea unui stràin, constàtàtoare din mobilii, 
se estradeazâ astà^i chiar fàrà conventiune spe- 
cialâ eu statul, eàmia a apai'tinut stràinul, sub 
conditiimea, cà în cas analog çi celalalt stat va 
purcede în acelaçi inod.

Albani, 1) Familie romanà, care a dat multi 
dignitaii înalti bisericesci. Giovani Francesco 
A. a ajuns papà (Clemente XI); cardinalul Ale
xandre A. a zidit Villa A., eu o bogatà colecfie 
artisticâ. M. Teresia l’a numit de ministru la 
curia papalà, f 1779. 2) A. Francesco, piotor 
din çcoala bolognezâ n. 1579 în Bologna, f 
acolo 1660; pictor délicat de peisage çi anunie 
de scenerii idilice eu stafage mitologice. 3) A 
Matthias, constmetor renumit de violine din 
Bozen (Tirol), pe la mijlocul secl. XVII. (Violine' 
albaneze.)

Albania, turc. Arnaut, numire mai mult 
etnogr. decat geograf., ce se dâ teritomlui locuit 
de Albanezi în Penins. Baie., delà M. Adriaticâ çi 
lonicà pânà pe la Bitolia, Üsküb çi Lescovatul 
Sêrbiei. Partea sud-est. a A.-ei apartine Greoiei, 
restul Turciei. A. e muntoasà eu deosebire în
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nord-est, unde se ridicâ platoul Çar çi munti pânâ 
la 3000 ra. înàlt-

Istoria. A. se niimia în anticitate Illiria çi 
locuitoiü ei Illiri ; Albanezi se numiau numai 
locuitorii uniü t>nut niic (Albaiii.) In perioda 
giec.-macod. ei au fost spaima popoarelor vecine. 
229 a. Chr. s’a început ocupatiunéa roinanâ çi 
s’au întemeiat oraçe ca A p o 11 o n i a (acuni Polina), 
care devenl centrul sciinteloi', çi Dy rrbachium, 
centra comercial. Intre munti însà s’a conservât 
limba çi poporal vechiu. In timpul migrâtinnü 
popoarelor dispârà domnia çi cultura romanâ, 
lâsànd loc barbariei aduse de popoarele slave, 
cari — mai' aies în partes nord. — au slavisat 
pe Albanezi. Pe la 870 devine O ch rida capitala 
un ni principe bulgarçi apoi reçedinta unui episcop. 
Abia dupa câderea domniei slave (1018) devine 
stapàn pe (eara sa restul poporafiei originale. 
Cu imperiul bizantin au stat Albanezii în res- 
boaie aproape continue. Umiarâ apoi multele 
Inpte ou Tui'cii. In lupta delà Cossovo (1389) 
pieri fruntea armatei albaneze. Timpul eroic al 
luptelor cu Turcü este légat de numele lui 
Skanderbeg, viteazul principe, care în curs de 
25 ani (1443—67) 's’a luptat cu eroism çi noroc 
contra Turoilor. Dupa moartea lui Skanderbeg, 
s’au luptat âncâ vitejesce Albanezii çi s’au distins 
mai aies în vestita apërare a oraçului Scutari 
d478.) In curênd însâ ajunserâ sub Turci, dar 
totuçi mult tünp nu se liniçtirâ. De pe la jumë- 
tatea secl. XVII. înceçe a se lâti Islamul între 
Albanezi, cari întrâ in ai'mata turc, çi ooupâ 
çi funotiimi civile înalte. 1770 trimit Turcü pe 
Albanezi sa înâbuçe rescoala Grecilor. Atunci 
îçi începe cariera Ali, principele TepeMlor, care 
îçi câçtigâ cu înoetul domnia preste Albaiüa çi 
0 parte a tiuutui'ilor învecinate în lupte aproape 
continue în ours de 40 ani. Dupa câderea acestui 
tiran (1822) Albanezü — dedati la viatâ res- 
boinicâ — nu voiau sa se mai supunâ Turcilor 
çi folosirâ ori ce ocasiune pentru eluptarea liber- 
tàtii lor. Astfel uimeazâ multele rescoale sub 
Aislan Bey (1829), sub Mustafa (1831), ambele 
nâbnçito de Paça Reçid ; 1843—44 sûnt înfrànti 
de Paça Orner; 1847 fao încercare noua, dar 
tara succès; 1879 résista anexârii la Sêrbia a 
unei parti din (eara lor, hotârîte de congresul 
din Berlin, dar sûnt învinçi la 1880 çi apoi la 
1881 de Paça Derviç; 188'7 rescoala noua din 
causa dàrilor,

Alhanesii (turc. Arnauti, grec. A r b a n i ( i, 
sêrb. Arbansi, în limba lor Çkipetari) ur- 
maçi ai vechilor Illiri, popor isolat în familia 
popoarelor indo-europ. aproape l"/1mü. la numër, 
locuiesc in masse în Tui'c. europ. çi Grec., apoi 
împrâçtiati prinltal. sud., Sicil., Monteneg., Bulg., 
Slavon., Dalmatia çi As. Mio. Popor viteaz, dar 
lipsit de consciinta unitâtii na(. poate çi din causa 
deosebirilor religionare, (sûnt gr.-or., rom.-cat. 
çi moham.) Turcü sciu folosi însuçirile vitejesci 
ale Albanezilor, întrebuintandu-i oa mijloc de a 
sustiné despotismul în diferitele parti ale im- 
poriului lor.

^ Albano, (A. Laziale) oraç în prov. ital. Eoma 
làngà laciü Alban ; 6560 loc. ; antichità(i romane ; 
vile numeroase ale Romanilor. Muntii Albani 
sûnt 0 grapà admirabilâ de munti vulcanici cu 
piscul Monte Cavo, 955 m. înalt.

Albano, Pietro de, medic, filosof çi astrolog,
Enciclopcdia românà. Vol. I.

n. 1250 în Albano làngâ Padua, f 1316 în tem- 
nitâ, acusat de eresie.

Albany, (pron. albeni), 1) capitala a statului 
nord.-amer. New-Toik, lângâ Hudson; 103,000 
loc. bibüotecâ de stat (105,000 tom.), obsei-va- 
tor astronomie, universitate, museu, episcopie 
reform. çi cat. ; stâ în legâturà cu New-York 
prin ti'enuri çi vapoare; e un centra comercial 
intre Oc. Atlantic çi lacul Eiie; mai aies co- 
merciu cu lemne. A. e cel mai vechiu din piimele 
13 State ale Uniunii ; a fost întemeiat de Olan- 
dezi sub numele Port Or ani a, pe la 1614, la 
1664 a primit numirea de A. 2) A. o colonie 
în provincia Cap (Africa). 3) A. oraç cu port 
în colonia engl.' Australia de vest; statiune de 
vapoare.

Alba-Regalâ, oraç în Ung., dincolo de Dunâre, 
capitala cott. Albei (Feher, v. ac.) Oraç liber 
regesc, situât pe çes ; 27,548 loc. Magh. çi Germ. ; 
comerciu çi industrie. A. R. e încungiuratà de 
dealuri acoperite cu vii sâdite ; are episcop rom.- 
cat. ; çcoale medü çi inf. ; odiiüoarâ (1027—1380) 
reçedinta regilor magh. çi pânâ la 1527 locul 
unde se încoronau, residau çi înmormêntau.

Albastre, term. de med. pop., im fel de buruene, 
bune — dupâ credinta poporului din Mold., — 
pentru »ceas-rëu.« Contra acestei boale babele 
obicïnuiesc tôt leacuri albastre, precnm o fierturâ 
din floarea albastrâ, a »losnicioarei« sau «vitei 
Evreului« (Solanum dulcamara) çi scrobealâ al
bastrâ în rachiu.

Albâstreala, term. de industr. pop., vâpsea 
fâcutâ de teranoe pentru a da fatâ albastrâ 
tesëturilor.

Albastm, coloarea cerulrü senin. A. de Berlin, 
pigment, contine pe lângâ albastra de Paris, 
oxyd çi sUioat de aluminiu, carbonat de calciUj 
sulfat de calciu çi de baryii çi scrobealâ; deçi 
destul de constant, se discompune adits în con
tact cu alcalin! çi sulficji; de aceea se folosesce 
numai ca vâpsea de olen çi de apâ, atât în aitâ 
cât çi în industrie. A. de munie, se gâsesce ca 
minerai (2 Cu C08-|-Cu Oa Hj), cai-e pisat sau 
mâcinat apare în comerciu ca pulbere albastrâ ; 
ca pigment nu prea are trecere, fîind prea pu- 
(in constant, numai arareori se întrebuin(eazâ 
ca vâpsea de apâ; deoarece arcjênd produce 
luminâ verde; se folosesce în pirotechnicâ.

Albâstri^a, numirea pop. a plantei Centaurea 
Cyanus L. (v. ac.)

Albatari^a, term. de med. pop., im fél de bu- 
ruianâ bunâ contra albefei.

Albatros, (Diomedea exulans) pasere înotàtoare 
din fam. ProceUariideelor ; ciocul e mai Irmg 
ca capul, alb-roçu, la râdâcinâ galben, acoperit 
cu pene albe; la aripi are pene negre, la pi- 
oioai’e 3 degete unité cu o peü(â ; degetul din- 
derët lipsesce; coloarea pioioarelor roçie; cea 
mai mare pasere nrarinâ; sboarâ foarte bine, de 
aceea se aflâ adeseori la distante de sute km. 
delà termrrri ; înnoatâ escelent ; se nutr-esce cu 
animale marine, pe cari le scoate asvârlindu-le 
din apâ fârâ a se cufrmda; trâiesce în Oc. Pacif. 
çi Atl. ; îçi face cuibul pe insuie singuratice ; 
e 116 cm. lungâ, coada 23 cm., distanta între 
aripile întinse e de 3-5—4'5 m.; caruea-’i rm- 
suroasânu e bunâ de mâncare ; depune unsmgur 
ou alb, gustos la mâncare, pe care îl clocesce 
altemativ bârbâtnçul çi femeiuça.
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AI-BattanI, (Mohamed ibn Dschabir) renumit 
astronom matematic arab, n. în Harran (Me- 
sopotamia) între 854—829 ; autorul tabeleloi as- 
tronomice, fâcute pe basa observatiunilor proprii, 
cari DU numai între Mohamedani ci §i în Eur. 
au valoare soiin(ificâ.

Albeasca, vale în j. Muscel.
Albeafa, 1) (în botanicâ) A. lemnului, albur- 

num. Examinându-se o tâiâtura transversalâ a 
unei tulpine mai vîrstmce a unui arbore (ste- 
iarul, nucul, ulmiil etc.) ae observa bine, câ 
lemnul presintâ doue aspecte diferite. In mijloc 
e O zona variabilâ în grosime, de obiceiu pu(in 
groasa, de lemn eu coloare mai închîsâ, mai dur 
çi mai fragil, zona ce se numesce inima lemnului 
(duramen.) Tôt lemnul extern al acestei zone, 
mult mai desvoltat, presintâ o coloare albâ, albi- 
cioasà, gâlbue, roçieticà, nu tôt aça de dur, dar 
destul de résistent çi constitue albul, albeata 
lemnului (alhurnum.) A doua zona cupiinde 
deci tôt lemnul, ce nu a câpâtat aoeleaçi parti- 
cularita(i ca lemnul format mai de mult, la plan- 
tele ce presintâ fenomenul crescerei în grosime ; 
deci în album se cuprinde §i zona de lemn cea 
mai externâ, ce se formeazâ într’un an la peri- 
feria celei dm anul precedent çi se pare, câ ter- 
minul de album s’ar aplica în spécial acesteia. 
Deosebirea de colora(iune §i de proprietâti flsice 
provîne mai aies din laptul, câ lignina existâ în 
mai mare cantitate în lemnul duramenului decât 
în al alburnului. Bine se poate observa aceasta 
deosebire de coloare la lemnele numite de Aba- 
nos ; aci duramenul e negru ori de altâ coloare, 
foarte dens §i dur; albumul foarte desvoltat çi 
gâlbuiu e tôt aça de moale ca ?i lemnul de salcie, 
plop, teiu. mesteaeân etc. La ultimele pare, câ 
duramenul nu existâ, tôt lemnul e redus la 
albui’n, de aceea sûnt mai ugoare $i se numesc 
lemne albe. Pânâ la o vîrstâ oarecare lemnul 
unor arbori e în stare de album, numai în urmâ 
apare çi duramenul ; a^a frasinul are numai lemn 
alb pânâ la 40 ani; fagul pânâ la 35; stejarul 
pânâ la 15—20 etc. [S. Çt. É.]

2) (în medicinâ) A. întunecarea luminei ochiu- 
lui la om eau animale prin cicatrici sau învîr- 
toçarea lentilei (cataractâ.)

Albele, l) numele mai multor looabtâ(i în 
Rom.; sub A. se sub-înteleg »pietre«, »ape«, 
»case«; A. munte la botarele Trans. în j. Neam(|; 
A. pâdm'e în j. Vlaçca; A. doue sate în j. Bâ- 
câu; A. 0 parte din botarul Mercurei (cott. Si- 
biiu), dupâ numele unui sat sâsesc acum dis- 
pâmt; 2) dupâ o poveste maoed.-rom. 3 (Jine 
eu numele A., cari î?i au palatul propriu.

Albelius, Simon, n. în Braçov 1593; 1615 
rector al gimnasiului sâsesc de acolo, mai târ^iu 
parochul oragului; çi-a câ^tigat mari mérité prin 
regularea afacerilor bisericü ev. din (eara Bârsei; 
renumit predicator. f 1654.

Albemarle, (pron. elbemarl) mai nainte Au- 
merle, titlu de duce çi conte englez din Nor- 
mandia. AlçeseleacontedeA.,GeorgeThomas 
Keppel a luat parte în lupta delà "Waterloo; 
apoi a fàcut câlëtorii çi a pubbeat descrierea lor.

AlbenI, 1) com. rur. în Rom. pl. Amaradia, j. 
Goij U ; 1500 loc., 4 biserioi, dintre cari una în 
stil bizantin, ziditâ acum 500 ani; 2) câtun eu 
1111 loc.; se presupune, câ aici arfi existât un 
oraç, probabil pe timpul Romanilor.

Alberdingk-Thijm, (pron. teim), loaephus Al- 
bertus, senitor çi critic de artà olandez, n. 1820 
în Amsterdam, unde deveni (1876) profesor de 
esteticâ la academia de aite; t 1889. A scris 
tratate de esteticâ, poesü, novele etc.

Albert, Eugenio, istoiic italian; a publicat 
scrieri despre luptele principelui Eugen de Sa- 
voia în Italia, via(a Catarinei de Medici, istoria 
statelor ital. etc. ; a publ. »Opere édité ed inédite 
di GaUleo«. f 1878. •

Alberic, câlugàr bénédictin çi cronicar, venil 
în Ung. din mânàstirea Montecasino. f 1100. 
Cronica lui, «Alberioi monaebi triumfontium Chro- 
nicon», aapàmt mai ântâiuîn Lipscalal698—1700 
în edit. lui G. G. Leibnitius ; tôt delà el a re
mas si 0 colectiime de legi ale regUor Ung., 
apâmtâ eu note critice în edit. ep. cat. Com. 
Ign. Batthyânyi delà Alba-Iulia.

Alberoni, Giulio, cardinal si bârbat de stat 
span., n. 31 Maiu 1664 în Eiorenzuola lâaga 
Piacenza din familie sâracâ; 1714 mijloci, ca ré
sident al principelui de Parma la curtea span., 
a 2-a câsâtorie a lui Fibp V. eu princesa de 
Parma Ebsabeta Farnese si prin aceasta ajunae 
la cea mai înaltâ demnitate; 1717 atotputernic 
ministra span., se încurcà în întreprinderi po- 
litice aventurioase, cari îi causarâ câderea ; 5 Dec, 
1719 trebui sâ pârâseascâ (eara ; 1734 papa 
Clemente XII. îl numi légat de Ravenna. f 
1752 în Piacenza, unde se retrâsese mai pe 
urmâ.

Albert, prindpi, 1) A., duce de Austria, rege 
al Ung., primul Habsburg pe tronul Ungariei 
(1437—1439) si totodatâ imp. romano-gerraan; 
n. 1397; 1442 se câsâtori eu Ebsabeta, fica 
reg. ung. Sigismund, care îl si recomandà de 
succesor; 1435 conduse eu deosebit noroc oastea 
lui Sigismund contra Tm'cilor. f 1439. Fini post- 
hum al lui domni în Ung. sub numele Ladislau V. 
2) A. loan, rege al Poloniei (1492—1501), flri 
lui Cazimir IV.; pëtrunse eu planuri ascunse 
de cucerire în Mold., dar fù învins de Stefan 
c. M. la Codrul Cosminului (1497). Canteinir 
(Istoria imper, otoman) spune, câ Stefan ar fi 
injugat la plug pe Polonii prinsi si ar b ara* 
eu ei 0 câmpie întinsâ, semënànd’o eu ghinda, 
din care crescù vestita pâdure Vumbrava rogie. 
Y. ac. 3) A. Francise August Carol Emanoil, 
duce de Saxonia, bârbatul reginei Victoria de 
Engl. ; n. 1819 ca al doilea fiu al ducelui Ernest de 
Saxa-Coburg; se câsâtori la 1840; 1857 primi 
delà so(ia sa titlul de »Pidnce Consort® (principe- 
sot); avù mai’e înriuiire asupra pobticei engl. 
si se fâcù cunoscut ca bârbat iubitor si pârti- 
nitor al soiintelor si artelor; t 1861 la "Windsor. 
4) A. Eduard, principe de Wales, cel mai mare 
fiu al reginei Victoria de Engl., n. 1841 ; 1863 se 
câsâtori eu princesa Alexandra de Danemaroa; 
delà 1883 general al armatei engl. 5) A. Fré
déric August, rege al Saxoniei, n. 1828 la 
Dresda, cel mai mare fiu al reg. loan; militât 
distins ; luà parte la resboiul din 1866 (în aliantâ 
eu Austria) si 1870; la 1873 urmà tatâlui sëu 
pe tronul Saxoniei ; delà 1853 câsâtorit eu piiu- 
cesa Cai'ola de Wasa. 6) A. Cazimir, duce de 
Saxo- Teschen ; al patrulea fiu al reg. August III. de 
Polonia; n. 1738, câsâtorit eu arcmducesa Maria 
Cristina, o fioâ a împ. Maria Teresia; t 1822 
la Viena. Reposatul archiduce Albreçht mosteni
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marea-i avéré çi vestita-i colec^une artisticâ 
•Albertina®.

Albert, 1)-A. Edua/rd, medic, n. 1841 în Senften- 
berg (Boemia), studià în Viena; 1873 prof, de 
chirurgie în Innsbruok, iar 1881 în Viena ; cu- 
noscut ca distins chimrg çi iscusit traducëtor 
în germ. al modernei poesii ceh. Opéré mai în- 
semnate ; »Lehrbuoh der Chirugie» (Ed. 4, 1889) 
çi «Diagnostik der chirurg. Krankheitena (Ed. 
5,1890). 2) A. Michael, n. 1836 în Trapold lança 
Sighiçoara; studià teologia în Germ.; prof, in 
Bistrita, mai târ<Jiu în Sighiçoara; f 1893; cel 
mai de frunte poet (liric) al Saçilor transilv. în 
secl. aoesta; poesiile lui: »Gedichte« au apàrut 
dupa moarte; a sens $i câteva piese teatrale de 
mai pu(inâ valoare s. e.: «Flanderer am Alt», 
aHaiteneck», »Ulrich von Hutten».

Albert cel Mare, (A. Magnus), sfànt, çcolastic 
din period. IL numit, pentru pàtrunderea pro- 
fundâ a lui Aristotel, çi aller Aristoteles; n. din 
familia de conte BoUstadt la 1193 în Lauingen 
(Çvabia) ; studià îu Fadua; 1223 întrà în ordmul 
Dominioauilor çi functionà mai àntâiu ca prof, 
în Paris, Colonia ç. a. locuii, apoi ca epp. în 
Regensburg; cea mai mare parte a viefü çi-o 
petrecù în Colonia, unde-’çi orescù o ceata nu- 
meroasà de discipoü eruditi, între cari se nu- 
meiâ çi celebrul filosof çi teolog S. Toma, conte 
de Aquino ; f 25 Nov. 1280. Penti'u universala 
lui eruditiune déjà contimporanii sëi îi deterâ 
epitetul de Mare çi de Doctor universalia. Cu- 
noscintele-i chemice, fisice çi mechanice, pe atunci 
ueobicïnuite, ’l-au adus în bânuialâ de vràjitor. 
Operele lui (21 vol., Leiden, 1651) cuprind comen- 
tarii la operele fllos. ale lui Aristotele, lucrâri 
din sciintele natm'ale, tàlcuiri de ale cârtilor s. 
Horiptmi çi scrieri dogmatice. Cf. Sighart (1857) ; 
Joël (1863); Oct d’AssaUly (1870); de Hertling 
(1880); Bacb (1881) çi de Weddingen (1881).

Albérti, Bomenico, cântàret, pianist çi diletant 
ca compositor; n. 1705 în Venetja; invontà aça 
munitul bass albertin, format din acorduri ar- 
pegiate ; f 1740.

Albertina, 1) linia, cea mai tinërà ramurà a 
dinastiei saxone "Welün, întemeiatà la 1485 de 
Albreclit Inimosul ; a domnit çi în Polonia 
(August n. 1697—1733), iar delà 1806 în 
Snxonia. 2) A. universitate, numele univ. prus. 
delà Konigsberg.

Albert - Nyatiza çi Albert-Eduard-Nyanza, v. 
Nyanza.

Albertotypia, metod de fototipie (v. ao.), in
ventât de Jos. Albert, fotograf în München.

Albesci, numirea mai multor com. rur., câtune, 
nioçii, pâduji çi dealuri în Eom. (j. Arges, Bo- 
toçani, Buzëu, Dolj, Fâlciu, lalomita, laçi, Mehe- 
dinti, Muscel, Oit, Prahova,Teleorman çi Vasluiu); 
mai însemnate: 1) A. com. rur., pl. Câmpului, 
]. Buzëu, formata din càtunele Albesci, Calfunaç, 
Cotuna, Udatü çi Lucienii, 1580 loc. In pâ- 
durea A., situatà pufin mai la sud de câtunul A. 
avù loc (1808) O crâneenà luptà între Ruçi çi 
^ci; foi-tificatiunile ridicate se vëd çi astâcji.- 
2) A., com. lui*. în pl. Dâmbovi(a, j. Muscel, 
formatâ din càtunele Albesci çi Cândesci, 894 loc. 
lu raionul comunei se ailâ 3 isvoare de apà 
mineralà, care confine mult iod, çi 14 carieri de 
piatrà (calcar numulitic), din care s’a zidit la 
inceput çi restaurât mai apoi mànâstirea Curtea

de Arffef. Piatra de A. e escelentâ pentru con- 
structii çi chiar pentru sculpturà.

Albe| ÿi albuIeL partea lemnului dintre inüna 
çi scoarfa unui arbore. (V. Albeafa.)

AIbi, (lat Albiga), capitula departamentului 
franc. Tarn, làngà rîul Tarn; 21,224 loc. Impre- 
jurimea se numesce Albigeois ((eara Albi- 
gensilor).

Albigensi, secta reUgioasà ività în secl. XI. 
în sudul Franciei; ducea o viapa apostoleascâ: 
simplâ, moralâ çi retrasâ, de aceea çi erau numiti 
»oameni buni», »oamenü lui D-(}eu« ; dupa multe 
peisecutiimi îndurate din partea Episcopilor cat.j 
(çi îndeosebi a Papei Inooen(iu Kl., care porni 
contra lor groasnicul resboiu al Albigen
si lor), cari îi numiau »oameni obscuri», se îm- 
pràçtiarà prin diferite pàr(i ale Eui’opei sud., de 
unde àncà furâ alunga^i de inebisitori ; de prin 
secl. XIV. începui'à a dispàré eu încetul tôt 
mai mult, pânâ ce B se pierdù ori ce urmâ.

Albik, archiepiscop de Pi-aga la începutul secl. 
XV ; deçi nu studià de loc teologia, ci numai 
sciinte libéré çi medicinâ, totuçi regele Vaflav 
IV. insista sà fie aies de archiepiscop; 1412 
întarit de Papa; din causa certelor husitice de- 
puse acest post, remànênd numai abate; f 1427.

Albili|a, (fluturul de varzâ ; Pieris Brassicae 
L.), un fluture din fam. Papilionidelor ; are an- 
tenele (pipâitoarele) de forma mâciucii; aripUe 
albe, cele dinainte eu vîrfui negru; femeiuça 
are 2 pete negre, rotunde, mai la o pai-te de 
mijlocul aripilor dinainte; aripile dindërët sûnt 
de desubt galbine çi pu(in acoperite eu un 
prav negricios ; làtimea aripilor delà ràdàcinà pana 
la vîrf între 3—3-4 cm. ; fluture foarte comun, 
tràiesce de primàvara pânâ toamna; omida 
trâiesce pe vai'zà (curechiu) çi râdichi ; e foarte 
stricâcioasâ roejénd fmnzele de tôt. [M.]

Albina, insect, v. Apis melifica.
Albina, numirea mai multor localitaîi în Rom. : 

un vîrf de munte în j. Argeç, câtune, dealuii, 
pârae, vâi în j. Fâlciu, Mehedinti; Muscel, Tutova, 
Vâlcea, Vasluiu; un pichet çi vr’o 3 ins. în 
Dunâre, j. lalomita çi Ilfov.

„Albina“ institut de crédit fi economii în Sibiiu, 
eu fllialâ în Braçov; înflin(at în 1871 eu un 
capital social de 300,000 fl., care în 1896 s’a 
urcat la 600,000 fl. ; cel mai vechiu institut rom. 
de felul acesta în Ung. çi singurul, care se ocupâ 
eu emiterea de scrisuri fonciare. Acestea 
sûnt notate la bursa din Budapesta çi se fructifleâ 
eu 5%. Scoaterea lor din circula(iune se face 
prin sortare. Bilan(ul pro 1895 aratâ active 
totale 9.090,468 fl., între cari cambii 3.316,761 fl., 
împr. tiipot. 2.041,'749 fl., crédité pers. 588,841 fl., 
efecte 1.232,390 fl., efectele fondurilor 294,151 fl., 
capitalul social 600,0(X) fl., fonduri de reservà 
282,510 fl., fond de pensiuni 94,097 fl., depuneri 
5.115,235 fl., scrisuri fonciare 1.954,(X)0 fl., re
escompte 496,943 fl. Profitul curât (la care a 
conhibuit filiala din Braçov eu 18,228 fl.) a fost 
de 124,311 fl., çi s’a împâi’tit: dividenda 48,0(X) fl., 
tantieme 19,676 fl., cuota de binefacere 6,559 fl., 
fondului de peneiune 8000 fl., amortisare din 
casa institutului 3763 fl., remuneratiuni 400 fl., 
fondului de reservâ 37,913 fi. Pentru scopuri de 
binefacere A. a dat delà înfiintarea sa pânâ la 
finea a. 1895 suma de 45,179-84 fl. In 1895 A. 
a înfiintat în ediflciul sëu din Sibiiu (v. ilustr.)
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»masa studenfilor,» la care 50 de studenti 
Hpsiti capetâ prânz gratuit. A. a avut un roi 
deosebit în desvoltarea economicâ a Rom. ; din 
Ti'ansilvania, contribuiud foarte mult la eman- 
ciparea lor de sub capitalului strâiu 91 al 
usure!, a înlesnit nujlocit înmultirea proprie- 
tâ^i de pâment în muni rom., çi în fine a dat 
ajutor moral çi material la înfiin|area bâucilor 
romane mai tinere, — în numër de aproape 
50, — cari luoreazâ astàdi eu un revirement de 
80.000,000 fl. Fondarea A.-ei a fost initiatâ la 
1870 de primul ei director exeoutiv. Vis. Roman ; 
în fi-untea oomitetului de fondai’e a stat Alex.

eût astâ(p lucreazâ déjà eu un personal de 50 
ofieiali çi dispune de 0 avéré proprie de preste 
1 mil. fl. (Cf. P. Petrescu, Compas rom. ne 
1893/4.)

„Albina“, titlul mai multor foi; 1) A. foaie 
politicà, întemeiatâ în V i e n a (1866) în spiritul 
çi eu mijloaoele fainiliei Moesonyi; programul 
politic al ei era: »de a mijloci statorirea unui 
adevërat program national», a desvolta çi repré
senta adevërata valoarç etnicâ, politicà çi eco
nomicâ a elementului rom. çi totodatâ a deç- 
tepta $i conduoe lupta pentru existenta çi cultuj-a 
acestui element. Conduoerea A.-ei a fost delà
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Casa instihitnlai de crédit çî cconomii >AIbina< în Siiiiu.

Moesonyi, care dimpreunâ eu unohiul sëu An- 
toniu, atat eu mijloaco materiale oât çi ou in- 
fluinta lor personalâ au asigurat reuçita între- 
prinderii. Primul apel al fundatorilor, subscris 
de cei numiti çi de Baron David Ureu, lacob 
Bologa, Tim. Cipariu, P. Dunca çi loan Hannia, 
a apârut la 1 Iulie 1871. Adunarea gen. con- 
sHtuantâ s’a tinut la 14 Martie 1872, iar acti- 
vitatea A.-ei s’a început — eu 4 functionari çi 
mijloace foarte modeste — la 10 Aprilie 1872. 
Preste 10 ani, la 1 August 1882 a fost înfiin- 
tatâ flliala din Braçov. Dupâ 0 desvoltare con- 
tinnâ çi preste açteptai'e îmbucurâtoare activi- 
tatea A.-ei, mai aies delà 1886 încoace, cand a 
întrat sub conduoerea actualului director exec. 
Part. Cosma, a luat dimçnsiuni foarte mari, în-

inoeput înoredintatâ lui Vincentiu Bahef , pe 
atunci jude la Tabla reg. din Budapesta çi dé
putât dietal, eu al cârui ajutor îçi statorisei'â 
intemeietorii programa polit.-nat. Primul Ni': 
apârù în (Jina de Pasci 1866 sub redactia •"> 
Dr. G. Popa; (editor: Vasile Grigorovita). Foaia 
apàrà mai multi ani de-arêndul de câte 3-ori pe 
septëmànâ ; tonul ei era la început modérât fajâ 
eu cei delà putere în Viena çi B.-Pesta; în 
mësura însâ, în care din an în an preponde- 
ranta magh. orescea çi Viena 0 menagia, spirital 
de oposi^e al A.-ei deveni tôt mai énergie, 
astfel încât déjà la 1869 guvernul magh. îi opri, 
prin detragerea debitului postal, întrarea în pâr- 
tile, pentru cari mai mult era destinatâ. Atunci 
V. Babeç 0 luà sub propria-i redactie çi 0 aduse
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la B.-Pesta, uiide continuà a apàré ca organ 
pronuntat opositional pânâ la 1877, cînd, ne mai 
putênd gàsi colaboratori din causa peisecntiu- 
uilor continue din partea celer delà pntere, iar 
însuçi angajat fîind în multe aJte pâi-ti, fù ne- 
vüit a O sista. A. pe timpul ei era foaia cea mai 
Incita; ea are parte însemnatâ la fermarea par- 
tidului national-opositional ; conducëtenil ei V. 
Babeç avù pe acel timp cele mai multe procese de 
prosâ çi unul »de înaltà trâdare« ; într’un procès 
oolaboratorul A.-ei Gruia Liuba a fost condam
nât la 15 luni înohisoare în Vat, 500 tl. amenda 
çi alte câteva sute spese de preces ; celelalte s’au 
tonninat parte eu achitare, parte eu suprimare. 
A. a afiçat (1869) pe fatâ parola: »Dacoromânie 
inoralâ, culturalâ, una çi indivicjibilà.® Remân 
niemorabile cuvintele A.-ei, prin cari î$i ia în 
ultimid Nr. adio delà public, eu privire la ne- 
succosul de a capacita çi câçtiga pe M^h. pentru 
dreptate çi echitate fatà eu nafionalitâtile con- 
locuitoare çi îndecsebi fa^â eu Rom., eu cari 
□uniai impreunâ, în frâtietate $i armonie, pot 
sa aibâ viitor. 2) »A. Bueëuluù foaie politicâ, 
literarâ çi comercialâ. Buzéu, 1885—87 sub 
cond. lui Nicolae loanide çi lancu I. Caloianu. 
11) »A. Carpa{ilor«, foaie beletristicâ ilustratâ; a 
aparat în decurs de 4 ani (1877—1880) în Sibiiu, 
mai ûntaiu (pânâ în Apr. 1878) sub redacfiunea 
lui I. Lâpëdatu, prof, la Braçov, çi apoi a ingi- 
nerului losif Popescu ; éditer în primü ani Visa- 
rion Roman çi în a. ultim W. Krafft; a fost una 
din publioa(iimile noastre periodice cele mai bine 
redigiate, mai aies sub conducerea lui I. Lâpë
datu; colaboratoiii ei principali au fost: I. Lâpë
datu, S. PI. Marian, I. Meçotâ, Teochar Alexi, 
los. Popescu, V. M. Lazar, Fr1. Damé, N. P. Pe- 
trescu ç. a. In A. C. çi-a publicat Alexandii scena 
dramaticâ »La Turnu-Mâgui’ele», tôt aici s’au 
publient câteva fragmente din »Odissea«, poemâ 
poporalâ de I. Barac. 4) »A. Pinduluit, a apârut 
îu Bucuresci la 1868—71 çi 1875 ; redac. B!. 
Grandea. 5) »A. româneascàt, ântâia foaie po- 
litico-literarâ rom. apârutâ la laçi 1829—1849; 
întemeiatâ de G. Asachi; în a. I. a apârut odatâ 
pe septëmânâ. II. de 2-ori pe sept., III. de 
4-ori pe sept.; la 1833 (V.) în rom. çi fran(.; 
1850—1861 continuà sub tiüul »Gazeta de Mol- 
davia«.

Albinagiu, v. albanagiu.
Albinârel, pasere, care véneazâ eu mare plâ- 

cere diforite insecte, mai aies albine çi vespi; 
se nurnesce de Rom. din Bucov.: Albinârel çi 
Purnicariu, de cei din Trans.: Prigoarâ çi 
P ri g O are, iar de cei din Mold. çi Munt.: 
Prigoare, Vespariir çi Vespâritâ. A. e 
una diutre paserile cele mai frumoase în (erile 
locuite de Rom. In penele ei sûnt representate 
toate coloiile ; alb, reçu, galbin, albastru, castaniu, 
negru çi verde; se aflâ aproape în înü'oagâ Eu- 
ropa; îçi face ouibul de regulâ prin gâuri adânci din 
termmii apelor ; trâiesce în cete, strigâ mai aies 
mainte de a ploua, de aici credm(a Rom., câ 
e un prevestitor foarte bun al ploii çi câ, deçi 
petrece mult aproape de ape, nici când nu bea 
altà apâ, decât de ploaie.

Alhinârit, 1) A. v. stupârit; 2) dare dupâ stupi, 
numitâ çi desetinâ.

Albingia de nord, (Nordelbingen) sau Al- 
emgia transelbina, (inutul .spre nord delà

Elba locuit de Saxoni; pe timpul lui Carol c. M. 
Holstein, Stormai-n çi Ditbmar-scben.

Albini, Vasile, fost vice-tribun la 1848/49, 
n. 1827, studià la Blaj ; organisa eu tribunul 
Tanasiescu din Daia (câcjut în 3 Febr. 1849 la 
Blaj) pe Românü din cercul Con(ü; dupâ revo- 
lu(irme a fost notar comunal; tatâ al publicis- 
tilor Septimiu S. Albini çi Tit Liviu Albini ; f ca 
proprietar în Cut (1890).

Albinismus, lipsa pigmentului (colorii) normal 
în pielea omului; poate fi rnâscut: albinisin, 
sau aevirat: vitiligo. Oamenii numi(i Albinos 
au piele ca laptele. për fin çi alb, iris reçu des- 
chis, pupilâ i'oçie deschisâ. A. se aflâ mai eu 
samâ la rasele negre ; se observâ çi la animale.

Albinus, 1) A. sfânt, f ca martir în Roma 
la 549. Moaçtele lui se aflâ în Colonia. piua co- 
memorativâ 22 lunie. 2) A. Decimus Clodius, 
împ. roman, aies de soldapi sëi la 193; la 197 
fù învins çi ucis de Septimius Severus.

Albion, (gall.J numele antic al Engl, çi Soo(. ; 
în evul mediu se folosia ca sinonim eu Britania.

Albis, coamâ de mun(i în Helvepa pe partea 
esticâ a lacului Zurich, despârpitâ de acesta prin 
valeaSihl; sûntpâdui'oçi çipresintâprivelisciminu- 
nate spre înalpi Alpi. Preste A. duc doue dr-umuri, 
unul nord, delà Zürich spre Valea fieppiç, altul 
sud. trece preste A. pe lângâ satul Hausen, 
lângâ care se aflâ institutul de hidroterapie 
Albishrunn, prin Kappel spre Zug. Piscid cei 
mai cunoscut e Uto s. Ütliberg (873 m.), 
cei mai înalt însâ e Bürglenstutz (918 m.)

Albiçor sau albi^oarà, 1) termin zoologie (Cy- 
prinus albumus), pesce de rîu de coloare albâ 
argintie, foarte des în apele din regiunea dunâ- 
reanâ a Rom. ; 2) tenu, botanic, un fel de bureti, 
ce se fac toamna pe copacii câ(Juti; muntenii 
îi întrebuin(eazà la hranâ.

Albit, minerai; plagioclasul cei mai acid, alb 
incolor; pe crepâtùrile receler cristaline, în 
calcarrm çi în unele roce eruptive.

Albi^â, nu mire vulgai'â a plantei Alyssum 
calycinum L. (V. ac.)

Albiturâ, nume generic pentru mai mul(i pesci 
mici din familia Cyprinoi(}ilor, în spécial 
pentru genul Alburnus. (V. Obleti.) [A.J

Albizzia Duraz., gen din familia Leguminoa- 
selor, tribul Ingeae; cuprinde arboti çi sub- 
arbuçti, ce trâiesc în Asia, Afr. trop, çi sub- 
trop., Austr. trop, çi occ. ; A. sûnt arbora orna- 
mentali rustici ori de serâ temperatâ. Din 
lemnul diverselor specii din India, Cocbinchina, 
Sénégal, ins. Reunion, Noua Caledonie se con- 
fec(ioneazâ instrumente de arat; mai ar'e ç. a. 
întrebuin^àii la constnic(iuni, rotârie, dulgherie, 
sti-imgârie etc. Scoarfa çi semin(ele astringente 
de A. Lebbek Benth. în India servesc la com- 
baterea diareei, disenteriei, hemoroidelor; uleiul 
scos din seraèn(a se dâ contr'a leprei; florale 
au proprietâ(i emoUente ; scoai^a lui la Nossi-Bé 
seivesoe la tâbâcitul pieilor; în sfîi’çit mai pro
duce 0 gumâ analoagâ eu giuna arabicâ. A. Sassa, 
din Nossi-Bé produce iar o gumâ, numitâ Sassa, 
anoloagâ eu guma adragantâ; asemenea çi A. 
stipulata Boiv. din Java. [S. Çt. R.]

Albocensii, la vechii istorici Dacii locuitori pe 
la Sarmisegetuza în (eara IIa(egului de a(|i.

Alboid, aliagiu Britania sau métal britanic 
nickelat.
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Alboinl regele Logobai-tjilor ; dupa moartea 
tatâlui seu Andoin ocupà (561) tronul Longob., 
cari locuiau âncâ în Panonia; eu ajutorul Avarilar 
nimici pe Gepicji ; el însuçi ucise pe Euuimund, 
regele acestora ; se càsâtori ou Rozamunda, fica 
regelui ucis ; 568 în fruutea tribuiilor longobarde, 
saxone slave nâvàli în Ital., chemat de Naraes, 
guvemorul exarchatului imperiului resâritean. 
Uuceri Ital. nord, çi de niiiloc pânâ la Tibru; 
de reçedintâ îçi alese oraçul Pavia; 573 sotia 
sa R., pe care a silit’o sa bea dln câpà(ina tatâlui 
sêu, îl asasiuà prin partisanii sêi Helinigis çi 
Peredeo. Cf. art. lui Dahn în »AUg. Deutsche 
Biographie» tom. I. [T. F.]

AlbonI, Marietta, renumitâ altistâ, n. 1824 în 
Cesena (Romagna); cântà în capitalele Eur. çi 
Amer., 1854 se inàrità dupa contele Pepoli.

Albordzsi, în mit. pers. muntele sfânt, pe care 
çi-a açe()at tronul O r m u z d, (Jeul luminii. Crea- 
toiTil Ormuzd, mai înainte de a face pâmêntul, 
a fâcut muntele primitiv eât un grâunte de 
seménfâ, çi dupâ-ce din materia lui a curs pâ
mêntul, acesta s’a aluviat în juml muntelui çi a 
câpëtat forma de blid, iar la mandatul lui Oi-muzd 
a înoeput sà creascâ çi a devenit centiul sau 
buricul çi fundamentul pâmêntului. Muntele a 
crescut spre afun()ime aça, ca acolo sa se formeze 
lumea de jos a lui Ahriman, precum spre înâl(ime, 
unde strâlucirea eteniâ cui'ge diua çi noaptea în 
jujiil vîrfului, pe care e tronul lui Ormuzd. In 
mun(ii Caucasului se aflà vîrful Ebius sau El- 
borus peste 5600 m. înalt; se crede câ acesta 
a dat ansâ fonnàrii celui mitologic. [Atm.]

Albota, (Alboteni, Albotesci) mai multe loca- 
litâti în Rom. j. Argeç, Bràila, laçi. Oit çi Vâlcea; 
mai însemnata; pàdurea A. eu întindere de 
400,450 Har. din pl. Çerbànesci, j. Oit; în mai- 
ginea de est a pâdurii, pe matca Vedei, mân- 
cându-se malul, s’au vëejut ui-me de zidiri foaite 
vechi ; aici s’a dat preste un schelet uriaç de om, 
eu O înal(ime de 5 co(i, çi s’au aflat monede 
romane.

Albrecht, 1) A. Ursul, marchion de Bran
denburg, flul lui Otto cel Avut; n. 1100; pai- 
tisanul împ. Lothar II. çi Konrad III. ; prin în- 
vingerea Ventjilor puse temelia principatului 
Brandenburg çi prin aducerea de coloniçti genn. 
efectui germanisarea (erii ; f 1170.

2) A. II. Degeneratul; n. 1240; fini lui Hein- 
rich cel Ilusti'u; delà 1265 landgraful Thurin- 
giei; delà 1288 markgraf în Meissen; murindu-i 
prima sotie, fica împ. Frideric H., se càsâtori 
eu Kxmigunde de Eisenberg, care-’i nàscù un 
fecior: ApiU, pe care favorisându-1, fù în con- 
tinuâ ceartâ çi cbiai' luptâ eu fiii delà prima 
sotie, ba ajimse çi prins de aceçtia, în sfîi'çit 
vêndù Thuringia împ., care însà n’a putut-o lua 
în posesiune din causa amintitUor fÛ; f 1314.

3) A. I., duce de Austria fi rege german 
(1298—1308); piimi delà tatàl sëu, Rudolf I. de 
Habsburg, drept moçtenire Austria çi Stiria, iar 
dupâ moartea regelui Adolf de Nassau fù aies 
rege germ. (1298); avù sâ lupte mai de multe 
ori contra principilor pentru restabilirea auto- 
ritàtü regale; fù ucis în 1308 de nepotul sëu 
loan, révoltât împotrivà-i eu mai multi cavaleri.

4) A. IL, rege germ. (1438—39), duce de 
Austr. déjà delà 1404; ajunse, dupâ moartea 
socnüui sëu, a împër. Sigismund, rege al Boe-

miei çi Ung. ; 1438 aies rege germ. ; purtà res- 
bolu eu Polonii din causa Boemiei, iar în Ung. 
eu Turoii; f 1439.

5) A. Àdiüles, principe elector de Branden
burg, din familia HohenzoUern ; n. 1414; moç- 
teni (1440) prmcipatul Ansbach, 1464 princ. 
Baireuth, la 1470 Brandenburg; purtà resboiu 
contra oraçului Nümberg çi altor oraçe, dar eu 
putin succès ; iubitor de pompâ çi petreceri, dar 
om luminat; hotârît partisan al împër. f 1480.

6) A., Inimosul, întemeietorul actualei case 
domnitoare în Saxonia; n. 1443 ; râpit în tinerete 
împreunâ eu fratele sëu Ernst de câtrâ Kunz de 
Kaufungen dln resbunare personalâ ; sincer par
tisan al împër. Frideric III., se resboi contra 
lui Carol de Burgund çi a lui Matia Corvin ; în- 
multindu-se terile ereditare famiüar’e, le împàrti 
eu fratele sëu Ernst (26 Aug. 1485) prin con- 
tractul delà lipsca, despàrtindu-se astfel fa
milia în douë linii: cea Albertinâ çi cea Er- 
nestinà; f 1600.

7) A., archiepiscop de Magdéburg (1513) çi 
principe elector de Maine (1514); n. 1490 oa 
cel mai tinër fiu al princ. elect. Johann Cicero 
de Brandenburg; iubitor de arte çi humanist; 
avênd lipsà de barri multi, trimise în diecese ca 
predicator de induîgenfà pe preotul domiuican 
Tetzel, contra câiiria pâçr Luther; ■!* 1545 îu 
Aschaffenburg.

8) A. V., duce de Bavaria; n. 1528, fiul 
ducelui Wilhelm IV.; delà 1550 domnitor îa 
Bavaria ; la început nepâsâtor fatà de miçcârile 
religionare; mai târcjiu chiemà în tearà pe iesuiti 
çi alrmgà preotimea protestantâ ; iubitor de arte, 
înflintà o pinacotecâ, antiovariu çi bibliotecà; 
foarte risipitor. t 1574.

9) A. de Prusia, cel din urmâ mare magistru 
al ordinului cavalerUor germ. çi primul duce în 
Prusia, j>e care o transforma în stat lurnesc 
(1525); rntroduse reformatiunea în tearâ çi rn- 
temeià mriver-sitatea din Eonigsberg (1544) ; trebui 
sà lupte contra unei crâneene révolté terâiiesci 
çi a aristocratinrei prea puternice; f 1568.

10) A., Ardiiduce de Austria, fiul arch. Garni, 
învingëtorul delà Aspern; u. 3 Aug. 1817 în 
Viena; primi o crescere îngrijitâ sub directa 
conducere a tatâliri sëu; la 20 ani çi-a început 
cariera mihtarà ca al 2-lea colonel al regim. de 
infanterie Nr. 13, 1839 a trecut la cavalerie, ra 
sâ cunoascâ çi acestfelde armâ; 1840 denuniit 
general-maior, 1843 sub-mareçal campestru; déjà 
doi ani în urmâ ajrmse comandant al trupelor 
din Austr. inf. çi sup. çi Salzburg, deci çeful co- 
mandei mUitare din Viena; 1848 se retrase la 
moçüle sale, fiind rëu vë()ut de populatia Vienei; 
dar în ourênd merse în Ital., unde luptà sut 
comanda lui Radetzky çi a bar. d’Aspre, distin- 
gându-se în luptele delà Santa-Lucia, Gravellone, 
Mortara çi Novara; 1851 denumit guveruor 
civil çi militai' al Ung., care post îl ocupà 9 ani 
înti'e împrejurâri de tôt neplâcute; în resboiid 
din 1866 comandà ar-mata sudicâ, eluptând glo; 
rioasa învingere delà Custozza, care sili ar- 
mata ital. — de 3 ori mai numei'oasâ decât ces 
austr. — a se retrage preste rîul Mincio ; aici s’au 
distins îndeosebi regimentele rom. din Ardeal, 
mai aies reg. 50, care serbeazâ în fiecare an 
amintirea acestei ()ile; dar desastrele aiuiatei 
nord. în Boenria au zâdârnicit o folosire temei-
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nicà a acestei învingeri çi A. fù silit a trimite 
0 parte a armatei la Dunâre, ca sa împedice pe 
Pi-usiaci a trece nul; 10 Iulie 1866 denumit 
comandant suprem al armatei de pe câmpul de 
rosboiu, dar pacea delà Nicolsburg (26 Iulie) puse 
capët rosboiului. Ca inspecter general al armatei 
(1869) îçi cÊçtigà mérité nepeiitoare pentru re- 
organisarea armatei anstr. ; f 18 Febr. 1895.

Albrecht, ordin, V) Albrecht-Ursul, ordin de 
casa în Anhalt, pentm distingerea virtutii çi 
oapaoitâtii; 2) A. ordin regesc saxon pentru 
preiniarea celer ce se disting în vütu(i cetâ- 
(enesci, în soiinte çi arte.

Albrechtif ti, (EvangeUcal Asseciatien ef Nerth- 
America), c sectâ în America de nerd, care în 
piuictele principale se unesce eu Metediçtii (v. 
ac.), întemeiatà de laceb Albrecht (n. 1759, 
t 1808); A. la început erau pufini, acum nu- 
merâ în America preste 100,000, cenduçi de
4 eppi çi de e »conferen(â generalà», care se adunà 
tôt la 4 ani; A. desvoalta mare activitate pe 
terenul publicisticei; în Cleveland suçtin çi edau
5 (Jiare germane çi 6 engleze ; au deesebitâ grije 
de çcoalele de dumineca, în cari au 1800 în- 
vëtâtori çi la 93,000 elevi. A. sûnt respanditi çi 
în Eurepa, prin Germania çi Elve(ia. (Cf. Die 
Albrechtsleute, Erlangen 1877.)

Albrechtsberger, J. G., n. 3 Febr. 1736 în 
Klosterneuburg lângà Viena; cempesiter çi tee- 
rctic renumit ; a scris 244 epuri, cele mai multe 
de caracter bisericesc, dar çi multe cuartete, 
cuintete etc. pentru instrumente eu coarde ç. a. 
instrumente ; ca soriitor musical âneâ s’a distins 
prin diferite tratate; f 7 Mart. 1809.

Albrlch, 1) A. Garl, distins bârbat de çcoalâ 
al Saçiior din Trs.; n. 1836 în Sibüu; 1858 
prof, la liceul din Çeinni(; delà 1860 prof, la 
gimn. sas. din Sibüu, unde îçi câçtigà mari mérité 
conducénd înfiin(area çi organisarea çcoalei reale 
superioare (1860) ; mai târcjiu director al çcoalei 
industr. ; delà 1892 directorul tuturor institu- 
tiunilor îinpreunate eu gimn. ev. din Sibüu; 
luà parte activa — în mod distins — çi în cele 
bisericesci; dintre scrierile sale mai importantâ 
e: »Istoria gimnasiului ev. din Sibüu«.

2) A. loan., medic vestit sas.; n. 1687 în 
Braçov, unde practicà medicina ; pe timpul ciumei, 
ce a bântuit în Trans. la 1718—19, îçi câçtigà 
frumoase mérité întru combaterea înfricoçatei 
boale, despre care çi scrise: »Observationes de 
Peste Barcensi, praesertim Coronae saeviter 
Ann. 1718 et 1719 grassante»; se ocupà çi eu 
istoria Saçiior, adunând çi decopiând documente, 
pe cari le dàrui gimn. sas. din Braçov; f 1749.

3) A. Martin, n. 1630 în Mediaç; 1655 aies 
rector ^ gimn. ev. din Braçov ; interesant e, câ 
a stat în legâturi literare nu numai eu Germ., 
Cl çi eu Bucurescü çi eu patriarchul delà Con- 
stantinopol ; dedicà o »Disseitatio Theol. de Invo- 
catione Sanctorum* principelui Const. Cantaeuzin ; 
1684 îi trimise aceliüaçi princ. catechismul cel 
nue al lui Luther eu nigarea, sâ-’l ceteascâ eu 
aten(iune; 1684 aies preot în Eêçnov; 1694.

Albul, (zool.) un fel de verme numit dupa 
coloarea lui; trâiesce din sucul leirmelor taiate

" legumelor ; stricâ crompenele.
,ri i*”1*?’ r^u ?i pas în cantonul Graubünden 
(Belye(ia); rîul A., afluentul principal al Ri- 
nuliu posterior, isvoresce în pasul A. la înâl-

time de 2030 m. percurge valea A., numita 
çi Bergün, çi taindu-çi drum piintre stanci se 
varaâ în Rinul posterior aproape de Thusis; 
31'6 km. lung.; câderea 1400 m. =4-4°/o. Preste 
pasul A. trece un drum.

Albulescl, 1) com. nir. în j. Mehedinfi, pl. 
Dumbrava, formata din 3 câtune : Padina, Dealul- 
mare çi Mârcenii; 1190 locuitori agric. çi eco- 
nomi de vite; 2) A., sat în j. Muscel, pl. Argeçel.

Album, (ceva alb) plaça obdusâ eu gips pentru 
însemnâri, anun(uri, pubüca(iuui etc. La Romani 
publica pontifexul pe asemenea A. açanumitele 
annales maximi, pretorul edictele, iar al^i ofi- 
cian(i conspectul senatorüor, juijüor, colegülor 
cléricale, üstele militare etc. In biserica creçtinâ 
A. conspectul clericilor (grec, canon). Delà sfîr- 
çitul evului mediu se numesce A. o carte din 
file albe ori înfrumsetate eu diferite figuri de- 
semnate sau tipârite, menite a cuprinde inscrip- 
(iuni de sentinte, maxime, învë(âtuii, auto- 
grafe etc. delà personne, a càror suveniro voim 
a 0 pâstra. Era în us mai aies între învëtati çi 
aitiçti, studenfi çi câlugâri. De présent A. a 
devenit un obiect de modâ mai aies la cocoane. 
In timpul mai nou se numesce A. o colectie de 
reproduceri din productele mâiestiilor renumiti 
(Leonardo da Vinci, Raffael, Corregio, Tizian, 
MuriUo, Delaroche etc.) sau de opuii üterare 
(crestomafie, antologie) de diferiti autori, com- 
pusâ de obiceiu pentru sprijinirea unui scop 
filantropic. A(Ji no(iunea A. devine tôt mai géné
rais (colectie de pose, timbre etc.) Adeseori 
scoartele formeazâ partea oea mai aitisticâ.

[Dr. Cristea.]
,IAlbum“, mai multe pubUca(iuni periodice rom. 

mai remarcabile; 1) *A. istoric fi literar,< 
de Cogâlnioeanu. laçi, 1854. 2) >A. Moldo- 
Valdh.^ laçi, 1848. 3) *A. sciinfific.t C. N. 
Brâiloiu. Bucuresoi, 1847. 4) tA.-ul Pelerinilor 
români.t D. Bolintineanu. Paris, 1851.

Albumen, terrain gi-ec. întrebuin(at delà Gartner 
înooaoe; s’a dat reservelor alimentare din se- 
minfe, comparabile ou albuçul din ouele pase- 
rilor. Astâ(Jj sub A. se întelege numai réserva 
aümentarâ din seminte, resultatul segmentatiunii 
nucleului secundar al saoului embrionar. Natiu'a 
acestei substanfe de réserva e diferitâ. Uneori 
în celulele lui se depune mai mult amidon çi 
pufine substance azotoase. A. e fâinos, amylaceu 
(semin(ele cerealelor în genere etc.) Alteori 
celulele confin substanfe uleioase çi azotoase (aleu- 
ronà, cristaloi(ji, proteici). A. e oleaginos (Ricin, 
JSlaïs guyanensis etc.), càrnos e când consis- 
ten(a lui e oarecum moale; cornos daoâ con- 
sisten(a lui e mult mai mare (la Cafea, Gallium 
etc.); uneori e atât de întârit câ se aseamânâ 
eu ivoriu, ca la palmieiul Phytelephas macro- 
carpa, din cai'e se scoate ivoriu végétal, eu 
aceleaçi întrebuintâri ca çi cel ammal, substituin- 
du-i-se ohiar. Aceste ultime 3 soiuri do A. nu sûnt 
decût modalitâti ale oelor doué dintâiu. Posi(iunea 
A.-lm fa(â de embrion e variabilâ: ori embrionul 
e central sau exoentric, ori într’o parte çi A. peri- 
ferio (gura leului, grâu, porumb etc.) ; ori em
brionul e îndoit în arc çi A. açezat central în 
cuj'bâtura lui (Cariofilee, Chenopodiacee etc.) 
Când massa A.-lui nu-’i netedâ, ci are brazde 
simple ori ramificate, ce-’l despart în fâçü varia- 
bile, A. se dice câ e ruminât, ros, runoinat
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(Anonacee etc.) Eolul A.-lui e împoi-tant, ser- 
vind ca prim aJimeut plantulei în primele fase 
ale desvoltâm ei. Omul folosesce A. din se- 
minte îh alimentatiunea lui, a auimalelor, în 
industrie, medicinà etc. Fàina cerealelor alimen- 
tai'e e în mare parte A.; untul de Ricin, ali
mentai’ la Chinezi, pui’gativ cunoscut, e scos 
din A. de Ricin; e cunoscutâ întrebuintavea 
A.-hü coraos de cafea etc. [S. Çt. R.J

Albuminat, (albuminosusj semêntâ albiuninatâ 
çi exalbuminatâ. Acest termin se aplicâ unei 
seminte, ce contine un albumen. (V. ac.)

Albuquerque, Alfonso d\ c. M., erou militar 
portug., n. Lissabona 1452; cuceri ca vice-rege 
al posesiunilor portug. în India (1503) Goa, 
Malabar, Ceylon, ins. Sunda çi Ormus; de- 
stituit; ■f 16 Dec. 1515. Fiul sëu Blas d’A. a 
scris: Commentarios do grande Alfonso d' A.« 
(1576; 1774, 4 vol.)

Alburnum, (albus = alb) numele lat. între- 
buin(at în anatomia vegetalâ penti’u albul (al- 
beata) lemnului. (V. ac.)

Alburnus, fiat.) 1) ciprin, leucisc (nume de 
pesce) (v. Cyprinidae); 2) munte în provincia 
Lucania.

Alburnus-Maior, în insoriptiuni çi; vicus Al
burnus Maior, v. Abrud.

Albuç, coip proteic, care se aflâ în toate b- 
chidole nutiitoare, atât vegetale eût çi animale, 
dar mai curât în albuçul oului, care e un al
buminat de Bodiu (natron). TJscat are o coloare 
gàlbuie, se poate préfacé foarte uçor într’un 
praf alb fârâ gust çi miros, care se disoalvà în 
apâ, dar nu în alcool çi eter, cari îl încheagâ. 
A. din snnge se deosebesce chemicesce foarte 
putin de albumina oului çi e un A. de sérum 
sau serosin. Cea mai mare însemnâtate o ai-e 
A. ca nutriment, dar se folosesce çi pentru 
scopuri technice ciun sûnt: limpe()irea lichidelor 
turbure, ca hârtie de A. în fotografie, la pre- 
gatirea de ipsos, dar îndeosebi la impi'imarea 
stofelor. Fabrici mai însemnate pentru A. uscat 
se aflâ în Austr., Germ, Amer. sud. çi Austr.

[Fl. St. S.]
AIca, pasere; are ciocul gros, spre vîrf bul- 

bucat çi pe de lâturi tare tui’tit, eu muche agerà 
çi brezde curmeziçe, coada scui’tâ eu 12 pene, 
aripi subjiri, lungi çi ascutite, pene dese blà- 
noase, e de mârtme considerabilâ. Ou ea e în- 
ruditâ A. tarda, eu aripi lungi pânâ la coadâ; 
pe cap, gromazi, pe spate brunâ, pe foale albâ, 
42—44 cm. lung., 70 cm. lat. ; tràiesce în cote 
mari pe malurile nordice, anume pe Lofote, 
iarna aparo des pe malui’ile teritorului franc, 
çi germ. A. cea mare A. impennis eu aripi 
foarte sciu'to çi rëu desvoltate, eu cioc delà bazâ 
pânâ la vîrf pu(iu îndoit, lung. de 78 cm.; 
pe spate neagrâ, la gâtlegiu negru-brunâ, pe 
foale albâ; a trâit odatâ pe ins. ’stâneoase ale 
Islandei çi Fundlandei noue, dar fù stîrpitâ prin 
curee,; delà 1844 nu s’a mai ai’ëtat nici un 
esemplar.

Alcahes, farab.) se numialaalchimiçtiimainoui 
disolvatorul univereal pentm toate substantele.

Alcala, (arab. = cffitel) 1) A.-de - Henares, 
oraç în prov. span. Madrid, lângà Henai’es, eu 
13,534 loc. (1887), odinioarâ eu renumita uni- 
vereitate, care la 1836 a fost strâmutatà la Ma
drid; locul natal al lui Cei’vantes; peniten^iar

pentru femei, unie în toatâ Spania; loc bogat în 
cereale, poame çi vin; industrie înlloritoare. 2) 
A.-la-Real, oraç în prov. span. Jaen în Anda- 
lusia, eu 15,805 loc. (1887) ; se produce vin, 
poame çi legiune.

Alcalde, fspan.J în Spania titlul iudecâtoi’ilor 
çi al representantUor autoritâtilor publiée.

Alcalei, jocul —, oxercitiu militar la vechii 
Romani: aruncarea sulitü din o anumitâ dis
tant prin un cerc de'fier.

Alcalescen^â, însuçire a imor corpUri de a se 
combina eu acidele çi a schimba coloarea unor 
pigmente vegetale într’un sens anuinit (s. e. 
Turnesol reçu în albastm).

Alcalia, riu neînsemnat în Basarabia ; pe tiinpul 
verii seaeâ în mare parte; se varsâ în lacùl 
Burnoe, cai’e se alla la sudul Basambiei, aproape 
de marele lac sârat Ali-bey, la o distanfâ ca de 
12 km.

Alcalii, în sens mai restrins sûnt compuse ale 
oxygenului sau ale radicalilor hydroxili eu nie- 
tale alcaline (Sodiu, Potasiu, Rubidiu, Cesiu, 
Litiu çi compuse ale Amoniumului) ; în .sens 
mai larg; compuçü oxygenafi çi hydroxilati ai 
Bariulni, Strontiului, Calciului çi Magnesiuloi, 
adecâ ai metalelor alcaline teroase.

Alcalimétrie, metodâ simplâ analitioâ eu scop 
de a détermina con^inutul de Sodiu, Potasiu 
etc. într'un hydrat sau carbonat al comerciului 
(Soda, Potaçâ). Metoda cea mai respândità e 
cea volumetricâ (titrometricâ) imaginatâ de Dese- 
voisines (1771) pentru determinarea potasei 
(Carbonatul de potasiu), neutrabsând eu acid 
suLfuric alcalii (potaça) çi determinând eu 
precisiune cantitatea de acid, necesai’â spre 
acest scop.

Alcaloïde, base vegetale (organice), con(iüênd 
pe lângâ carbogen, hydrogen çi azot, adeseori çi 
oxygen; sûnt foai’te respândite în regnul vé
gétal (seminte, fructe çi coajâ); nu se gàsesc nni 
nici odatâ în stare liberâ in plante, ci coinbi- 
nate eu tanina (sau alte coipuri analoago ta- 
ninei). Multe plante contin doue sau mai multe 
A. (Strynos nux vomica: Strichnina çi Bru- 
cina; Cinchona: Chinina, Chinidina, Cinconiiia, 
Cinconidina; Papaver somniferum (mac): Mor- 
fina, Apomorfina, Codeina, Narcotina, Papaveriua 
etc.) Extractiunea A.-lor se face tratând planta 
pulverisatâ eu bydratul de calciu çi isolànd ast- 
fel A. de acide. A. se estrag eu diferiti disol- 
vanti (Benzinâ, Cloroform, Ether ect.), se impartir 
A. volatile, (Piperidina, Nicotina etc.) çi A. fixe 
(Atropina, Morflna, Chinina, Strichnina etc.) çi 
sûnt mai aies solide, cristalisabile ; toate sùnt 
solubile în alcool, fârâ miros, eu gust amar çi 
eu reactiune alcalinâ; mai toate au un roi îu- 
semnat în medicinà; multe sûnt în mare grad 
toxice. [A. B.]

Alcaluretica, medicamente, cari dau urinoi 
0 reactiune alcalicâ, împedecând astfel açe()ai’i;a 
sâmrilor urice în beçicâ.

Alcamo, oraç çi capitala unui district în SU 
cüia, provincia Trapani, în apropierea vestitelor 
ruine ale Segestei (v. ac.), 37,697 loc., patria 
poetului CiuUo d’Alcamo.

Alcanina, pigment roçu, se estrage din râdâciua 
plantei Anchusa tinctoria Lin ; anume râdâciaa 
se taie în bueâti, se spalâ, se usucâ çi se dilueazâ 
eu alcool. Tinctui’a produsâ se prevode eu ceva
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acid chlorhydrie, se destileazâ destilatul se 
amestecà eu ether, care recepe pigmentai. Din 
evaporarea solutiunii etherice resultâ ca residiu : 
A. in forma unei pulbere amorfe roçii, oare nu 
se disoalvâ în apâ, uçor însà în alcool, ether, 
oleiuri grase $i volatile. Pigmentul servesce pentm 
a vàpsi bumbac, mâtasà, oleiuri, gràsimi, alifii 
'çi mai aies preparate cosmetiee çi farmaceutice.

Alcanna, (botan.) gen din familia Boragineelor, 
tribul Borageelor ; cuprinde plante perenale eu 
flori albe, galbene, albastre sau violete. Speciile 
acestui gen cresc în jm-ul M. Médit. Râdaoina 
delà A. tinctoria Tausoh se folosesce pentru a 
colora frumos roçu-carmin, insâ aceastâ ooloare 
splendidS nu-’i durabilâ; se aplicâ la tinctari, po- 
made, oleiuri ; mai aies în parfumerie. [A. Pr.]

Alcantara, 1) cetate înEstremadura dinSpania, 
lângâ rîul Tajo, preste care duoe un pod vechiu 
roman; reçedinta ordinului cavaleresc de Al
cantara; 2) rîulet în apropierea Lissabonului. 
Aci ainvins ducele de Alba pe Portughezi (1580); 
urmarea fù anectarea pe mai mult timp a Por- 
tugaliei la Spania.

Alcantara, Petru, sfànt, reformatorul disci- 
plinei în oïdinul franciscanUor ; n. 1499 în Al
cantara, J 1562. Terminând filosofia çi dreptal 
canonic, in etate de 16 ani se fâcù câlugâr, îu 
etate de 20 ani ajunse stari^ul mânâstirii din 
Bajadoz, 1538 provincial de Estremadura, în 
care calitate a introdus multe inova(iuni rigu- 
l'oaae. Papa Iulius III. i-a dat ooncesiune pentru 
întemeiarea unui ordin ascetic, ale cârui mânâ- 
stiri s'au înmiütit aça de mult, câ în 1561 au 
format provincie separatâ.

Alcantara, unul din vechUe 3 ordine cava- 
leresci spaniole, înfiintat la 1156 do fratii Suero 
çi Don Gomez Fernando Barrientes ou scopul 
de a lupta contra Maurilor. Ordiiiul s’a desfiintat 
în 1835, s’a su.s(inut însâ semnul de distinepune 
A. pânâ ai)i.

Alcarrazas, numele spaniol al ulcioarelor de 
lut, cari se folosesc pentru a conserva apâ bunâ, 
în continuu rece.

Alcatifas de Persia, (Alcatifs) covoare orien
tale pretioase, lucrate din bumbac sau mâtasâ 
çi cusute eu fii-e de aur sau de argint.

Alcaval^ (Alcabala) dare întrodusâ în Spania 
de Alfons il. la 1340; în vigoare pânâ a()i, este 
0 taxâ de 10°/o dupâ ori ce afacere de vêncjare 
sau schimb.

Alcazar, {arah. = cetate) numele mai multor 
casteluii, cetâti çi localitâti în Spania çi Port. 
A. Quivir, oraç în Marocco, v. Kassr’-el-Kebir.

Alcea, (Alca arcticaj paseri din fam. Aloi- 
delor, ordinul pas. înnotâtoare ; trâiesc în mârile 
noidului; au aripi scurte, nu pot sbura, picioare 
ou petite înnotâtoare, souite ; coloarea penelor 
e neagrâ pe sgate, albâ pe piept; depun câte 
nu ou mare intr’o gaurâ de pe termul mârii, 
se nutreso eu pesci çi alte animale de mare; 
innoatà foarte bine, merg greu pe uscat; pe 
{ernmri se vêd eu müle ; la cel mai mic sgomot 
sar lu apâ çi se cufundâ; ouêle lor sûnt bune 
de mâneat, asemenea carnea puüor (sâratà sau 
niarinatâ); penele âneâ se întrebuinteazâ; exista 
0 multime de specii. [M.l

Alchemllla L., gen din fam. Rosaceae, tribul 
Jroterieae; cuprinde ierburi perene, mai rar 
anuale. A. cuprinde vr’o 30 specii respândite 
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în regiunUe temçerate çi în Africa austr. ; foarte 
abundente sûnt in An^i (America mèrid.) delà 
Mexico pânâ la Chili, în Amer. bor. însâ lip- 
sesc. Din România çi (erile vecine însemnâm : 
A. vulgaris L., numitâ popular Cretiçoare 
sau Plascâ, (cresce prin pâçunile de pe coas- 
tele tataror muntilor); A. fissa Schum. etc. 
Unele specii se cultivâ prin parouri, mai aies 
spre a décora stânoâriile. A. vulgaris L. are 
proprietâti tonice çi astringente, ceea ce face sâ 
fie întrebuintatâ ca vulnerarà. Din ea se face 
»Thés suisse® (ceaiul elvetian.) A. alpina L. 
se întrebuinteazâ spre a colora în galben.

[Z. C. P.]
Alchimie, cuvènt format din articolul arab 

>oi« çi »chimie«; tendinta-’i dominantâ e trans- 
formarea metalelornenobile (Plumb, Cupiu, Mer- 
cur etc.) în nobile (Aur çi Argint). Primele 
sciri autentioe despre A. le avem din secl. IV., 
delà Arabi. Credinta în posibUitatea fabricatiunii 
aurului e justifioatâ prin mvetàtaiile lui Aristotel 
relativ la materia (substantâ primitivâ), care e eu 
desâvîrçire fârâ formâ, indestmctibilâ çi nede- 
terminabilâ; este aceea ce nu piere în tôt ce 
este çi se nasce, çi în cel mai mare grad ca- 
pabU de-a se încârca eu fel de fel de proprie
tâti- Tendinta de-a transforma proprietâtile plum- 
bului, cuprului etc. în cele ale aurului nu-’i nici 
nesciintificâ nici frauduloasâ; A. a devenit însâ 
nesciintificâ în momentul, când posibilitatea fa- 
cerii aurului s’a fâcut dependentâ de afiarea 
unei anumite substante Magisterium, eu aju- 
torul câreia numai s’ar puté réalisa aceastâ mi- 
nune, ba mai mult: tôt Magisteriumului se atri- 
buia puterea de-a vindeca toate boalele. Magis- 
teriumul a fost dupâ unii un coip reçu, dupâ 
altii galben (ca çofranul), când ductil, când sfâr- 
micios, care, turnat pe diferite metale în stare 
fusionatâ, le transforma în aui’. Cantitatea de 
Magisterium necesarâ spre a provoca aceastâ 
transfonnare a metalelor a fost dupâ unii 1:10, 
dupâ altii 1:1000. Raimund Lull (f 1315) pre- 
tinde a puté transforma marea întrégâ de merour 
în aur. A. s’a mentinut pânâ în secl. XIX., rës- 
pândindu-se în toate terile çi oeupând adeseori 
bârbati însemnati (Albertus Magnus, Arnold, 
Villanovus, Roger Baco, fratü HoUandus) memo- 
rabili, pentm-câ atribuiau Pietrei Filosofale 
(sinonim: Magisterium, praf de aur) çi puterea 
de-a da imortalitatea. In secl. XV. A. devenî 
prada çarlataniei çi a pungâçülor; în frunte se 
afia Le Cor, care fiind ministrul finantelor, 
puse în circulatie monete false. In secl. XVI. 
A. era âneâ în fioare, dar eu secl. XVII. în- 
cepù a decâdé; astâ()i A., per^êndu-çi toatâ basa, a 
dispârut eu totul. Résultats ar puté avé A., când 
s’ar puté adeveri, câ elementele noastre însele 
sûnt combinatiuni de alte coipuii âneâ necu- 
nosoute noué. Nataral, câ atunci s’ar puté face 
çi aur. Câ alchimiçtü sâ fi fabricat vr’odatâ aur, 
e de necre(Jut çi afinnatiunile lor au fost nisce 
neadevëruri, cari însâ, îndemnând lumea la nu- 
meroase încercâri, au avut adeseori de ur- 
mare afiarea unor coipdri çi combinatiuni che- 
niice noue (s. e. fosEoml [Brandt], porcelanul 
[Bottger] etc.)

Alcidae, famîLie a paserilor înnotâtoai'e (Uri
na tores), care se caracteriseazâ piin aripi 
foarte sciule, picioare depHn foi-mate penti-u
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înnotat, lipsiadu-le însa degetul de dindërëpt; 
au un cioc foarte deosebit, dealtoum de ambele 
parti turtit $i eu brezde. Paserile, cari apartin 
acestei familii, sûnt adevêrati locuitori ai marii. 
Pe pâment se miçcà greoiu, tîrându-se pe în- 
treagâ talpa picioarelor, In a;pâ se aruncâ eu 
iutealâ mare çi cufundându-se in adoncimi prind 
pesci çi alte animale de mare. Caracteristioa 
lor e: picioare sourie çi timita dreaptâ, când 
odichnesc. Se gâsesc în zona arcticâ, çi au mai 
multe genuri çi specii; trâiesc în cete mari de 
sute de mii. Aduc folos prin oaué, pene §i pui.

Aloira, (pron. Alsira) oraç întârit în provincia 
span. Valencia; 18,448 loc. ; în floare pe timpul 
Maurilor.

Alcolea, localitate în prov. span. Jaën (An- 
dalusia) lângâ Guadalquivir ; aioi au învins in- 
suTgentü (1868) trupele reginei.

Alcool, (A. ordinar, Etylalcool, Etanol, Spiri, 
Cj H, 0). A.-ul beuturilor spirtoase, cunoscute 
în timpurile cele mai vechi, déjà în secl. Vni. 
a fost estras prin destüatiunea vinului. Cuvêntul 
A. e de origine arabâ çi însemneazà; »foarte 
ufor.^ Morewood sustine, oâ Chinezii pré
parera A. mult înaintea celorialte popoare din 
Asia §i din Europe; dupa alti autori alchimistul 
arab Abul Kase (secl. XII.) a fost primul, care 
a prepai’at A.-ul (din vin). Meritul descoperirii 
A.-lui unii îl atribue lui R. LuUe, altii lui Arnold 
de Villeneuve, celebralui profesor de Alchimie 
la Montpellier (secl. XIII.) Oricum ar fi, A.-ul 
préparât în aoele epoce a fost départe de a fi 
pur. Preparatiunea sinteticâ a A.-uliii abia la 1855 
a réunit (Berthelet); absorbênd ethylena prin 
acid sulfuric concentrât

/• Cj H. , SO4 Hj _ SOi H (Cj Hj), \ 
Ethyleoa A. Sulfuric Sulfat de Etbyl ) 

dâ nascere la sulfat de etbyl, care tratat eu 
apâ dâ alcool çi acid sulfuric (S04 H (Ca H6) 4- 
HjO = CHjO -I- S04 Hj). Gazul aerian (de Uuminat) 
contine ethylenâ; din el se poate deci prépara A. 
Preparatiunea în mare (industrialâ) a A.-ului se 
face însà prin fermentatiimea lichidelor zahà- 
roase, fie naturale (sucul stmgurilor, merelor, 
prunelor, trestia de zahâr, sucul sfeolelor, din 
lapte, miere etc.), fie artificiale, transformànd 
amydonul (scrobeala) cerealelor, cartofilor etc. 
eu ajutorul Diastasei îu eahàr, separând prin 
destilatiune A.-ul obtinut în timpul fermenta- 
tiunU. A.-ul obtinut la prima destilatiune (v. 
ao.) se numesce «Spirtul brut»; prin redestila- 
tiune (rectificatiune) în aparate spéciale (eu co- 
loane) se obtine A. tare (90—96°/0). A. absolut 
se preparâ din A. tare, prin 0 nouâ destilatiune, 
împreunâ eu substante igroscopice (Sulfat de 
cupru, Carbonat de potasiu, mai eu samà oxyd 
de calciu [var arsj). A. este un lichid mobil, 
fârâ coloare, eu miros plâcut çi caracteristic, çi 
eu gust arcjëtor, eu reactiune neutrâ. Aprins, 
arde eu flacârâ palidâ. A. fîerbe la 78.3° G; la 
—100° lichidul devine gros; la —130° se solidi- 
ficâ. Pondul spécifie al A. este 0.7936 la 15° C. 
— A. este un bun raijloc disolvant pentru grâ- 
simi, rëçine çi oleiuri. Dintre sàruri minérale 
A.-ul disolvâ: sare de bucâtârie, azotat de 
calciu etc.; insolubile îu A. sunt: carbonatele 
çi sulfatele, azotatul de bariu çi strontiu. Pré
senta apei în A. se poate recunoasce adaugênd 
Benzol, unde în casul, când A. nu contine mai

mult de cât 3°/o apâ, lichidul reinâne limpede, 
Urme de apâ în A. se j ecunosc prin coloratiunea 
albastrà, ce aratâ Sulfatul de cupru alb (dés
hydratai) agiblnd A.-ul eu putinâ pudrà de 
aceastâ sare.

Alcooli sûnt coipuri, pe cari le putem priri 
ca liydrocarburi, în cari hydrogenul e paifial 
sau çi total substituit prin oxydrili. Se împait 
în mono-, bi-, tri- etc. aci(}i, dupâ cum unul 
sau mai multi atomi de’Hydrogen sûnt înlocuiti 
prin oxydrili. Gel mai imporiant A. mono-acid 
este Spirtul; Glycolul este un A. biacid; üly- 
oerina un A. triacid etc. A. se mai clasificà dupii 
looul, ce îl ocupâ Idroxylul în moleculà çi adeca: 
A. primari, secundari çi tertiari. Prin oxyda- 
tiunea A.-lor primari obtinem acidii. A. secun
dari çi tertiari nu dau acicji- A.-i sûnt foaite 
lespânditi în naturâ. La fennentatiunea solutiu- 
nilor zahâroase se nasc A. monoacicji; grâsimile 
animale çi vegetale sûnt oompuçi ai Glÿceriiui; 
Hydrocarburele (Amidon, Zahâr etc.) sûnt A. 
poüaci(Ji.

Alcoolism. Alcoolul nu-i aliment, ci substan{a 
toxicâ, care ingeratâ în cantité micâ de obiceiu 
nu aduce peiturbatiuni în organism çi e bine 
supoi'tatâ, dar consumatiune de cantitàti mai mari 
de alcool provoaeâ lesiuni grave, prefaceri ana- 
tomice în tesutul tubului digestiv çi al anexelor 
sale, al sistemului nervos, al organelor circula- 
tiunii sângelui, prefaceri, cari opresc functio- 
narea regulatà a corpului, çi modificâ actiunea 
oreerUor, nimicind vointa persoanei dedate be- 
tiei, fâcênd’o incapabilâ pentiu muncâ, impin- 
gênd’o la crime çi producênd alienatia mentalâ. 
Gu numirea A. se insemneazâ toatâ séria boa- 
lelor fisice çi morale, ce decurg din abusul beu
turilor alcoolice, boale, cari au diferito gradatiuni, 
çi nu se gâsesc numai la betivi ordinari din clasele 
inculte ale populatiunii, ci çi în straturile oi 
mai ridicate. Abusul tuturor beuturilor alcoolice 
poate produce A. ; perturbatiunea produsâ în or
ganism e îusâ mai gravâ la beutoiii de rachiu, de 
beuturi alcoolice destilate în general, decât la 
beutorii de vin çi de bere. Unii patologiçti çi 
igieniçti pretind, câ A. se datoresoe mai aies iin- 
puritâtilor, ce se gâsesc în beuturile alcoolice 
destilate çi nerafinate. E adevërat, câ aceste impu- 
ritâti (alcoolii superiori, aldehide, furfurole) sûnt 
mai otrâvitoare decât alcoolul etilic pur, darde 
obiceiu ele se aflâ în rachiu, cognac, rum, tuicé 
într’o cantitate relativ micâ ; deçi e de dorit ca 
alcoolul din comerciu sâ fie liber de aceste im- 
puritâti, ele nu se pot considéra drept causa prin- 
cipalâ a A.-lui, çi mai mult cantitatea alcoolului 
consumât decât calitatea lui produce boala. A. 
causeazâ ruina moralâ çi materialâ a victimelor 
beiitmii, distruge familia, compromite viafa iu; 
telectualâ çi fisicâ a copiilor nâscuti din pârinti 
alcoolici ; societatea are dar datoria a preveni 
abusului beuturilor alcoolice. In diferite state A. 
se combate prin diferite mësuri: prin sooietâti 
de temperantâ, prin imposite mari asupra beu
turilor çi asupra debitelor (cârciumelor), prin inu 
putinarea cârciumelor, prin legi spéciale, cari 
prescriu pedepse conria befiei, interdictiunea be- 
tivUor, açe(}area lor în asile de betivi, prin mo- 
'nopolul statului asupra purificârii çi a vên()8rii 
alcoolului, prin monopolul statului sau al comunei 
asupra cârciumelor. Una singurâ dm aceste më-
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suri nu-i sulicientâ pentni ajungerea scopului, 
ci trebue sa se recurgâ deodatâ la mai multe. 
Rolul principal în combaterea A.-lui îl are însâ 
biserica ?i çcoala. [I. FeMx.]

Lit. Dr. A. Baer. Die Tiunksucht und inre 
Abwehr. Leipzig 1890. Prof. Dr. A. v. Strümpell. 
Über die Alkoholtrage. Leipzig 1893. Ladame. 
De l'assistance et de la législation relatives aux 
alcooliques. Paris 1894. I. V. Laborde in Tri
bune médicale. Paris 1894. 1895. Bericht der 
eidgenôssischen Alkoholverwaltung für das Jahr 
1894. Zurich 1895. Prof. Dr. I. Félix. Raport 
general asupra Igienii publiée a Regatului roman 
pe anul 1894. Bucuresci 1895. M. C. Haretu. 
Impositul çi beuturile alcoolice. Bucuresci 1895. 
Dr. I. Stefanescu, Befia $i vindecarea ei. Bucu
resci 1896.

Alcoolometria, determinarea confinutului de al
cool (spirt) într’uD lichid spirtos. La lichide, 
cari nu contin decat alcool çi apâ, ne servim de 
Areometru, adecâ determinàm pondul spécifie 
al amestecului. Confinutul de alcool într’un li
chid spirtos se poate exprima cànd dupa greu- 
tate, cànd dupa volum. In primul cas se (}ice 
càte kgr. de alcool (aies) se aflâ în 1(X) kgr. 
de un lichid spirtos (spirt); în al doilea cas 
câ(i litri de alcool sunt în 100 litri de amestec 
alcoolic. Alcoolometri, sûnt Areometri, cari în 
loo de a invedera densitatea amestecului, fârâ 
interes în comerciu, invedereazâ pe scara lor 
continutul de alcool în lichidul respectiv. Con- 
tinutul de alcool în lichide, cari pe lângà al
cool çi apâ mai con(in çi alte substance (vin, 
bere etc.) se aflâ: 1) determinând continutul de 
alcool în destilatul eu alcoolometru ; 2) eu aju- 
torul vaporimeirului, ce invedereazâ forta elas- 
ticâ a vaporilor; 3) eu ebuloseop, determinând 
temperatura de flerbere, care descresce eu cres- 
oerea continutului de alcool; çi 4) eu dilato- 
meirul, determinând coeficientul de dilatatiune 
al lichidului. (Alcoolul se dilateazâ de 3 5 ori 
niai mult deoàt apa.) (Conf. : Brix : Alcoholo- 
meter und dessen Anwendung.)

Alcoolometru, insh'ument de sticlâ cam de 
44 cm. lung, în fonna unui fus de tors, con
struit la capëtul din jos eu un glob lungâret 
cam de 2 cm., în care se aflâ mercuriu, spre 
a-’l face sâ se eufunde în fluide; delà glob eu 
3 cm. mai sus se aflâ un tub sau teve cam de 
2 cm. diametru çi 15 cm. lung., în care e im 
tennometru; delà tub în sus se întinde coada 
cam de 24 cm., pe aceasta se aflâ o scalâ, din 
jos în sus delà 1—100°. Fiind apa mai gréa 
decàt spirtul, A. se oufundâ eu atât mai tare 
m spirt, eu càt e acesta mai curât. Impârtirea 
lu 100" aratâ câti litri de spirt curât se aflâ 
in 100 litri de apâ amestecatâ eu spirt. A. nu- 
mai atunci aratâ gradele adevërate ale spirtului, 
când^ fluidul gradat dupâ termometml din tubâ 
aratâ 12° câldurâ; daeâ e mai rece, spirtul e 
mai tare, iar daeâ e mai cald, mai debil ; spre 
a soi care e gradul adevërat, trebue sâ ne fo- 
losim de anumite tabele, ce se vend deodatâ eu A.

Alcor, numele unei stele de lângâ constela- 
punea »ursa mare«, (poporal: »carul«). Euda 
cMuIui oonstâ din 3 stele principale; steau|i 
nujlocje se numesce »Mizar«; 11'75' delà aceasta 
se aflâ mica stea numitâ Alcor (sau poporal 
•pogânici*); ochiul încordat o poate vedé.

Alcoran, v. Coran.
Al Corso, conform cursului ; termin comercial 

folosit de regulâ la vêmjâri de efecte çi monete.
Alcov (din arab. al-gobbah = boltâ), locul ré

servât pentru açe()area unui pat; se poate în- 
chide çi-sépara de restul camerei, fârâ a se 
vedé; foarte obicïnuit la casele franceze.

Alcoy, oraç în prov. span. Alicante (Valencia); 
30,373 loc. ; industrie de hârtie, postav çi bumbac.

Alcuifux, oxid sau sulfurâ de plumb (galenâ) 
topitâ; întrebuintat la smâltuirea oalelor.

[V. C. B.]
Alculnus, fAlchuine, din Ahlwin) numit çi 

Albin U s, sfetnicul çi învë(âtonil lui Carol cel 
Mare, cel mai însemnat savant al secl. VEH. 
s’a nâsc. la 735, din pârinti anglo-saxoni, studià 
în çcoala din York, pe care a condus-o el mai 
târcjiu. Carol cel Mare îl chiemà la sine la 782, 
unde remase, eu scurtâ întrerupere, pânâ la 
moartea sa (804). In mânâstirea sf. Martin din 
Tours întemeià o çcoalâ, iar el conduse çcoala 
de curte, în care se întàlniau Carol cel M. eu 
ficele sale çi oei mai vëcjuti cuitisani. A. era sfet
nicul lui Cai'ol atât în afaceri religionare, càt çi 
în cele politice. Meritul principal al lui e, câ 
a întrodus în imperiul Francilor sciin(a anticâ. 
A. a scris mai multe câr(i teologice, raanuale 
de întroducere în diferitele soün(e, poesii çi o 
mul(ime de epistole.

Alcyone, (Halkyone) în constelafiunea tpleia- 
delort (»gâinuçâ«), o stea de gradul m., pe care 
Maedler a numit’o çi soare central.

Aldan, l) în Munt. çi haldan în Mold., se nu
mesce cânepa de toamnâ, care produce semêntâ 
(Cannabis femina); 2) A., afluent al rîului Lena 
în Siberia, 2200 km. lung. ; dupâ el s’a numit 
platoul A. în partea nord-est. a munjilor 
Stanovoi.

Aldebaran, stea de gradul I. în constelatiunea 
taurului; are luminâ palid-roçietioâ; aparfine 
verosimil la grupa hyadelor, dar în fenomenele 
sale jnotorice se abate delà miçcârile celôrlalte 
stele ale hyadelor ; memorabilâ pentru câ astro- 
nomii HaUey çi Flamsteed au descoperit la ea, 
la Arcturus çi la Sirius miçcarea stelelor fixe.

Aldehyda, (chem.) A. aceticâ, oxyd de ethy- 
len, Etanol, (Ca H4 O). A. este un lichid fârâ 
coloare, ç. s. = 0 79, flerbe la 20° C, eu miros 
eteric çi inecâtor; e inflamabil. A. e solubilâ în 
apâ, alcool çi ether, disoalvâ sulful, fosfoiail çi 
iodul. E întrebuintatâ la fabricatiunea oglin^ilor 
etc. Se aflâ în primele destilate ale rectiflcârii 
spirtului, în vin etc. A. se preparâ destilànd 
un amestec de spirt de bioxyd de manganes (ori 
bioromat de potaçiu) çi acid sulfuric.

Aldéhyde, sûnt corpuri, cari nasc din alcoohi 
P ri mari prin o perdere de hidrogen — împre- 
jurare, care dâdù nascere çi la numirea lor; 
fAlJcool (ifeliî/djrogenatum. Liebig (1835) le 
privesce ca producte intermédiare între alcooli 
Q: /Cn Ha n O . Cn H2 n — 20V/Cd Ha n - 2 Oa\
ÇI aciqi ( Alcooli • Aldéhyde A Aci^i /• 
A. se aflâ çi în naturâ: esen(a de muçe(el, de 
scortiçoarâ, sau sub formâ de Glucoside s. e. în 
migdale amare. A. sûnt corpuri foarte volatile 
çi uçor oxidabile ; amalgamul de sodiu în pré
senta apei le transfoamâ în alcooli. A. des- 
oompun solutiunile amoniacale de argint, redu- 
oênd argintul (întrebuintare la argintirea stiolei).

7*
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Aldenhoven, sat în distr. Aaachen (Fiasia); 
1226 loc.; însemnat peutni câ aici au învms 
Austr. (sub printul Coburg) pe Franc, (sub Du- 
mouriez) la 1793, iar 1794 tôt aici au învina 
Franc. (Jourdan) pe Anstriaci.

Alderman, (pron. aldermen), în Anglia numirea 
func^onarilor, cari urmeazâ în rang dupa primai' 
fmayorj ; se aleg.

Aldine, numirea tipâriturilor, ce au eçit în 
eeol. XV. çi XVli din tipografia familiei Manu- 
zio în Yenetia; astà()i se numesc A. un soiu de 
caractère tipografice de-o frumseta specialâ.

Aldobrandinl, familie nobilà veche din Floren^a, 
care a dat Itabei, çi în spécial statului papal, 
mai multi bàrba(i de stat çi cardinati. A. Hip
polit ajunse chiar papa (1592) eu numele Clé
mente Yin., el a ridicat faniilia la demnitatea 
de duce. Un A. a fost primul posesor al ves- 
titului fresc antic Nwnta Aldobrandinianà, care 
lepresintâ nunta lui Peleus çi Thetis.

Aldrovanda L., numele unui gen de plante 
din familia Droseraceelor, eu o singurâ specie: 
Aldrovanda vesiadosa L. trâitoare in lacurüe çi 
bâipe Eut. medii $i austr., în Bengal, çi în delta 
Dunârii; planta acuaticâ, înnotâtoare, erbacee, 
suculentâ, diafanô, glabrS, eu tulpinâ simplâ sau 
divisatâ, multiarticulatâ, eu articuli frunzoçi, 
fnmzele yerticilate; floti axilare fâra bractee ; 
calice 5 partit; petale 5; staminé 5; ovar glo
bules 1-locular; fruct capsula globuloasâ eu se- 
minfe numeroase. [S. Çt. B.]

Aldalean, loan, cavaler, consilier la curtea 
nng. de casatie, fini preotnlui Aldnlea din Moecii 
Brannlui, n. acele în 1821 ; dupa absolvarea 
stndiilor jnr. pâçi pe terenul pubUc, mai ântâiu 
(1847) ca advocat în Biaçov, apei (1848) ca no- 
tar al districtului Fâgâraç; 1850 denumit asesor 
al tribunaluloi de Alba-Iulia ; 1858 president al 
tribunalului urbarial din Braçov; 1861 consilier 
al gUTernului Transilraniei în Cluj ; 1865 v.-pres. 
al tablei reg, în JL-Yésarhely; 1867 consilier 
în ministernlde justitie în B.-Pesta ; 1869 membiu 
al curiei reg, (curtea de casa(ie) din B.-Pesta, 
unde leposà în 1871. E înmermêntat în cimi- 
terul d^ Zemesci, de unde era mamà-sa, fica 
protop. din loc Bain çi sera mamei episcopului 
Mepanu. A. fnncponà ca v.-pres. al dietei din 
Sibtîu çi ca membre al senatnlni imp. între 
18@—1865; luà parte la teste adunâiile naponale 
çi la ànoadele çi congresele bisericei gr.-or. rom. ; 
1864 fn deooiat en oidul ceroanei de fer cl. III. 
çi sstfel ridicat în statnl caval. austr. avênd 
drept insignii : un sent militât impartit orizontal 
în doué eâmpuri, dintre cari în cel de sus (reçu) 
se vêd fastele romane inerneiçate, în cel de desubt 
(albastru) un monte încoronat eu o coroanâ de 
anr (piatra craiohii). Familia lui se ledose în linia 
birbâteascâ la nnicnl fin Constantin, -j- ca pro- 
curer în PloiescL p. cav. de Poçcariu.]

Ale, (pron. êl) în Anglia numele unui soiu de 
bere de coloare deschisâ. Berea mai gréa çi iu- 
tnnecalà se nnmesce porter.

Ain (ToA) 1) joc de noroc; soarte, noroc, 
intèmplaie. risic, îndoialà, nesigurantk. Aléa 
jacta est; sorpi s'au aruncat, s’a aruncat cubul, 
•deçà: acnm soartea s’a hotâiît, nu se mai poate 
sdùmba; ce-a da Donmul; 2) oi^ antic în Ar- 

eu un vestit templn al Minervei.
(Ud. aies) în termiuologia jnrid.

contractul oneros, în care echivalentul obliga- 
tiunii atîrnâ de un eveniment viitor çi nesigur,

Aleco Paça, v. Vogorides (Alexander).
Aleosandrl, Vasüe, y. Alexandri.
Alega(lune, fiat.J aserpune, citapune din scrie- 

rile sau spusele cuiva.
Alegere. Dreptul de alegere e basa sistemului 

constituponal, mijlocul de-a afia dintre mai mulp 
pe cel mai apt pentru o anumita funepune. A. 
poate fi : directà, când ’înçiçi alegëtorü desig- 
neazà pe cel mai vrednic, sau indireclà, când 
àlegëtorü designeazâ mai ântâiu bârbap de în- 
credere çi aceçtia îndeplinesc alegerea. Dreptul 
de A. e universal, când fiecare bàrbat, ajuns la 
anumita etate maturâ çi indépendant, are di'ept 
de alegere (femelle n’au âneà drept de alegere, 
dar în multe State îl pretind), çi restrîns, când 
pentru a fi alegëtor se cere un anumit cens, 
s. e. 0 anumita contribupune, sau un anumit grad 
de cunoscinte (a sci ceti çi scrie etc.) A. pu- 
blicà se face eu graiu viu, cea seeretà prin bule- 
tine; e definitivd, când alesul câçtigâ necondi- 
ponat dreptul la funepunea respectivâ, condi- 
fionatà, când are sa urmeze întârire delà altâ 
autoritate mai înaltâ. Altâ combinape de A. e 
când alegëtorü designeazâ mal mulp candidap, 
de regulâ trëi = terna, iar dintre aceçtia 
autoritatea mai înaltâ alege (resp. denumesce) 
unui. Dreptul de A. e activ, adecâ dreptul de-a 
alege, çi poÿiv, adecâ dreptul de-a fi aies. Cel 
pasiv de multe ori e mai restrîns, decât cel 
activ. Cel mai important drept de A. este cel 
pentru parlament. Diteiitele (eii au audoptat 
diferite sisteme de alegere, de regulâ sûnt coni- 
binate mai multe sisteme.

In Rom. A.-le pentru corpurile legiuitoare 
(adunai'ea deputaplor çi senatul) se fac în mod 
combinat ç. a. : pentru adunarea deputaplor sûnt 
3 colegü de alegere (colegiul I. il compun oei 
cari au un venit de cel pupn 12001ei; colegiul B. 
loc. oraçelor, cari plâtesc cel pupn 20 lei 
conb'ibupe de stat; colegiul UI. oeilaip, daca 
plâtesc cât de pupnâ dare) ; A. e indirectâ, ale- 
gênd 50 de alegëtori im delegat, iar delegapi 
députât; inteligen(a se bucui'â de favorui'i: A. 
directâ, dispensare de cens; recerlnte generale: 
etate de 25 a., independenpâ etc. A. pentru sénat 
se face în 2 colegü (colegiul 1. ai'e un cens mi
nimal de 2000 lei venit onual, colegiul IL se 
compune din alegëtorü direep ai colegiului IL 
çi III. pentru deputap) ; dreptul de-a fi membru 
în sénat e restrîns la etate de 40 de ani çi 
venit anual de 9400 lei; universitâple aleg câte 
un membru în sénat.

In Ung. A.-le peuti'u parlament se fao în mod 
direct çi public. Censul de A. e foarte mare, mai 
oies în Trs., (oâci oeusiü nu e égal în toaté 
(eara). luteügenpr diplomatâ, clerul çi îuvëpitorii 
sûnt dispensap de oens, — aine e alegëtor poate 
fi çi aies. Un fel de A. iuüireotâ esistâ în Trs., 
onde alegëtorü oouumoli aleg unui sau doi 
alegëtori de deputap. La A.-le oomunale e 
întrodus sufrogiul universal; alegëtor e fiecare 
bàrbat, oare plàtosoe dare în oom., dar iumëtate 
din representanpr oom. oonstà din viriliçti (cei 
cari plàteso mai multi dai'e), ceea ce detrage 
fimlt din voloarea sufi-agiului universal, ou care 
se alege oealalti jainëtate ; în oraçe aleg alegëtorii 
dietali, daoi suiu oeti çi scrie.
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Biserioa gr.-or. rom. din Ungaria âncâ a 
întrodus sistem constitutional basat pe sufragiul 
universal, eu A. directs, dar ou uuele modificàri: 
scrutiniu prin bàrbati de încredere la un loc 
central, alegere restrînsâ între cler $i pentm 
ciel'; astfel se constitue representanta întregei 
biserici în congres çi representantele eparcbiilor 
în sinoadele compuse ‘/a din clerici çi s/s din 
mireni. Metropolitul Rom. gr.-or., totodata çi 
archiepiscop al Tia., se alege pria congresul 
înimdiit, fiind deputatii archidiecesei trs. în numër 
duplu oa deputafii celorlalte doue eparchii (Arad 
çi Caransebeç), episcopii se aleg prin sinodul 
eparchial ; dreptul de întârire e réservât Monar- 
chului. Ocuparea scaunului de metropolit al Rom. 
gr.-cat. se face aça, câ delegafii din cler aleg 
3 candida^i, dintre caii unul se denumesce de Mo- 
nareb eu consimtëmêntul Papei ; episcopii ^r.-cat. 
nu se aleg, ci se denumesc. [Dr. L. Lemeny.]

„Aleoétorul“, numele mai multor foi rom. — 
»A. libers, foaie apâr. in Bucuresci la 1875—75, 
sub red. I. L. Caragiali, B. Papazoglu çi G. 
Teodosie. — »X. independentt, apânit la 1887 
în Craiova etc.

Alegoria, Cgrec.J fictiime : diseurs, poesie, opéra 
de pioturâ sau de sculptiuS, prin care se în[e- 
lege altceva, asemenea eu cé se spune sau se 
arata. Caçi fabula A. are înteles larg çi restrîns; 
în primul înteles cupnnde în sfera sa toate 
figurile metaforice, afarâ de prosopopee çi me- 
tafora simplâ; ebiar çi acestèa se 4'° uneori 
figui'i alegorice, dar mai aies fabula, parabola 
çi niitul se^ pot considéra ca tôt atâtea specii 
ale A.-ei ; în înteles ângust, se deosebesce prin 
cuprinsul sëu çi printr’o forma transparentâ, 
care lasâ a se vedé delà început întelesul. O 
însuçire caracteristicà a A.-ei, ca a oelor mai 
multe figuri metaforice, este elasticitatea înfe- 
lesului. Pe temeiul asemënârü se poate aplica 
adeseori la mai multe casuri asemenea ; cea mai 
uimeritâ esplicare a înfelesului e totdeuna aceea, 
care ouprinde mai mult. Domeniul firesc al A.-ei 
este poesia. Célébré A.-ii poetioe sûnt: Pro- 
metheu, tragédie de Esebil; multe din come- 
diile lui Aristofane ; poemele satirice medievale 
intitulate Romanul Vulpei; çi cea mai re- 
numità; Divina comedia a lui Dante, su
blima A. religioasâ, Blosoficâ çi istorioâ; la noi 
Sentinela românà ç. a. Foarte întrebuintata 
e A. çi în artele plastice. Multe tablouri, statue, 
bassoreliey^, camee, picturi pe vase sau pe 
arme, au înteles alegoric. Aici însâ A. nu mai 
corespunde scopului pietmii çi sculpturii, cari 
sont menite a ne da imagini de lucmri çi flinfe 
reale, iar nu de idei abstracte; valoarea este- 
ticâ a unui tablou saù a unei statue alegorice 
sta in forma lor, iar nu în cuprinsul lor ale- 
gonc, care aici distrage atenfionea delà frumu- 
seja aitisticà; s. e. tabloïd unei fecioare, care ar 
lepresenta libertatea, sciin[a snu alta idee ab- 
stractà, ne-ar placé prin expresiunea frumusetei 
ideale a unei personne, iar nu prin idea abstracta, 
care nu poate esista de sine. [M. Strajan.l 

. Alekto, dupa mit. grec, una din Erinnii (Mâ- 
nio^ele), la Romani Furiile, (Jinele rësbunatoare ; 
au fost 3: Alekto (nioi când odilmitoare), Tisi-

arif Me9àra- [Atm.]
Alektor, (grec) cocoç. Alektrophonia, timpul 

cand conta cocoçul, dupa mio4ul rioptii. Alek-

tryomaehia, lupta cocoçilor. AléktryomanHa, 
profetia basata pe modul cum mânâncâ paserile.

Alelula, V. Aliluia.
Alem, (turc.) steag turcesc ou semilunâ. Alem- 

dar, stegar, care duce steagul profetului înaintea 
sultanului.

Alemani, (Alamani) numele unei semintii ger- 
mane, care s’a format în primii secoli d. Cbr. 
prin contopirea mai multor neamuri, între cari 
çi Semnonii, pâzitorii templului (Jeului Zius. Tem- 
plul se numia alah, de unde se dériva numirea 
lor. Ei se numiau pe sine Suebi çi loouiau in 
evul mediu în provincia Çvabia (Alemania). Ne- 
liniçtind mereu teritoriile mârginaçe ale imp. 
roman, a purtat resboiu eu succès împotriva lor 
împ. Probus (278) çi Iulian (357). Dupà espe- 
ditia lui AttUa (451) çi mai aies dupa moartea 
lui Aëtius (454), au devenit tôt mai cutezatori 
çi au trecut victorioçi chiar Rinul. 496 au fost 
înfrânti çi supuçi de regele FrancUor Chlodvig; 
O parte însâ s’a réfugiât în imp. ost-gotic çi nu- 
mai dupa câderea acestuia au ajuns sub domi- 
na(iunea Francilor. feara locuitâ de ei forma 
un ducat separat eu numirea Alemania, care îçi 
avea ducele seu, când mai mult când mai pu(in 
independent. Acest ducat a fost impartit în 
seol. XI. între dinastiile Zàbringen çi Staufen. 
Lit. : Haas, Ui'zustânde Alemanniens (1865), Kauf
mann, Deutsche Gesohiebte (2 tom., 1880—81.)

Alembert, Jean le Bond d’, enciclopedist çi 
matematic francez, n. 16. Nov. 1717 in Paris, 
ca fiu nelegitim al d-nei de Tencin çial unui 
functionar Destouches, oopil gâsit, în 1741 
membru al Academiei din Paris, çi mai lârijiu 
çi al celei din Berlin, a fost mult favorisât de 
Friederio cel mare; t 29 Oct. 1783. El e autorul 
articohlor matematici çi al întroducerii »Ency- 
clopediei.* «Oeuvres philosophiques et htté- 
raires« (1805 18 vol., 1821 5 vol.)

Alemtejo, provincie roditoare în Portugaüa, 
dincolo de Tejo; areal 24,390 km*; 367,169 loc.; 
are 3 districte : Beja, Bvora çi Portalegre ; capi- 
tala Evora.

Alençon, 1) Arrondissement în départ, franc. 
Orne ; areal de 1032-4 km* ; 67,795 loc. ; cuprinde 
92 comune împàrtite în 6 cantoane; 2) A. ca
pitula dep. Orne în Normandia; 14,172 (ca 
comunà 17,550) loc., industrie de pânzârü, lânârii 
çi dantele ; pâlârii de paie, flori artiflciale, mânuçi, 
producte chemice etc. ; fabricatda de dantele de A., 
vestitâ odinioarâ, aiji decaijutâ ; de asemenea cise- 
larea diamantelor d’A. ; comerciu însemnat, mai 
aies de cai. Ducatul A. se da de régula prin- 
tilor din familia reg. De présent fini ducelui de 
Nemoui-s, Fei-dinand Filip (n. 1844), se întitu- 
leazâ duce de A.

Aleodor, înti-’o poveste rom. (P. Ispiresou) 
numele unui feoior do împ.; petesce pe fata 
împ. Verdeç, care ’i-o promite, daeà in trei 
rênduri se va oscunde aça de bine, ca fata sa 
nu-’l afle, altcum îi taie capul ; el se asounde 
în fundiü marii çi în vêntul turbat, dar fata îl 
aflâ, a treia oarâ însâ în coçita fetei çi fata nu-’I 
aQâ, astfel o pi-imesce de sotiâ. In Basmele rom. 
de L. Çâineau sûnt mai multe ascunderi, între 
altele (pag. 549) smeul oscunde soarele çi luna 
în codrul vei-de. Se asoimd numai pei-sonifica- 
tiunile ^oRotilor de luminâ; preciun se ascunde 
soarele, lunn, luoeferii eto., aça se asound çi 4ei-
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tatUe, ce le represinta ; aid A. e ua Fët fnunos, 
personificatiune a unei 4eitâti de lumiDâ; repre- 
sintS luceaiërul, care se asouude (pe când nu se 
vede înainte dupa miezul noptii) çi apoi re- 
apare (dimineata), iar fata de împ. represinta o 
4eitate de lunâ, care în zori de (}■ devine sotia 
lui A. (Lit. Mythologie des alten Orients, F. Nork, 
Leipzig 1850, pag. 292, Das Unsichtbarsein und 
Gesuchtwerden der Gotter.) [Atm.]

Aleonta, ins. în Dunàre, compusâ din 2 buoati, 
în dreptul satului Burdu§anii-mari, j. Ialomi(a.

Aleppo, Alep, (turc. Haleb, Haleb es-Çabba), 
capitala vilaietului turc. Haleb în nordul Siriei, 
între Orontes çi Eufrat. Are 120,000 loc., printre 
cai'i 20,000 creçtini. In A. se aflâ 7 biserici cre- 
çtine, 3 mânâstiri çi moscbea el-Halave, ziditâ în 
s tu roman antic de împerâteasa Elena ca bise- 
ricâ creçtinà. Apaductul de 11 km. hmg e din 
timpul Romanilor. Strade curate, case fnimoa.se, 
un bazar minunat çi maie. Centi’ul oraçului îl 
formeazâ citadelle, încunjui'atâ eu un zid ])u- 
ternic, avênd 7 poi^i. Odinoarâ A. era un em- 
poriu comercial pentru Orient. Cutremure de 
pâment (1822), ciuma (1827) çi holera (1832) au 
pontribuit mult la decâderea oraçului. Industrie 
de niâtasâ de oarecare însemnâtate. Creçtinii au 
suferit multe persecutiuni, din care causa la 1850 
au inscenat o rescoalâ, înàbuçitâ în sànge.

Alergâri, v. Sport.
Alergàtoare, (cursores), paseri eu corp pu- 

ternic, aripi nedesvoltate (deci nu pot sbura), 
cioc feluiit la feluiitele specii, gât lung, picioare 
lungi, puternice, fàrâ pene, eu 2, 3 sau 4 degete 
îndi'eptate înaiute, ghiare puternice; coada for
mata dintr’un mânunchiu de pene moi; penele 
seamënâ adesea en pëml ; se gâsesc mai aies în 
emisfera sud.; în Eur. lipsesc eu desâvîrçire; 
tràiesc în cete çi familii, aleaigà foarte bine çi 
repede, se nutresc eu plante, gràun(e çi animale 
mici ; la prindere se apërâ eu picioaiele ; ouèle 
le clocesc mai aies bàrbàtuçii ; cele mai însemnate 
specii sunt: struful african (Struthio camelus), 
struful american (Rhea americana), casuarul 
(Casuarius galeatus), ehivi (Apterix australis) ; ca 
fosil s’a gàsit Moa (Dinornis) în Noua-Seelanda.

Alergàtoare, termin de industrie pop., 1) unealtâ 
de lemn în forma unui paralelogram, pe care 
açea<Jâ (eranccle mosoarele ou tort; se folosesoe 
la urzirea pânzei, alergând eu ea dupa paru unui 
gard sau dupa arbori ; 2) piatra d’asupra a morii.

Aies, 1) în rênduiala chirotonirei de archiereu, 
înainte de termiuarea actului sacramental de 
chirotonie, cel ce se chirotonesce se numesce 
în totdeuna numai i>A.« din motivele: cà cel chie- 
mat la treapta archiereascâ, dupa disciplina veche 
»cu judecata lui D-4eu, eu mâiturisirea oleii- 
cilor, çi eu consensul çi sufragiul popoiului fù 
aies spre aceea treaptà înalta»; spre desig- 
narea demnitatii sublime ierarchice a archie- 
reului, întiucât in acea treapta ierarchicâ se con- 
centreazâ plinirea sacerdotalâ, care in esen(a 
çi forma sa originalà se întemeiazâ în alegerea 
divinâ a Mântuitorului (loan XV. 16: Fapt. 
Apost. I. 24, Evrei. V. 4); 2) termin bânàtean 
pentru culesulviilor; 3)A.-loilor, oserbàtoare 
a pëcurarilor rom., ce se serbeazâ totdeuna în
22 Apr. V. eu pregàtire în 21 çi încheiere în
23 Apr. (}iua de Sân-Georgiu. (Etym. M. Rom. 
I. 851.)

Aleÿ, coUba de pândâ la vênat.
AlesandrI, apâ mineralâ delà Boiça. In 

Maramureç sûnt 234 isvoare de ape minerais, 
cari mai toate sûnt analisate. Lsvoare feruginoase 
sûnt 122, sârate 41, alcalice 39, sulfuroase 29, 
vâroase 3. Isvoarele se aflâ pe teritorul a 97 
comime. Toate sûnt reci; cel mai rece este is- 
vorul delà Borça, câruia Românii ’i-au dat nu- 
mele de Alesandn, iar Ungurii îi (Jic «Sândor 
fonds.» Isvorul iese din ■gara imei mine de fer 
pârâsite ; apa este feroasâ - sâratâ - alcalicâ çi este 
foarte abimdautâ. La câldurâ atmosf. de + 20° H. 
aratâ + 4“ R. Este foarte folositoare în boale 
de reumatism çi foai te plàcutâ la beat. Déjà se 
vinde în cantitâti mari. Poporul roman din Borça 
(5200 suflete romane) çi jur o folosesce ca apâ 
de beat çi de scâldat. Apa aceasta depune o ma- 
terià ruginoasà, iar vestmintele albe în ea se 
gâlbinesc.

Alesàturâ, 1) termin de industriâ popor., flori 
çi figuri colorate, eu cari împodobesc terancele 
(esëturile. 2) Alegerea përului în codite.

Alesia,pc timpul Romanilor capitala Vandubiilor 
în Gallia (Bui'gundia de a(Ji); aici au puitat 
Gallii sub Vercingétorix ultimele lupte pentru li- 
beitate contra Romanilor, dar Caesar îi bàtü çi 
nimici oraçul. In timpul imperiului roman A. în- 
flori de nou, dar la 864 fù nimicitâ de Noimani. 
Lângâ satul de a(Ji Alise Sainte-Reine (de- 
part. Côte d’Or) se vëd âneâ urmele fântânilor 
çi apaductelor vechiului oraç A. Napoléon III. a 
lidicat la 1865 o statuâ luiaçâ a lui Vercingé
torix pe muntele Auxois.

Alessandrla, 1) provincie în Italia sup. (Pié
mont) eu ai'eal de 5117 kma çi 801,462 loc. în 
343 comune; se cultiva orez, vin, poame, câ- 
nepâ, in, trufe ; industrie de mâtasâ, brânzetmi. 
2) A., capitula prov. A. çi fortâreatâ bine zi
ditâ; are 30,761 (ca comunâ 62,464) loc.; în 
A. sûnt 19 biserici, diotre cari catedrala, ziditâ 
în 1823, çi stràvechia biseticâ S-ta Maria di 
CasteUo, sûnt remarcabile. Reçedintâ eppeascà, 
palat regai, citadellà; academie de sciinte çi 
arte, numità »dei Immobili», întemeiatâ la 
1562. Indirstrie textilâ însemnatà, comerciu viu, 
fiind A. un centra de buii ferate. A. a fost zi
ditâ la 1168 de oraçele Cremona, Milan çi Pia- 
cenza în contra împëratirlui Friederic I., çi a fost 
numitâ în onoarea papei Alexandru III.

Alessio, Leç, oraç rn vilaiet. turc. Scutari. 
lângâ rîul Drina, a cârui gurâ formeazâ portul 
oraçului; are vr’o 5300 loc., douë castele riii- 
nate, un episcop catobe çi ceva comerciu. A. a 
fost intemeiat de tiranul Dionisos sub numele 
«Lissus in Illyria» eu destinatiune de oraç raa- 
ritim. Aci se aûâ mormêntrrl lui Scanderbeg; 
osemintele lui însâ le-au ridicat Trrrcü în 1478, 
când au cucerit oraçul.

Aletea, (Elek, Alesea) com. mare în cott. Arad, 
se amintesce déjà la an. 1232. Comunei apartin 
câmpiile (pustele) vaste Bânkut, Eperjes, Ka- 
kucs çi Lôkoshâza. Are 968 case, 6629 loc. Ger- 
mani, Maghiari rom.-cat., câtiva Slovaci de conf. 
ev. çi 934 Români gr.-or., fàrâ bisericâ çi çcoalà, 
üind parte mare aplicati ca servitori. Teritorul 
e de 26,539 jugëre catastr-ale, pâmênt foarte 
mânos. [f]

Aletris, gen din famUia Haenwdqraceelor, 
tribul Conostylee. Plante ce poartâ la vîrful rhi-
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zomului scart foile lanceolate sau lineale. Florile 
mici eu punote mërunte, fainoase sûnt dispuse 
într’un spic lung petiolat. Periantul e tubulos- 
canipanulat, persistent. Diversele specii de Aletris 
cresc în America borealâ si Asia orientaJa si se 
cultiva la noi în florârii. [A. Pr.]

Aletf, (Aletsch) cel mai mareghefar (glacer-) 
al Europei (20 km. lung.), lângâ piscul Aletscb- 
horn (4198 m.), în partea sudicâ a muntelui 
Jungfrau (Alpii bernici.)

Aleuatjl, familie domnitoaro în Tesalia. Pe 
tinipul resboaielor pers. au tradat Grecia si au 
(mut eu Persii.

Aleurites, gen din familia Euphorbiaceflor, 
tribul Crotoneelor-, cuprinde arbori eu indû
ment stelat sau aproape simplu, eu foi digitat- 
venoase, adese trilobé. Inflorescenta e o cinià 
laxâ, cea delà vîrful ramilor paniculatà. Florile 
mascule sûnt petalifere. Drupele indéhiscente. 
Speciile acestui gen cresc în Asia orientalâ si pa 
iusulele Oceanului Pacific. A. triloba Forst se 
cultiva în florâria caldâ. [A. Pr.]

Aleurometru, un aparat inventât de Boland 
pentru analisarea fâinei de grâu. El constà din- 
tr'ün cilindru provëcjut eu un piston usor mobil. 
Fâina de analisat se libereazâ mai ântâiu de 
amidou prin spâlare; glutenul ud se întroduce 
în aparat, care se încâl(}osce pânà la 150°. Cu 
cât glutenul e mai elastic, cu atât se întinde 
mai tare, si ooeficientul de întindere este indicat 
prin O soalâ anumitâ. Sellnick a perfeefionat acest 
apai'at.

Aleuron, (oXeupov = fâina). Sub nomele de 
aleuronà, gràun]i de aleuron, se în]elege o sub- 
stantâ de reservà, descoperitâ la 1855 de Hartig, 
ce se aflâ mult rëspânditâ la plante în albumen 
si embrion asociatà cu amidonul, mai des cu 
substance oleioase. Din seminfele oleiaginoase 
tâiate în fâlii subfiri si spàlate cu un oleiu oare- 
care, ori ou eter, se capâtà aleuron oa o pul- 
bere finà, albâ, fàinoasâ, (de aci si numele ei). 
Dimensiunile grâan(elor sûnt între Viooo din mm. 
9> iu/iooo din mm. Formele lor foarte variabile, 
aceleasi însâ pentru o anumitâ specie; incolore 
ori colorate divers, verde la Linte, Pistacia, 
galben la Lupinus luteus, etc. Übservând o sec- 
tiune dintr’o semênfâ oleaginoasâ la microscop, 
gràuntii de aleui-on cei mai complioati se vëd 
cà sûnt formafi din urmâtoarele pârfi : O mem- 
branâ periferioâ, subfire, hialinâ, ce mârginesce 
0 subatanfâ fundamentalâ de naturâ protoplasmicâ, 
închi()ênd nisoe îorma]iuni particulare, adecâ 
ciistaloide proteioe (cristale de albuminâ), nisce 
corpuri rotunde, apUcate pe ciistaloide (jise glo- 
boide si cristale de oxalat de oalciu. Dai- prea 
rar se gâsesc în acelasi grâunte toate aceste 
inclusiuni; uuele seminte au gràuntii de aleu- 
ronâ mai simpli, numai cu oristaloi(}i, ori numai 
globoi()i, mai des cristaloitji si globoiiji, ori cris- 
taloicji si cristale etc. Dupâ reacfiunile mioro- 
chimice si dupâ analise obimice compositia aleu- 
ronei e aproape aceeasi eu a substantelor albu- 
niinoide. Rolul ei e important ca o substantâ 
de reservâ pentru embrion, oând iese din viafa 
latenhâ si trece în via]a acüvâ. (S. Çt. R]

Alëute, un sir de insuie vulcanioe între Asia 
SI America, se întind delà peninsula Alasca în 
semicerc pânâ la Camciatca, despârtind Marea 
Behringide Oceanul Pacifle; ai'sal 37,840 km*

cu vr’o 3000 loo. Eskimosi amesteca]i cu Rusi. 
Clima e asprâ si foarte umedâ ; arbori nu sûnt, 
numai tufe mici si ierburi. Locuitorii se ocupâ 
cu pescâritul si vénatul ; animale de casâ numai 
cânele si renui. A. au fost descoperite de Behring 
la 1741, ocupate de Rusi, iar la 1867 vêndute 
Statelor-Unite diu America dimpreunâ cu Alasca.

Alexa, Stolnicul, conspirator cu Negrilâ Pa- 
harnioul si °u Isaia Vornicul împotriva vietii 
lui Stefan-cel-Mare, pe când domnitorul Moldovei 
era în luptâ cu Radu-Vodâ din Muntenia. Acesti 
singuri conspiratori în contra Marelui Domn au 
pierit de securea câlâului.

Alexander, (Sir James Eduard A. of Wes- 
tertonj, câlàtor si publicist englez; n. 1803, luà 
parte la mai multe expeditiuni în Porsia si Ame
rica sud, în urmâ fu atasat la colonia din sudul 
Africei. De aci a fâcut câlàtorii în 1836—37 pe 
rîul Oranje în sus. Scrieri: ^Expédition into 
South-Africa,» 2 tomuri, Londra, 1838 etc.

Alexander Nevschl, erou si sfânt national la 
Rusi, n. 1220 în Vladimir; 1238 ajunse principe 
de Novgorod. A pui-tat resboaie norocoase contra 
cavalerilor germani si a Suecjilor, iar fa]â de 
Tatari s'a sciut sustiné prin politica sa înte- 
leaptâ. Glorioasa învingere delà 1240 lângâ Neva 
asupra Sue(}ilor i-a câsfigat predicatul si i-a fâcut 
numele neperitor pentru istoria ruseascâ.—Petru- 
cel-Mare a ridicat în memoria lui o mànàstire 
mâreatâ (1711) în Petersburg, unde împërâ- 
teasa Blisabeta i-a adus la 1724 moastele. Aici 
residcazâ metropolitul Petersburgului si se aflâ 
0 academie teologicâ, un seminar teologic si o 
bibliotecâ cu 35,000 volume. Tôt în memoria lui 
a mai înfiintat Petru-cel-Mare si ordul Alexander 
Nevschi (1722) pentru mérité mihtare si civile.

Alexandra, Luisa Olga Victoria, a treia fleâ 
a ducelui Alfred de Saxa-Coburg-Gotha n. la 
Coburg în 1 Sept. 1878; cumnata principelui 
Ferdinand al României.

Alexandraland, delà 1865 numele oficios al 
teritonüui Australie!, care cuprinde mijlocul 
continentului. Inainte de 1865 a fâcut parte din 
Northern Territory.

Alexandra-NII, Gagera, unul dintre isvoarele 
rîului Nil, isvoresce deasupra lacului Tanganica, 
trece prin lacul Alexandra (Akanyaru), si se 
varsâ in lacul Victoria Nyanza. (ükereve.)

Alexandre, Ràbbi Aaron, nâsc. pe la 1766 în 
Hohenfeld lângâ Maina, f 1850 în Londra; re- 
nurait jucâtor de sac. A scris: »Encyolopédie des 
échecs» (1837, Paris).

Alexandrescu, G-rigorie, primul fabulist român 
si renumit în acelasi timp prin meditatiunile, 
elegüle, epistolele si satirele sale; n. la Tîigo- 
viste 1812, diu pârinti sâraci, si adus în Bucu- 
resci de un unchiu al sëu, Grigorie A. fù elevul 
lui Eliade în colegiul St. Sava. Çi, dupâ ce das- 
câlul Vaillant deschise, pe la 1831, o clasâ de 
limba francezâ în acest colegiu, urmâ cursul 
acestuia, împreunâ cu câtiva copii de boieri, 
dând probe nu numai de o intehgentâ superioarâ, 
ci si de 0 amënuntitâ cunosemtâ a clasicUor 
fi-ancezi. Recita fragmente întregi din Arta 
poeticâ a lui Boileau, cum si din clasicii elini, 
pe cari asemenea îi cunoscea perfect de bine, 
âneâ de pe bâneUe scoalel- Lipsit de mijloace, 
trâi câtva în familia lui Eliade, de care în urmâ 
se desbinà, probabil din vina sa. Se muta apoi
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la maioriil Câmpineanu, în ale cârui saloane, 
deschise elitei bucuresoene, se înflintase socie- 
ta;tea fllarmonioâ, çi unde A. înveselia auditoriul 
pria câte o elegie, o satirâ sau o fabula. Con- 
tactul eu tinerii ofiteri îl îndemnà a se înrola 
în mUifie, unde fù primit cadet (iunker). De 
abia ajunae însâ la gradul de sublocotenent çi, 
neinultâmit, demisionà în 1835 spre a se con
sacra eu total literaturii. Primele sale poesii 
circulau în manuscris pana la 1838, când publicà 
prima colecliune snb titlul; «Poesii originale, 
elegii çi fabule». Partisan al colonelului Câm- 
pineanu, capul oposipunii de atnnci în contra 
guvernului lui Alexandru Gbica çi a influentei 
i;usesci, fusese dat în judecatâ çi închis oâteva 
Inni în Bncuresci, snb cuvent, câ în fabula sa 
«Lebâda çi puii corbului», ar fi vizat guvernul çi 
pe consulul rusesc. In acel timp a scris între 
altele «Anul 1840», care alla un resunet vin în 
inimile tinerei generafinui de atnnci, ale oârei 
aspiratiuni çi speranfe le exprima. Acelaçi efect 
îl avù oda sa inchinatâ oçtirei romane la 1846 
sub titlul «O impresie», din cai'e se vede câ ol, 
ca çi N. Bàlcescu, credea în puterea armatâ ca 
în primul mijloo pentru ridicai-ea României. La 
1842 fâcù împreunà eu amicul sëu I. Gbica o 
càlâtorie, foarte bogatâ în résultats üterave, pe 
la mânâstirile de preste Oit. Atunci a scris inte- 
resantul sëu «Memorial de càlâtorie®, çi frumoa- 
sele poesii «Umbra lui Mircea la Cozia®, «Mor- 
mintele la Drâgâçani®, «Resâritul lunei la Tis- 
mana® ç. a. A. ooupà mai multe functiuni pu
bliée, dând în toate probe de om conaciiniios, 
onest çi devotat binelui public. Numit director 
în departamentul credintei, unde avea sâ arên- 
deze moçüle mânâsbresci, functiune ambitionatâ 
de toti càti doriau a face averi mari, A. o pârâsi 
dupa mai mul^i ani tôt aça de sàrac, ca çi mai 
nainte. Sub Cuza, în 1859, fù câtva timp ministin 
interimal, fârà sâ voiascâ însâ a remâné defi- 
nitiv. Ca director al archivelor statului a scris 
plâcuta glumâ «Resbunarea çoarëcilor sau moartea 
lui Sion®, ça respuns altei glume, în care era 
învinuit, câ nu mai scrie. La 1860 fù numit 
membrn în comisiunea delà Foeçani, însârcinatà 
eu unificarea legilor oelor douë teri imite. Aci 
fù Ipvit de 0 paralisie intelectualâ, care îl fâcù 
incapabil de a mai produce ceva pânà la adânei 
bëtrânefe, în 1885, când mûri. Ultima editiune 
completà a scrierilor sale originale este edifinnea 
Sooec din 1895, fâoutâ dupà cea delà 1863, sub 
titlul «Méditatiuni, elegii, epistole, satire çi fa
bule®. Afarà de acestea el a tradus âneà donë 
ti’agedii din Voltaire: «Alzira® çi «Meropa®, ultima 
publicatà la 1847. In A. se aflà unité çi desvol- 
tate în mare mësurà aplicarêa spre meditatiune 
çi mélancolie, entusiasmul penti-u ideile mari çi 
în spécial pentni a.spiratiunile nationale ale 
epocei sale, çi spirital satiric, exprimât eu multà 
mâestrie în satire çi epistole çi mai aies în fa
bule. Fabulele sale sûnt originale nu numai piin 
forma, ci multe çi prin subiectul lor. Çi sub 
aceastâ formâ figuratâ el «spune fârâ sfialâ® 
multe adevëmri crud.e, sbiciuind abusurile, fâtàr- 
nicia, ambitiunea çi mândria neîntemeiatâ, de- 
çertâciunea çi prostia; fâcênd pe multi sâ se în- 
drepte numai vë(Jëndü-çi tipul ridicul în aceastâ 
oglindâ a vitülor. Intre poesii generatiunii tre- 
cute A. cunoscea mai bine üteratura ;clasicà çi

aveà mai multâ putere de eugetare decât tofi. In 
elegiile çi medita^unile sale, ca s. e. în «Anul 
1840®, «Rugâciunea®, «Suferinfa®, «Prieteçugul çi 
Amoriil® ç. a. se aflâ vederi filosofice adevërate 
çi adânei, deçi umbrite nncàde ceata unor doctrine 
invechite; çi se vede în ele o înaltà moralâ, 
expresiunea credincioasâ a caracterului sëu. Luàtor 
aminte mai mult la fond decât la formâ, în poe- 
siile lui A. se gâsesc, pe lângâ o Umbâ, astâ()i 
cam archaicâ, çi multe neoorectitâti de forme 
gramaticale çi de versifleatiune. Defectele mai 
dese çi mai prejudicioase armoniei versuiilor 
sale sûnt necorectitâtile de concordanîâ, hiatul 
çi reaua accentuare. Insâ aceste imperfectiuni 
nu-1 împiedicâ de a fi pânâ astà(}i primul nostru 
fabulist çi cel mai adânc eugetâtor între poefii 
generatiunii sale. [M. Strajanu.]

Alexandrette, (turc. Iscanderûn, sau Scan- 
derûn) port tui'C. în vilaiotul Adana (Asia mica) 
eu vr’o 1500 loc. lângâ sinul A., este poital 
nordic al oraçului Haleb; aci ancoreazâ vapoa- 
rele din Tiiest çi Marseille; A. era odinioarâ 
însemnatâ, acum însâ çi portul e négligeât. A. 
s’a zidit la porunca lui Alexandru cel Mare, 
în amintirea învingerii delà Issus (333 a. Clir.) 
In apropiere se aflâ pasul Beilân (în antici- 
tate Pylae Syriae), prin care a întrat Al. cel M. 
çi mai apoi Cruciatii în Siria.

Alexandri, Vasile, nâsc. la Baeâu Iulie 1821, 
t la Mircesci 22 Aug. v. 1890, a fost cel mai 
mare poet national român çi în acelaçi timp unul 
dintre bârbatii politici fruntaçi, cari au contribuit 
la regenerarea, desvoltai’ea çi înàltarea spiritului 
public, la întj'oducerea çi propâçirea reformolor 
çi a civUisatiunii în Româma, luptând eu energie 
çi eu succès pentru unirea Moldovei eu Valabia 
çi pentru ridicarea în fata stràinàtâtii a presti- 
giului çi a demnitàtii noastre ca popor çi ca stat 
Dupa stadii mai ântâiu de medicinà, apoi de 
drept, de matematicâ çi în fine de literatarà la 
Paris, el se întoaree câtrâ finele an. 1839 în 
tearâ, unde împreunà eu C. Negri, M. Cogâl- 
niceanu, Rolla, Docan, Stardzeçtii çi toti corifeii 
miçcàrii nationale de atunci, începù o luptâ înoor- 
datâ împotriva domniei lui Mihaiu-Vodâ Sturdza, 
slàvind pentru ântâia oarâ, în versuri frumoase 
çi într’o limbà em-at româneasca, idrtutile popo- 
rului, dragostea de tearâ, vitejia strâmoçilor çi 
demi de libertate. Viata çi activitatea lui A. 
tara strîns legate de însaçi viata poporului român, 
la strâlucirea i.storiei oâruia el a contribuit timp 
de cinci(Jeci de ani, ca bun patriot çi ca poet de 
mare talent. In sufletul lui au fost înmânuncbiate 
simtiiile, dorurile, avênturile terei, a câreia glorie 
a buciumat-o, a câreia suferintà a plâns-o, a 
câreia bunâtate a cântat-o. Prima soriere rpmâ- 
neascâ a lui A. fù o novelà: Buebetiera din 
Florenta, publicatà în «Dacia literarà® a lui Co- 
gàlniceanu, dupa care lu'marà cânteoe çi balade 
ca; Doina-Doinitâ, Baba Cloanta, Andrii-Popa, 
Grozaç. a. cuprinse în Doine çi Làcràmioare, 
prima sa carte poeticâ, tipàritâ la laçi, tipografia 
Bermann 1852, în care se aflâ çi Màrioara 
Florioara, minunata legendà în fonuàpopularâ.

In acelaçi timp el cutreera Moldova, aduna din 
gura teranUor, din cântecile lâutarilor, din po- 
veçtile bëtrânilor, horde, cântecele haiducesci çi 
doinele populare, pe cari mai tûrdiu avea sâ le 
dealaluminâ sub titlul de «Poesiile populare
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aleRomànilors închinându-le Doamnei Elena 
Cuza. (1 vol. în 8°, VIII. çi 416 pag. Buouresci, 
tip. Lucr. asociati 1865). Inceputurile Teatmlui 
National din I^i tôt el le însufleti çi le sustinù, 
soriind oomedii drame ou subiecte luate din 
viata çi din societatea roniânà, biciuind viciile, 
batjooorind deprinderile învechite çi oreând ti- 
puri, din cari Cocoana Chirita çi lorgu delà Sada- 
gura au renias çi pânà aoum modèle vii çi adevë- 
rate ale provincialilor de pe acele timpuri. A jutat 
de celebnil actor Mateiu Mille el pune în scenâ 
mai niulte flguri contimporane ca Barbu Lâu- 
tarul, Paraclisierul, Marna Angheluça, Clevetici, 
Surugiul, CovrigaiTil çi mai ou samâ pe Evreul 
çi pe Grecul în »LipitorUe Satelor din Moldova», un 
tel de galerie în came çi în oase, menitâ a arëta 
viitorimei ce fel era lumea în trecut, ce pre- 
judecàri au trebuit combàtute, ce schimbàri au 
fost de întrodus pentru ca sà se primeneascâ 
aerul çi nàravurile, în care trâiserà eu totii pana 
atnnci. Idea aceasta de a statornici prin figuri 
vii caractenil, poitul, cuvêntarea, îndeletniciiîle 
orâçenilor, breslaçilor, slujbaçilor precum çi pe ale 
boierilor çi ale sàtenilor muncitori, preocupa eu 
deosebire pe A., care vroia în mijlocul prefa- 
cerilor atât de repecji, prin cari trecea socie
tatea noastrâ, sa scape, ce i se pârea mai vrednic 
de pàstrat uimaçilor, din întunerecul uitarii sau 
al indiferentei obçtesci. Scopul nu çi ’l-a putut 
atinge, fie din lipsâ de îndemn, fie câ viata lui 
fù lungâ vreme struncinatâ — din seninàtatea 
ei poeticâ, — de preocnpàrile çi luptele politice. 
A., care nicàiri nu se gàsia mai fericit decât în 
casa lui delà Mirceçti, în fata »luncei« lui iu- 
bite çi a Siretului, purtator de tôt felul de doine 
poetice, A., care avea un cuit pentru pàmêntul 
çi soarele t0rei lui, fù, eu toate acestea, un cà- 
lâtor pasionat, çi o bunà parte a tineretei çi-o 
petrecù, se poate (Jice, pe drumuri. Impresiunile 
plâcute, împrejurârile interesante, simtirile oalde 
ce-1 însufletirà câlcând pàmêntul Franciei iubite, 
al Spaniei mândre, al Africei arijëtoare, al Itaüei 
poetice, în sinul câreia petrecù el vremea cea 
mai dulce a tineretei, ni le-a revàrsat în versuri 
fi'agede, mlâdioase, pline de focul iubirii çi al 
entusiasmului unei inime doioase. Generositatea 
înaltelor gândiri çi a patriotismului gelos de 
soarta neamului sëu, îl miçcarà în fata crun- 
telor privelisci ale ruinelor Sebastopolei, iar pe 
malurile Bosforului, unde în odihna de veci 
açeijase el fiinta inimei lui scumpà, sdrobitâ în 
floarea vîrstei, ne-a adus acea tainicâ mélan
colie, ce de atunci çi pânà la sfîrçitul vietii avea 
sà ti'esarâ în toate cântecile lui.

A., deçi aruncat de tinër în vîrtejul luptei 
politice, deçi prin positiunea sa în societate, 
prin farmecul talentului çi prin energia sa pu- 
mrea îndemnàtoare la patriotice fâptuiri, ocupa 
un loc antâietor printre bârbatii întemeietori ai 
statului roman, totuçi poMtica de partide, politicâ 
lipsità de teluri înalte sau de roade folositoare 
binelui çi mâririi poporului, pe care l’a iubit 
eu acee^i înfocatâ patimâ, en care iubea na- 
tiua çi iubea soarele, nu aveau darul de a-i mul- 
tâmi nici inima nici mintea. lipsit de prejuditii, 
insufletit de iubire de tearà înfocatâ çi statomicâ, 
cinstit, pe càt era de zelos çi de stàruitor în 
treburile pnblice, amie devotat çi sigur, tovarëç 
vioiu çi spiritual, el avea sa se urce eu capul

sus çi eu fruntea seninâ pânà la treptele cele 
mai înalte ale scàrii sociale. Ministru al afa- 
cerilor stràine pe timpul càimàcàmiei lui St. 
Catargiu, B. Sturdza çi A. Fanu (1858), ministiu 
la acelaçi departament al lui Cuza-Vodâ, în mai 
milite rênduri députât, senator, v.-preç. al Ca- 
merei deputatilor, ti'imis în misiune politicâ 
extraordinarà pe lângà împër. Napoléon, regele 
Victor Emanuel çi guveraul Marii Britanii de 
amicul çi Domnitorul sëu Alexandm loan I., el 
sciù în tôt locul çi în totdeuna sà-çi îndepli- 
neascâ datoria eu sfii’tenie çi sà undeascâ cât 
mai multe foloase pentru tearà, din ori ce în- 
sàrcinare publicà, ce i-a fost încredintatâ. De 
aceea numele lui se gàsesce eu dragoste asociat 
la toate inarile acte ale constituirii sau neatîr- 
nàrii statului roman.

Cu toate acestea, om eu idealuri înalte çi eu 
ambitiuni impeinonale, caracter neatins de pa- 
timile, ce învenineazâ ori derapànà pe cei buni, 
el îçi întorcea mai bucuros sufletul câtrà poésie, 
càreia îi încredinta bucuriUe çi durerile, dorurile 
çi avêntui'ile, de cari era cuprins, dând astfel 
viata nu numai la ce simtia, ce vedea çi ce 
au(|ia el, dar luminând pare-cà çi întunecimUe 
inimei çi tàlmàcind cu drag tainele nepipàîte ale 
fàpturii. Cu dînsul iarba, luncile, isvonil, florile, 
vêntul, paserile, gândacii, fluturii cnntà, vorbesc, 
plâng, suferà çi viseazà. Sentimentul naturei ca 
çi sentimentul iubirii, al patriotismului çi al ri- 
dicolului (în teatrul sëu) sùnt cele 4 mari coarde 
ale ürei lui poetice, care a resunat »la ori ce 
adiere, ce s’a putut deçtepta din miçcarea popo
rului nostm.» Dacâ nrmârim în desfâçurarea lui 
acest talent atât de complex, în care a vibrât 
toatâ inima çi s’a manifestât toatâ miçcarea com- 
patiiotilor sëi în timp de 50 de ani, remânem, 
cu drept cuvent, uimiti de bogàtia isvoarelor çi 
de simplitatea mijloacelor, cu cari A. s’a afirmat 
ca poet liric, poet dramatic çi ca prosator, càci 
O mare parte — çi nu cea mai pufin însemnatà 
a lucrârüor sale — a fost sorisâ în prosà.

Intr’adevër, combinavea fericità de libertate a 
gândului, de mësurà a formel, întrebuintarea 
meçteçugitâ a cuvintelor vechi çi a expresiunilor 
nouë, àlegerea nimerita a «florilor çi colorilor 
limbei», precum çi minunatele efecte, ce produce 
açezarea fiecàrora la locul cuvenit, armonia îm- 
binàrii ideilor çi a imaginelor, çi musica ce reiese 
din ritmul sustinut al versului ori al frasei, au 
contribuit ca A. sà remânà poetul simpatic çi 
poate cel mai popular la noi.

Dealtminteri pe lângà plâcutele caUtâti ale 
stilului, ceea ce trebue sà observàm la dînsul 
este: bogàtia inventiunii çi originalitatea fan- 
tasiei, iar din punctul de vedere al însuçirilor 
morale, el revarsà în suflete simtiri no bile çi 
generoase, càci pretutindeni amoiail patrie! _çi al 
libertàtii este înfràtit cu acela al binelui çi al 
omenirei. Ca poet popular, liric ori dramatic, et 
a cântat natura cu frumsetile ei, însuçirile inimei, 
tainele patimilor çi ale vietii, fiâgedimea dra- 
gostei, adevënü çi avênturile sufletesci, resàdind 
in fiecare idee sau simtire o pàiiicicâ a sufle- 
tului sëu blând, cinstit çi entusiast, çi dând in- 
ebipuirei podoaba tineretei çi càldura credintei, 
ce ’i-au remas statomice pânà la capëtul vietii. 
In A. ü'àiau doi oameni in acelaçi timp: pa- 
triotul çi poetul, çi actiunile sale erau càlàuzite
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când de unul, când de altul. Simteméntul ar- 
tistio çi îmboldirea aicjetoarei închipuiri ’l-au 
purtat prin pustiurile eu nàsip çi eu Beduini, pe 
valurile manier eu teraii feerici çi vedeuii mi- 
nunate, pe câmpii de bàtaie, pretutiDdenea stu- 
diind, serimd, bueurându-se de via^â, de eâldurâ, 
de eer, de paseri în sbor, de gâudurile gingaçe 
en doioase, çi îngânându-çi vremea eu toreul 
firului nesdràvau al povestirilor sale totdeuna 
calde çi interesante. In tearâ il vedem alergànd 
fàrâ de preget întru propagarea bunelor prin- 
eipii, întni pregàtirea lueràrilor, din eari resâi'i 
unirea, alegerea comunâ a lui-(!uza, propàçirea 
çi màrirea erescendâ a patriei, gânditor preooupat 
de combinàri politioe, rèsfoind çi tâlmâcind în- 
telepciunea legii, çi fulgerând, eu pana muiatà 
în sângele inimei sale l'ânite, pe duçmanii din- 
làuntru çi din afarâ ai terii. latâ pentru ee ale
gerea la 186(1 a unui prineipe strâin, fiind eon- 
sfintirea uneia dintre dorin^ele de eàpetenie ale 
divanului ad-hoe, A. fù printre eei dintâiu, care 
aelamà suirea lui Carol I. pe troniü României, 
Raporturile sale eu eoroana devenirâ cordiale, 
çi nu simfia ferieire niai seninà deeiit aceea de 
a petreee câta-va vreine lângâ Suverauii nostri 
la Bueuresei çi mai aies la Sinaia. Astfel Carmen 
Sylva, eunoseêndu-1 mai deaproape, îl iubi din 
ee în ee mai mult, devenind musa lui inspira- 
toare, eare-i làrgi orizontul privirii çi-i desehise 
necontenit altele noue, îi dâdù minfii aripi ne- 
obosite çi-i îneàltjî simfirea prin minunatui ei 
»înçirâ-te mârgârite», al poveçtilor, ce-i çoptia 
Peleçul, çi harfele oântându-i doioase çi ràpi- 
toare melodii. Sub înrîurirea glasului ei molcom 
çi dulee, a oobilor ei ispititori de gânduri mârete, 
câutâ el pe Oçtenii nostri, duçi »cu D-(}eu 
çi ou .voie bunâ« preste Dunàre sa cuoereaseâ 
neatîrnurea terei. Legendele lui, pline de far- 
meeul tineretei, al dragostei çi al vitejiei, strà- 
lueirâ sub hainâ mai inândrâ, iar pe soenà Le- 
genda lui Despot, Fântâna Blanduziei, 
O vidiu, desvëlirà lumei, eu admiratiune purtatâ 
eâtrâ poetui ei iubit, câ lui A. vîrsta, trecênd pe 
deasupra oapului lui albit,nu-i mieçoraniei câldura 
inimei, nioi puterea çi frâgeijimea inspiratiunü.

Lucrarea poeticâ çi dramaticâ ce ne-a lâsat 
este foaite voluminoasà. O parte numai, deçi 
eea mai mare fù publicatà de librâria Socec 
din Bucure.sci în anul 1875, sub titlul de Opéré 
complecte înIX vol., cuprin4ênd poesii, prosâ 
çi teatru. Aça poesiile sûnt cuprinse în vol. I. 
sub numele de: Doine, Lâcràmioare, Su- 
venire (1842—1852), 67 de bueâti în 242 pag. 
Vol. IL Màrgàritàrele (1852—1862), 46 de 
bue. în 193 pag. Vol. UI. l’asteluri. Varia 
çi Legende delà 1862 înainte, 91 de bue. în 
324 pag. Vol. IX. Legende noue, Ostaçii 
nostri, La Turnu-Mâgurele, 26 de bue. în 
1.50 pag. Prosa: (novele, schi(e, biografii) 1 vol. 
Teatru: Cau(. comice, Doi moi^i vii, lorgu delà 
Sadagura, Kir Zuliaride, Cinel-Cinel, Coroana lui 
Stefan cel mare, Arvinte çi Pepelea (feerie), Sgâr- 
eitul risipitor, Rusaliile, Florin çi Florica, Boerii 
çi Ciocoü, Lipitorile satelor, Coneina, Ginerile 
lui Hagi-Petcu (localisarea piesei lui Emile Augier 
»Le Gendre de Mr. Poirier»), Drumul de fer, 
Des])ot Vodà (dramâ), Fontana Blanduziei (co
médie anticà), üvidiu (dramâ anticâ), 4 volume. 
Adâugâm la acestea voL.poesiilor pop. ale

Romanilor, pomenit mai sus, çi multime de 
alte lucrâri pânâ acuni ne date la tipar, plus o 
core.spondenta privatâ între dînsul çi loan Ghioa, 
amicul lui de tinere(e, întretinutâ timp de 40 de 
ani neîntrerupti, care acum se afla în biblioieca 
Aoademiei romane çi numerâ preste 1500 de scri- 
sori legate în 5 volume. Cele mai multe scrieri 
ale lui A. au fost publioate în «Convorbiri 
literare».

In a. 1878 »Societateai pentru studiul limbelor 
romanice» din Montpellier instituise un premiu 
pentru autorul celei mai bune poesii asupra 
xCiintecului Latinului sau al Gintei Latine», în 
scop de a-T puue în musicà, çi traduoêndu-1 în 
toate idiomele romane, sâ-1 împrâçtie în lumea 
latinà. Se trimiserâ poesii din toate pâi’tile loouite 
de Latini, dar comitetul serbârUor reounoseù ca 
poesia lui Alexandri îndeplinia singurâ condi- 
(iunile concursidui. Pusâ în musicâ de Marchetti 
(Roma) ea fù cântatà în (Jiua de 10/22 Main 
1878 la Montpellier, în fa(a unui public de 
60,000 de auditori. Alexandri fù serbâtorit ca 
un rege.

In ami din urmâ ai viefii sale A. a ocupat postul 
de trimis extraordinar çi ministru plenipoten(iar 
al M. S. Regelui Carol la Paris. El era membru 
al Academiei romane âneâ delà 1867, data în- 
fiintarü ei. A. era insurat çi a avut o singurâ 
copilà, a(Ji so(ia d. G. Bogdan. Oraçul Baeàu, 
locul de nascere al poetului, ’i-a ridicat anul 
acesta în grâdina publieâ un monument purtând 
bmstul lui tumat în bronz la Paris, opéra sculp- 
torului roman Hegel. In Bueuresei çi in laçi oàte 
0 uhlâ poartâ numele luiVasile Alexandri, iar în 
aula Academiei romane, deasupra biroului presi- 
deu(ial, se afla portretul lui în mârime naturalâ, 
opéra pictorului Bertin din Paris, dâruit de M. S. 
Regina Elisabeta (Carmen Sylva). [D. C. 0.]

Alexandria, (la Turoi çi Arabi Iscanderijeh 
sau Scande rije h) 0 cetate puternicà în Egipet, 
la (ermurii Mârii Mediterane 31° 2', 4" lat. nord. 
29° 58' 30" long. est. S’a întemeiat la 331 a. Chr. 
de Alexandre cel Mare ; dupa moartea lui a de- 
venit residen(a Ptolomeilor. In vechime cetatea 
a jueat roi foarte însemnat ca port de mare, 
ca oraç comercial, dar mai aies ca centni al 
culturii eline çi romaue çi al deosebitelor çcoale 
teologice. A. actualâ este un fel de mestecâturâ 
de orient çi occident. Partea dinspre mare e 
locuitâ de Mohamedani, 100,(XX) loc. ou 100 
moschee. Partea dinspre uscat e locuitâ de creçtini, 
aceasta e mai regulatâ çi e arangiatâ dupâ gustul 
european. Aici se aQâ palate foarte frumoase, 
4 biserici cat., 3 protest., 3 ortodoxe, 3 sinagoge, 
0 bisericâ copticâ çi una maronità. A. e resi- 
den(a unuia dintre cei 4 patriarchi ecumenici. 
Delà anul 1850 are un municipiu propriu, care 
conduce afacerile oraçului. A. ca oraç comercial 
çi acuma stâ pe o treaptâ eu cele mai renumite 
oraçe, comerciul principal e çi acuma în mânile 
Grecilor çiltalienÛor; Englezü, Francezii çi Ger- 
raanii aratâ aici mai pufin interes. A. e resi- 
denfa ministerului de marinâ, a unei curti de 
apel, aici se aflâ un guvernor, o prefecturâ de 
politie, aici e residenta vice-regelui, sûnt mai 
multe çcoale de marinâ, intenden(â pentru ca- 
rautiuâ, birou de presâ, mai multe çcoale çi bi
serici. Importul în a. 1888 s’a urcat la 6.538,725 f. 
eng. ; exportul la 10.595,691 f. eng.
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Alexandria, comunâ urbanà în j. Teleorman, 

plasa Marpinea, lângâ rîul Vedea eu 14,000 loc. 
are un gimnasiu olasic çi mai multe çcoale pri- 
mare de bâieti çi de fete. Aici se tine un bâJoiu 
(tîrg) însemnat; A. e oraç modem fundat de 
Alexandm Gbica.

Alexandria, A»onesie, o istorie miraculoasâ a fap- 
ielor l esboinice ale lui Alexandm cel Mare, regele 
Macedoniei. Originalul A.-ei a fost grecesc, din 
caie limbà apoi s’a tradus çi în alte liinbi. lu 
romànesce s’a tradus probabil în veaoul al XVI., 
oàoi manusoriptul delà 1620 sens de »mult gre- 
çitul çi tieàlosul popâ loan din sat diu Sânpetru« 
(în Transilvania), este botârît numai o copie a 
unei traduceri mai vecbi. Fiind manusoriptul cel 
mai vechiu al ti-aduoerii A.-ei în slavonesce fâcut 
la nmnâstirea Neamtului în 1562, e probabil oâ 
çi traducerea româneasca. sa fie de pe acel timp.

Alexandrin, versul, se numesce vei'sul iambic 
de 6 uneori 7*/a tacte eu dieresa (cesura) ime- 
diat la finea tactului al treilea, çi eu cadenfa pe 
tactul al çeselea, plus rimarea versurilor alter- 
nativ, când lima masculinà cand femeninâ. Nu- 
mele, (Jic unii, câ i s’ar fi dat delà întemeietoml 
sëu A1 e X a n dru, un càlugàr italian. Altii sustin, 
câ Qumele i s’a dat delà o poesie epioâ fran- 
cezâ din veaoul XII. sau XIII., în care se trac- 
teazâdespre Alexandm cel Mare (Alexandre 
le Grand). Se întrebuinîeazà la popoarele din 
apusul Europei, la noi mai rar.

Alexandrina, biblioteea, cea mai vastâdin lume, 
confinênd mai toate manuscrisele autorilor cla- 
sioi, fù întemeiatâ de Ptolomeu Sotir çi îmbo- 
gàtità necurmat de succesorii acestuia. Consta 
din 2: cea veche (400 mii vol.) çi cea noua 
(300 mii vol.) Când Caesar asedià oraçul, bibMo- 
teca veche avù de suferit multe incendii. Vo- 
lumele scâpate de aci se adauserâ la cea noua, 
care mai fu mârità eu bibUoteca Peigamului. 
Fanatismul reügios o nimici çi pe aceasta: ai- 
chiep. creçtin Tbeopbilos distruse o parte (289) ; 
Amiu, general arab, dete foc restului (641). 
Çese luni tjnù incendiul acestei comori a em- 
ditiunii antice.

Alexandrina, epoca. Alexandria, vechia capi- 
talâ a Egiptului, întemeiatâ de Alexandin cel 
Mare în 331 a. Gbr. devenise în curênd centml 
conierciului çi miçcâm intelectuale a anticitàtii. 
La împârfirea imperiului între generalii lui Ale- 
xandm, Egiptul Î1 primi Ptolomeu Sotir, fiul lui 
Lagus. Acest rege, la sfatul lui Demetriu din 
Faleriaj cai-e dupa fuga din Atena se retrâsese 
în Egipt, înfiintà museul çi biblioteea din 
Alexandria, devenitâ sub urmaçii sëi cea mai 
célébra din anticitate. Museul, un fel de aca
demie, era uu vast açeijàmênt ou sale pentru 
tôt felul de curauri çi eu poitioe pentru preum- 
blare çi oonversatiune ; în acelaçi timp era re- 
çedinta literafilor çi savan(ilor distinçi, înti-efinuti 
aci eu oheltuelile statului. Cumurile çi couferin- 
tele museului erau ascultate de auditori venifi 
de pretutindeui, al câror numër se urca psinâ 
la treispreijece mii. Aci învëtau Euolide, 
creatoml geometriei sciinfifice; Niconcach, 
întemeietoml aritmeticei sistematice; Eratos- 
tene, care calcula lungimea circumferen(ei pà- 
mentului çi^ détermina valoarea obliquitàtii eclip- 
ticei, pvmênd astfel începutul asti'onomiei çi 
geografiei soiintifice; Aristarch din Samos

(280—260 a. Cbr.), care inventa un metod uçor 
çi ingenios de a calcula distaufele pâmêntului 
delà soare çi delà lunâ çi sus(inea rota(iunea 
pâmêntului; Hippareb, mare astronom, cai-e 
fixà lungimea aniüui solar çi descoperi miçcai’ea 
rétrograda a punctelor equinoc(iale ; A p o 11 o n i u 
din Perga, care a làsat o scriere despre sec- 
tiunüe oonice; Erasistrat çi Hierofil, cari 
practicau în museu vivisectiunea çi întemeiarà 
anatomia. Tôt din acele çcoale eçi çi Archi
mède siracusanul, iniiiatorul mechanicei. Filo- 
logia çi istoria literatuiîi ajunserà in Alexandria 
la 0 desvoltare ne mai cunoscutà pânà atunci. 
Critica literarà începù euZenodot din Efes 
çi continua eu A r i s t o f a n e din Bizan( ; eu elevul 
acestuia Aristarch diu Samotrace (160a. Cbr.), 
care stabili textul lui Orner çi al altor clasici; 
eu Crates din Malles, Apolloniu sofistul, .çi 
Zoil. Numele lui Aristarch çi Zoil devenirà si- 
nonime, al celui dintûiu eu o critica asprà însà 
dreaptâ, al celui de al doilea eu o critica ne- 
dreaptà çi de rea crediafâ. Mai pufin înflori- 
toare a fost poe.sia alexandrina. Insuçirile ei 
oaracteristice sûut o pedantà erudifiime aroheo- 
logioà çi mitologicâ, çi o rafinârie a artei, care 
înàbuçi simtemêntul çi imagina^innea. Cei mai 
îusemnafi poefi alexandrini sûnt: Philetas, 
renumit prin elegiile sale ; Callimach, din ale 
càrui numeroase opéré n’au remas decât câteva 
imnnri çi epigrame; Teocrit, elevul lui Phi
letas, care trâi câtva timp la curtea lui Ptolemeu 
çi se fâcù celobm prin bucolicele sale, în cari 
zugràvesce via(a pàstorilor siciliani. Tôt de çcoala 
alexandrina se tin: Aratus, autorul «Fenoine- 
nelor çi semnelor«, poemâ didaotioâ, tradusâ în 
versuri latine de Cicerone; Apolloniu din 
Rhodos, autorul »Argonautice«-lor ; N i o a n d r u, 
autorid »Georgice«-lor, »Metauiorfose«-lor çi al 
altor doue poeme despre medicinâ ; Partheniu, 
màestrul lui Virgiliu.

Epoca de înflorire a filosofiei alexan- 
drine sau neoplatonice, cai'e ajunsese sa 
eclipseze epoca literarà a Ptolemeilor, începe de 
pe la 291 d. Chr. prin Ammonius Saccas; 
eu elevul acestuia, PI o tin, îçi muta centml 
la Borna çi mai tâi'(jiu la Atena, unde în .629 
un edict al lui lustinian a închis peutm tot- 
deuna aoeastà çcoalâ. Cu toate acestea, prin sim- 
bolismul çi misticismul sëu ea a avut o mare 
influinfâ asupra evului mediu întreg. Filosofia 
neoplatonicà începe âneà în epoca literarà a 
Ptolemeilor când, dupa înfiiniarea museului, 
se concentrarâ aci fllosofii de toate sectele. 
Spiritul ei se vede çi în sorierile poefiloi' ale
xandrini, în cari figureazâ mituri greco-romane 
amestecate cu mituri egiptene çi orientale, pre- 
cum fllosofii tindeau a contopi toate sistemele 
filosofice çi toate traditiunile religioase. Fondul 
acestei filosofii il formeazà ideile lui Pythagora 
çi Parmenide, çi mai aies ale lui Platone, de 
unde i s’a çi dat nuinirea de neoplatonicà. 
Ëclectismul çi idealismul sûnt caracterele ei 
principale; iar din contactul cu leligiunile çi 
filosofia Orientului a împrumutat alegorismul çi 
misticismul acestoi'a. Priniul filosof mai însemnat 
al acestei çcoale a fost Philo ne (25 a. Chr.), 
întemeietoml teosofiei, çi care càuta sa dérivé 
filosofia greaeâ din vechiul testament ebraic.- 
Insà cea mai înaltâ desvoltare i-o deterà elevii
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lui Ammoniu Saccas: PIotin, în partea meta- 
fisioâ; Porfiriu, stilisatorul ideilor lui Plotin, 
în partea logicâ ; çi Jambic, în partea teosoficâ. 
Dupa neoplatonici adevërata sciiutâ, în strînsa 
legâturà eu viitutea, se caçtigâ prin o ilumina- 
tiune interioarâ a suüetului, care este un dar 
divin, çi la care se poate ajunge prin eugetare 
flJosoficâ. Omul este o emanafiane a flintei su
prême, una, absolutâ, nemârginitâ iji eternâ, is- 
vorul a toate; de eâtrà care însâ el s’a înstrâinat 
prin simîurile sale. Destinatiunea oinnlui este 
deci, ca prin e contemplare nemijlocità, posibilâ 
numai în extnzà, a acestei fiinte, numite Dum- 
neejeu, sà caute a se apropia çi a se identlbca 
eu ea. Neoplatonismul s’a fâcut celebru în is- 
torie prin lupta sa în centra creçtinismului. 
Tendinta de a restaura pâgânismul, reînnoit prin 
spiritul acestei filosofii, s’a réalisât pe un scurt 
tunp sub Iulian Apostatul (361—363 d. Chr.) 
Acest împërat, fllosef neoplatonic, redeschisese 
templele çi proclamase übeitatea consciintei 
pentni toate cultuiile religioase. [M. Strajan.]

Alexandrina, ^coala catecheticà. Sub dinastia 
Ptolemeüor, care moçtenise delà Alexandre cel 
M. Egiptul, Alexandrin s’a fàcut reçedin(a de 
frunte a sciintelor. Aoi eruditii pâgâni au în- 
ceput a combate religia creçtinâ, ceea ce a în- 
demnat pe creçtinii mai erudi(;i, sa intemeieze 
în Alexandrin o çcoalâ, care sa ui’mâreascà (inta 
de a dovedi, cà învë(âturile creçtine consunâ 
eu resultatele corecte ale filosofiei, çi preste tôt 
eu ale sciin(ei cultîvate de pâgâni. Aça s’a nâscut 
în veacul al II. al erei creçtine çcoala cateche
ticà çi teologicâ din Alexandrie çi a înflorit 
pana când în 641 Arabii au cucerit Alexandria. 
DascâUi cei mai de frunte ai acestei çcoale au 
fost: Atenagora, Panten, Clemente, Origene, 
Didim Oi'bul. (Cf. Dr. Al. Grama Istoria univers, 
a biser.)

Alexandros, (mitoL) v. Paris.
Alexandrovici, funda^lunea. Beposând Ana A. 

n. Popovici, în opidul Lugoç la anul 1865 a lâsat 
toata averea sa comunei bis. ort. romane de 
acolo. Averea fundationalâ eu finea anului 1895 
a fost de 52,713 fl. 94 cr. v. a. Pundafinnea 
poartâ numele colectiv de^FundafiuneaAna 
Alexandrovicic çi se îraparte astfel: 1) ITun- 
dafiunea çcoalei de fete, eu scopul de a 
se créa çi sustiné eu timpul o çcoalâ conf. de 
feti(e în opidul Lugoç. 2) Fundafinnea 
vëduvelor sàrace, din care se dau aju- 
toare annale vëduvelor, ajunse prin nenorocire 
în lipsâ. 3) Fundafinnea cerçitorilor, 
din care se împarte de douë-ori în an ajutor 
(milà) la cerçitori. 4) Fundatiunea studen- 
tilor, din care se distribue tinerilor ort. din 
Lugoç ajutoare pentm înlesnirea studiilor la 
çcoalele medii çi unora çi la universitate. Averea 
fundationalâ o administreazà o epitropiâ com- 
pusà din 7 membri, sub contrôla sinodului pa- 
rochial çi a consistorului eparchial.

Alexandru, numele mai multor domnitori çi papi.
I. Domnitori din bvul vechiu.

1) Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, 
fini lui Filip, s’a nâscut la 356 a. Cbr. în Pella ; a 
fost cresout çi instruat de Leonidas, Lysiraachus 
çi eu deosebire de Aristotel. Dnpâ asasinarea 
tatâlui sëu (336) a ocupat tronul eu Arma hotà-

rîre de a resbuna moartea lui Filip çi a paciflea 
pe Greoii re.svrâtiti, cari âneâ în lupta delà Chae- 
ronea (338) fâcuserâ cunosoinfii eu bârbâfia çi pri- 
ceperea lui. A doua rescoalâ a Thebanilor a pe- 
depsit-o eu totala dârîmare a oraçului (335). 
Fiindu-i astfel domnia asiguratâ, a pus de loc- 
(iitor al sëu în Europa pe Antipater çi a trecut în 
primàvara anului 334 Hellespontul în Asia în 
fruntea unei armate de 35,000 oameni. Prima 
învingere lângâ nul Grahikos i-a deschis poi-file 
celor mai multe oraçe ; dar într’aceea regele Per- 
silor, Darius Codomannus, a strîns o armatâ in- 
semnatâ çi a pornit contra lui A., ajungênd toemai 
în spatele Macedonenilor în pasul Issus. Strîm- 
toarea de munti nu a permis desvoltarea imensei 
armate persice încât a fost cumplit bâtutà de 
A., care a prins chiar çi familia lui Darius çi 
dupâ ocuparea Damaseului a oâçtigat çi comorile 
lui. Pe rend çi-a supus toate provinciile çi ora- 
çele Asiei mici, a ocupat Palestina çi Egiptul 
(332), unde a pus temelia oraçului Alexandria. 
Din Egipt a pomit întru urmârirea lui Darius, 
asupra câniia a mai repurtat o învingere stiâ- 
luoitâ între Gaugamela çi Arbela (331). Dupâ 
aoeasta a ocupat oraçele Babylon, Susa çi Perse- 
polis; în acest din urmâ a dârîmat castelul 
regai drept pedeapsâ pentru pustiirea Greciei 
de eâtrà Xerxes. Urmârind mereu pe Darius, 
care a fost uois (330) de trei satrapi ai .sëi, 
a ocupat Ecbatana, Bactria, Sogdiana etc., în 
care timp cade çi câsâtoria sa eu frumoasa 
Roxane, flea satrapului Oxyartes. Vecïnic do- 
ritor de cuceriri, a plecat în primàvara a. 327 
eu 0 armatâ de 120,000 în spre India, unde 
a câçtigat frumoase învingeri asupra regelui 
Porus çi celui din Taxüa. Numai nemulfu- 
mirea armatei ’l-a împedecat de-a trece riul 
Ganges çi ’l-a siüt sâ se re’ntoarcâ. Din India 
s’a re’ntors eu o parte a armatei pe uscat, iar 
pe cealaltâ a trimis-o pe mare sub conducerea 
lui Nearchus. A. çi-a aies de capitalâ a vastului 
sëu imperiu oraçul Babylon çi çi-a propus, dupâ 
expedifia din India, a organisa provincüle ocupate 
prin contopirea elementului macedo-greoesc eu 
cel oriental; dar moartea ’l-a ajuns înainte de 
ce çi-ar fi putut împlini toate planurile. j 323, 
cadavrul lui a fost dus de Ptolemaeus în Ale
xandria. A. a mûrit, fàrâ ca sâ-çi fi design.it 
pe cineva de ui-maç, de aceea apoi imperiul s'a 
impàrtit între generalii sëi, cari s’au resboit 
între sine (v. Diadochi). — Espedifille lui A. 
au adus mult bine prin làfirea civilisatiunii çi 
culturii eline între popoarele barbare ale Asiei 
çi prin întemeiarea infloritului oraç Alexandrie. 
(Lit. : Biografia lui au scris’o în vechime Kalli- 
sthenes, Anaximenes, Onesikritus, Arrianus etc. ; 
mai nou: J. G. Droysen, Geschichte Al. des Gr. 
[1880] ; Herzberg, Die asiat. Feldzüge A. des Gr.; 
Joubert, Alexandre le Grand [1889] ; «Alexandria*, 
carte poporalâ.)

2) Alexandru Sever, (Marcus Aurelius) împërat 
roman (222—235 d. Chr.), nâso. în Phoenicia la 
208, a fo.st adoptât de împ. Heüogabalus, iar 
dupâ asasinarea aoestuia (222) proclamât îm
përat în etate de 14 ani. S’a nisuit sub con
ducerea înfeleaptà a lui lulianus a réorganisa 
administrafia çi finanfele imperiului. A purtat 
resboiu norocos contra regelui persic Artaxerxes. 
A fost ucis de soldafii revolta[i aproape de Mainz
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(235) eu ocasiunea unei expeditji contra Oer- 
maDilor, la indemnul lui Maximinus, care ’i-a 
unnat pe tron. [B.]

IL Domni romani.
1) Alexandru I. Basarabà, Domnul Terii 

Bomânesâ, dupa 1330 pânà la 1364. Lui i se 
abibue gieçit celebnil resboiu eu Carol Robert, 
regels Ungaiiei, din Nov. 1330. Inscriptiunea 
de pe mormêntul lui în mânâstirea delà Câm- 
pulung, eu data mortii 16 Nov. 6873 (1364), 
il numesce; »Marele çi autocratul Donin lo. 
Nicola Alexandru Voevod, fiul ma- 
reluiBasarabà Voe vod.« Acest Basarabà 
Voevod, tatâl lui Alexandru, este Basarab 
V O e V O d al cronicelor $i documentelor ungui'esci, 
care are resboiul ou Carol Robert, çi e identic 
eu Basaraba Ivanco, aliatul regelui bulgar 
Mihail în contra Sêrbilor în bâtâlia delà Vel- 
butd (lunie 1330), cum çi în a. 1323 în coutra 
Bizanünilor (v. Basarabà). Dupa învingerea 
asupra lui Carol Robert, repuiigtà de Basarabà 
Voevod ou fiii sëi (între cari Alexandra putea 
sà fie pàrta? la domnie), principatul fera Ro- 
mânesci îçi mantine independen(a de Ungaria 
în tôt timpul domniei lui Alexandra, fiul çi uimà- 
torul lui Basarabà Voevod. Dupà suii’ea pe tron 
a lui Ludovic I., rela(iunile ferii Românesci eu 
Ungaria devin mai amicale, Alexandra avênd 
0 convenire eu Ludovic în Ardeal în a. 1343. 
Infelegerea restabilità ou regele Ungaiiei nu are 
însà de urmare recunoascerea suzeranitàtdi un- 
guresci, càui Alexandra remâne independent pânà 
la sfîrçitul domniei sale. Açea apropiare se fàcù, 
probabil, în vederea pericolului comun din partes 
Tâtarilor din Moldova, eu cari Alexandra çi Lu
dovic au lupte pe la 1342—1343, când uraieazà 
întemeiai'ea principatului Moldovei, dupà ce ïà- 
tarü furà goni(i de Unguii çi Romani (v. Dra- 
goç). Dupà retragerea Tâtarilor, principatul feiii 
Românesci se întiude, sub Alexandra Basai'abà, 
pânà la gurile Dunàrii, cuprin^ênd teritoriul nu- 
niit de atunçi Basarabia (partea de lângà 
Dunàre a Basai-abiei de astà(}i). Afarà de luptele 
eu Tâtarii, domnia lui Alexandru apare mai 
mult pacïnicà çi însemnatà mai aies piin orga- 
nisarea interioarà a principatului ca stat iudepen- 
dent. Aceastà organisai'e privesce çi biserica. In 
a. 1359 Alexandru ia Mitropoüt de la Constanti- 
nopol, numit »Mitropolit a toatà Üngro-Vlachia», 
çi supune biserica ferii Românesci Patiiarcba- 
tului ConstantinopoUtan, pe când pânà atunci 
ea eiu supusà, cum se vede, altei ierarchii, pro
babil celei de la Ochrida. In corespondenta eu 
Patriarchul, Alexandru este numit »Mare Voe
vod çi Domn autocrat a toatà Ungro-Vlaclria.»

[D. On.]
2) Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei 

(1401—1433), unul dintre domnitorü cei mai 
paoinici ai Moldovei. In decuisul domniei sale 
de 32 de ani s’a nisuit sà întàreascà açeijâmin- 
tele çi bunâstai-ea terii sguduite piin resboaiele 
puitate de antecesorii sëi. Pe timpul acela Mol
dova ajuusese sà fie în câtva atîrnàtoare de 
Polonia, çi Alexandru vedea, cà fàrà ajutoral 
Polonilor nu se poate sustiné pe tron, de aoeea 
sustinù legàtuii de amicitie eu Vladislav, regele 
Poloniei. El a fâout mult bine terii sale: s'a 
ingrijit de organisatia ei internà, ceroà sà îm-

pace certele religioase; întemeià episcopiile de 
Roman çi Ràdàuti ; a zidit mai multe mànàstiri, 
înzestrându-le eu dànii însemnate ; înfiintà o 
çcoalà înaltà de slavonie în Suceava. Posteritatea 
eu drept ’l-a numit Alexandru cel Bun.

3) Alexandru II., Domnul Moldovei, fiul lui 
llie I. De douë ori a uicat tronul Moldovei; 
primaoarà delà 1448—49 çi a douaoarà delà 
1451—65. A domnit în tovàràçie eu Petra al ni. 
çi aveau dese frecàri între sine. Alexandra II. 
era protegiatul Polonilor pe când Petra era pro- 
tegiat de loan Huniade. Domnia lui a fost scurtà 
çi de putinà însemnàtate.

4) Alexandru II., Domnul Munteniei, (1567 
pânà 1577), unul dintre domnitorü cei mai tirani 
çi mai mult duçmànit de boieri. S’au fàcut dese 
rescoale în contra lui, el însà le suprimà pe 
toate, pedepsind pe resculati eu crarjime. In 
1576 patra(Jeci de boieri merg la Constantinopol 
de se plâng Porfu pentru abusuiile çi oru^irnile 
lui Alexandra, dar fàrà résultat, càci Poarta a 
ordonat cercetare în contra lui Alexandra, care 
a eçit în favorul lui. A mûrit tinër în 1577. 
Moartea lui se poate bànui de sUnicà, datoiità 
boieiilor.

5) Alexandru III. Cornea, Domnul Moldovei 
(1540—1541), a fost lidicat la domnie de boierii 
resculati. Petru Rareç, care a mai fost odatà 
Domn al Moldovei, fiind pe vromea aceea în 
Constantinopol, cerca eu tôt chipul sà recâç- 
tige tronul pentru sine. Alexandra III. tiimite 
O soüe la Carol al V. çi regele Ferdinand, ce- 
rêndu-le ajutor în contra Turoilor. Aucjind Sul- 
tanul despre aceasta, denumesce pe Petra Rareç 
de Domn ai Moldovei, care çi întrà în tcarâ în 
frantea unei oçtiri otomane. Boierii, cari erau 
pe partea lui Alexandra, vërjênd cà el nu pri- 
mesce ajutoral cerut, îl pàràsesc, afarà de Pe- 
traçcu, care mûri rinpreunà eu stàpânul seu 
Alexandru sub securea càlàului.

6) Alexandru III, Domnul Munt. (1592 pânà 
1593), era protegiatul regelui FrancieiHenric IV., 
care a insistât la Poartà ca sà-1 numeascà dom- 
nitor. Er-a din neam vestit, îngâmfat çi încretjut 
preste mësurà. A fost foarie tiran, çi pentru a 
se puté sustinea pe tron, îngropase teara în da- 
torü çi çunea dàri grele pe popor. Turcü îi în- 
multise rntr’un mod coirsiderabil, aceçtia apoi 
fàceau fel de fel de nelegiuiri, fàrà sà fie pe- 
depsiti. Poporul îçi perduse toate libertàtile çi 
vedea în domiritorul sëu un asupiitor çi tiran 
fàrà inimà.

7) Mexandru IV. làpufneanu, Domnul 
Moldovei, (L552—1561 çi 1563—1568), se dà 
de fiul lui Bogdan Voevod. A fost ridicat la 
domnie prm puterea polonà, çi prima urmare 
a urcàrii sale pe tron a fost îogenrmchiarea tërii 
înaintea Polonilor, depimênd el juràmênt de fide- 
ütate regelui polon, çi obligându-se a-i da aceluia 
în timp de resboiu 700 de càlàreti. Umilirea 
aceasta a lui Làpuçneanu fatà de Poloni a atras 
asupra lui ma Irri Ferdinand, împëratul Ger- 
maniei, din causâ cà regele polon era fratole 
Isabelei, reginei Ungaiiei, oea duçmànità eu 
Ferdinand. Ferdinand cercà deci prin fel çi chip 
sà-1 restoarne de pe tron. Intr’aceea TurcUor 
le veni suspectà domnia lui Làpuçneanu, fiind 
el protegiatvil Polonüor, çi la 1555 îl chiemarà 
grabnic la Constantinopol. El însà nu merge, ci
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trimite vre-o câteva pungi de bani, prin cari se 
pime bine eu Poaria çi se întaresce în domnie, 
proteçiat flind §i de Poloni çi de Turoi. Tôt 
atunoi ajutà Lâpuçneanu Tu voiler de a readuoe 
în Ungaria pe regina Isabela, refugiata în Po
lonia. Pe cùnd însâ el era mai sigur în domnie, 
e détrônât de un venetic orescut la curtea sa, 
lacob Eraclid, poreclit çi Despotul. Acesta prin 
îngolâciuni çi intrigi îçi adunà o mica caste 
de mercenari çi-1 bâte pe Lâpuçneanii la Verbia 
în 10 Nov. 1561. Dupa moartea lui Despot în- 
têmplatâ la 1563, întocinindu-çi A. afaoerile la 
Constantinopol, redobiîndesce tronul Moldovei. 
Isbânda aceasta Î1 costà mai mult de 200,000 de 
galbini çi un crânoen resboiu civil, ce avù sâ-1 
poarte în contra lui Stefan Tomça, candidatul 
boierilor. Amiatele turcesoi çi tâtâresci, cari 
readuceau pe Lâpuçueanu la domnie, inundarà 
îeara, prâdànd çi jefuind. Tomça, neputêndu-se 
sustiné, fugo la Poloni, dar este extradât çi dé
capitai Domnia a doua a lui Lâpuçneanu, în sânge 
zâmislità, în sânge avea sa înnoate pânâ la ca- 
pëtul ei. El promite la început iertare tuturor 
boierilor mal content, însâ îndatâ ce se întàri de 
nou în domnie, fàcù un prânz mare, la care în- 
vità pe cei mai însemuaîi boieri, çi când aceçtia 
îçi petreceau mai bine, nâvàlirâ asupra lor mer- 
cenarii strâiui çi-i mâcelàrirà pe vre-o 47. 
Lâpuçneanu, fiind açetjat în domnie de Turci, 
trebuia sa tiuâ cont de dorintole lor. Ei oemrà 
ca sà nimiceascà toate cetâtile, oa ^eara sa fie 
incapabilâ de a le mai face vre-o împotrivire, 
iar el, umplênd cetàtile eu Icmne, le dete foc la 
toate, afarâ de Hotin, unde se açezà în curênd 
O garnisoanà de Turci, care începù sà jefuiascà 
amarnic teara. In 1568 Alexandra Lâpuçneanu 
cà(}ù greu bolnav. El cerà sà fie chirotonit când 
va fi aproape sa moarà. Cà(}ênd în letargie, cei 
din jur gràbirà a-1 ebirotoni, dându-i numele de 
Pahomie. Revenindu-çi în sim^iri çi atlând, cà 
a fost chirotonit, a (Jis câtrà boieri ; »cà de se va 
scula, va popi el pe unii.« Boierii au()indu-l se 
înspàimântarà, çi pentra ca sâ-1 împedece de a-çi 
împlini promisiunea, ’l-au otrâvit la anul 1568.

8) Alexandru IV. lliofi, Domnul Munteniei 
(1616—1618) a fost açecjat în domnie de Poartâ, 
nu întra atftfa pentra el çi meritele lui, ci fiiud-câ 
il favoriza sotia marelui vizir. Piind sàrac avea 
lipsâ de bani, de aceea împramutà de pe la 
càmâtarii 6reci sume considerabile çi aduse eu 
sine în (earâ o multime de Greci, cari sugeau çi 
iàfuiau poporal. In decursul domniei sale a avut 
sà lupte mult în contra lui Kadu Çerban, care 
voia sà I âpeascà tronul. Fiind-oà era foaite crad 
çi omora mulfi boieri, ei se rescularà în contra 
lui ca la 8000 çi-1 detronarâ în anul 1618. La 
anul 1620 e pus Domn în Moldova, unde dom- 
nesce pânà la 1622, când este din nou depus. 
In 1627 reocupà tronul Munteniei çi domnesce 
pânâ la 1629 eu mai multâ prudenfà ca primadatâ.

9) Alexandru V. Movilit, Domnul Moldovei 
(161.5—1616), ’çi-a oâçtigat tronul eu multà vâr- 
sare de sânge pânâ ce a putut resturna pe ante- 
cesorul sêu Stefan Tomça. A cercat în mai multe 
rânduri sà cuprindâ tronul Moldovei, çi a pustiit 
teara prin resboaîele lui în mod îngrozitor. La 
1615 Alexandru Movilà învinge pe Stefan Tomça 
çi trimite soli la Constantinopol, cari fâgàduind 
20,000 de taleri, esopereazà întârirea lui. Poarta

însâ nu voia sà sprijineascà pe un partisan al 
Polonilor çi voia sa stràmute în Moldova pe 
Radu Mibnea din Muntenia. Radu primesoe strâ- 
mutarea çi bâte pe A., care e prins çi dus la 
Constantinopol, unde atât el cât çi fi-atele sëu 
çi marna sa, pentra a-çi sustiné viafa, se 
turoesc.

10) Alexandru F. Goconul, Domnul Mun
teniei (1623—1627), âneâ de oopil a fost urcat 
pe tron prin staruinfa ta’tàlui sëu, Radu Mibnea 
Pentru-oa sâ-i fie domnia mai sigUrâ, el se câsâ- 
toresee eu fioa unui grec Skerlet, om eu mare 
influintà la Constantinopol. Pe timpul domniei 
lui n âvaleso Turoii çi Tâtarii, prâdând teara cumpbt 
Intêmplându-se sa moarà Radu Mibnea, positia 
lui A. devine foarte oriticâ. Boierii în doué rân
duri se rescoalâ în contra lui, dar sûnt bâtuti. 
Skerlet, socrul Domnului, însà trebuî sà speseze 
foarte mult pentru-ca sa-çi sustinâ ginerele pe 
tron, çi de aceea (1627) el însuçi sprijinesce pe 
Alexandra lliaçi la Poartà pentru-ca sa ajungà 
la domnie, iarâ A. îçi pierde tronul.

11) Alexandru VI. Iliap, Domnul Moldovei. 
Vei)i: Alexandru IV. lliaçi, Domnul Munteniei,

12) Alexandru VII. Goconul, Domnul Mol
dovei (1629—1630 çi 1631—1632), a fost fini 
lui Radu Mibnea. Prima-oarâ a stat pe tron 
abia 8 luni, (Je§î a spesat nespus de mult pentra 
oâçtigarea lui. In anul 1631 e reaçe(Jat din nou 
pe tron eu ajutor turcesc. Boierii la început 
erau în contra lui, dupa ce însâ el le-a promis, 
cà n’o sà-çi resbune asupra lor, i se supun. El 
aduce o multime de Greci, cari jefuesc teara. In- 
târindu-se în domnie, cearcâ sà-çi resbune asupra 
boierilor. Ei, aucjind de intentia lui, se resooalà 
în contra-i çi ajutati de terànimea asupritâ îl 
depun la anul 1632.

13) Alexandru loan L, v. Cuza.
14) Alexandru, fini cei mai mare al lui Stefnu 

cei Mare, nâscut din ântâia lui câsâtorie eu 
Maria. La bâtâlia delà Valea Albâ (1476) luà 
parte alàturea eu tatàl sëu. Se însoarà curend 
dupâ aceea, çi are un fiu Bogdan, care moare 
în pruncie în 1480. A. însuçi moare înainte de 
tatàl sëu în 1496.

III. Domnitobi slavi.
1) Alexandru I. Pavlovid, împêraiul Busid 

(1801—25), n. 1777 a urmat pe tron tatàlui sëu 
Paul I., care a fost asasinat. Parte înfiioat prin 
soartea tatàlui sëu, parte poate çi în m-macresoerii 
sale s’a hotàrît a reorganisa împeriul în direotie 
umanista. A prolejat artele çi soiintele, a înfiintat 
çcoale, biblioteci çi a promovat industria çi comer- 
ciul, a zidit çosele çi canaluri, a çters iobâgia îu 
Estlanda, Livlandaçi Kurlanda; baa dat çi teranilor 
dreptul sà întemeieze fabrici. In politioa ex terni 
a lucrat un timp oarecare împotiiva lui Napoléon L, 
luând parte la memorabila luptâ delà Austerlitz 
(2 Dec. 1805) a celor trei împërati, imde a repurtat 
Napoléon o victorie stràlucitâ, çi a venit la 1806 îu 
ajutor Prusiei; dar prin pacea delà Tilsit (1807) 
a abandonat pe aliatul sëu, çi a recrmoscut sta- 
tele întemeiate de Napoléon pe lângà învoireo 
acestuia de a puté ocupa Finlanda çi prinoipatele 
dunârene. Cu privire la aoeste din urmâ A., basnt 
pe stipulatiunile tractatului de pace delà Kueiuc- 
Kainai-gi din 1774, înebeiat între Rusia çi Tui'citt, 
în sensul càrora Ruçü aveau dreptul de pro-
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tectie asupra Moldovei çi Munteniéi, cere ca 
Domnii romani sa fie denumi^ pe câte 7 aui çi 
sa ou poata fi scoçi din dornnie, fâi'â de-a fi în- 
cunosciintata Eusia. Poarta se învoiesce, çi la 
1803 denumesoe de Domni pe Const. Ipsilante 
in Muntenia çi pe Alexandm Moruzi în Mol
dova. Ambii principi erau adic^ ai Eusiei. Poarta 
îi scoate din domnie în 1806. A. se folosesce 
de acest pretext çi dà oïdin generalului MioheJson 
sa ooupe principatele. Dupa ocuparea lor, A. avênd 
planul a anexa imperiului sëu între altele çi pi in- 
cipatele romane, déclara în 1806 resboiu Tuiciei. 
Acest resboiu dureazâ eu mici pause 5 ani, pana 
la 1812. In timpul resboiului Moldova çi Mun
tenia au fost în continu ooupate de Euçi, iar la 
1810 A. le declai-à prin un ucaz de îneorpo- 
rate imperiului. Napoléon îçi dâduse de mai 
înainte învoirea la acest act. La 1812 Eusia 
strîmtoratâ de Napoléon încheie pace eu Tnrcia 
la Bucuresci. In sensul ei Turcia cedeazà Eusiei 
din coipul Moldovei Basarabia, fixându-se de 
granitâ între ainbele impeiii Pmtul. Aceasta e 
prima ràpire a Basarabiei. Boierii mol- 
doveui protesteazà la Poarta, dar înzadai1. In- 
spaimântat de succesele lui Napoléon, A. a des- 
fâcut, încà în deoureul resboiului eu Turcii, în- 
voiala ce o avea eu acela, çi dupa desastrul ar- 
matei franceze în Eusia (1812), a luat parte 
activa însemnatâ la combaterea lui, avênd roi 
hotârîtor în congresul delà Viena çi aràtându-se 
fafa de Francia totdeuna marinimos. Deçî la în- 
ceput era liberal, totuçi sub inflnenta unui misti- 
cism religios a încheiat alianfa sfântà, pentru 
men(inerea pàcii în Europa, în urma càreia a 
peisecutat ori ce miçcare sau institu(ie liberalâ 
çi democraticâ; a îinpiedecat chiar çi miçcarea 
favori(ilor sÔi Greci la 1821. La scrisoarea ce 
i-a adresat-o din Moldova Ipsilante referitoi- la 
rescoalâ, el sé déclara în mod desaprobâtor, çi-1 
çterge din cadrele armatei rusesci, unde avea 
rangul de maior; asemenea a purces çi fa(à de 
miçcarea lui Tudor V-ladimirescu diu Mun
tenia, pe cai’e îl degradeazà din rangul de oficer 
rusesc, cnçtigat în resboiul din 1807—1812, çi 
il opresce de-a mai puita semnul ordinului Vla
dimir, eu cai-e fusese décorât. El a aprobat astfel 
în politicâ direc(ia represivâ a austnacului Met- 
ternich. Aceasta contra(Jicere în viafa lui A., 
precum çi teama de conjura(iuai ruso-poloneze 
contra dinastiei Eomanov, i-a sdmneinat adânc 
starea sufleteascâ. f în Toganrog (Crimea) la
1 Dec. 1825, fâi'â moçtenitor direct. (Lit. : Choi- 
seul-Gouffler, Mémoires etc. [1829]; Czartoryski, 
Mémoires etc. [2 vol., Paris 1887]; Bogdanovici, 
Istoria împèr. A. I. [rusesce, 6 vol. 1869—71.] 
A. D. Xenopol, Eesboaiele dintre Euçi çi 
TtU'ci çi înriurirea lor asupra (eiilor romane,
2 vol. laçi 1880.)

2) Alexandru IL Nieolaevici, impëratul 
Eusiei (1855—81), n. la 29 Aprilie 1818, s’a 
moat pe tron la 2 Mart. 1855, dupa moartoa 
tatàlui sëu Nicolas L, toemai pe timpul resboiului 
din Crimea, încheiat apoi prin pacea delà Paris 
(dO Martie 1856). A. a fost silrt sa cedeze în 
fata Europei çi a se învoi, între altele, la uiàr- 
gmirea puterii msesci pe Marea Neagrà, care 
sa neutralisât. Ce privesce principatele ro
mane, A. s’a învoit la cedarea unui teritoriu din 
Basarabia râpità (în stânga Dunaiii), caie s'a

aJipit Moldovei. Totodatâ principatele se scot de 
sub protectia Eusiei, remânênd sub suzeranitatea 
Poi-fii çi sub garantis puterilor europene, li-se 
deschide calea de înaintare în direefie nationalâ, 
asigru'ându-li-se independenfa interna, dreptul 
de-a organisa armatà na(ionalà etc.

A. a reconstruit ministenil numind pe Gor- 
ciaoov cancelar al imperiului; a întrodus re
forme în administratie çi armatà; justifia a pus’o 
pe basa unor prinoipii mai moderne; iar delà 
reformarea studiului universitar, în sens mai 
liberal, ’l-a refinut numai miçcarea nihiUstà, care 
a prins ràdàcini adànci între studenfi. Üâ nu 
çi-a împünit toate intentiunile salutare, ba a 
sistat chiar unele inovafii, e de a se datori re- 
volufiei poloneze çi nihilismului. Dupa supiimarea 
revolufiei polone (1863) a cédât influinfei pan- 
slaviste çi a întrodus politicâ tradifionalâ a lui 
Nicolas I., rusificarea, în spécial a nafionaütâ- 
(üor din Polonia, Litvania çi provinciile baltice ; 
a rupt legàturile diplomatice eu curia papalâ, çi 
în 1866 a retras çi concordatul delà 1847. In po- 
litica externâ A. a fost amie déclarât al Prusiei, 
dar pentru Austria avea pufine simpatii ; abia la 
1872 s’a fàcut oarecare schimbai’e prin confe- 
renfa celor trei împërafi finutâ la Berlin. Com- 
plicafinnile orientale însâ l’au depàrtat iarâçi de 
Austro-Ungaria. A. a lârgit marginile imperiului 
prin ocupafiuni în Caucas çi prin tratatul în
cheiat eu China la 1869; a puitat resboiu contra 
Turciei (v. Eesboiul româno-ruso-turc) sub pré
textai de a uçura soartea creçtinilor din impérial 
otoman. In acest resboiu oçtirile rusesci çi-au 
luat calea principalà prin Eomânia, dupa o con- 
venfie încheiatà între ea çi împëratul A. La 
începutul resboiului camerele romane proclama 
independenfa Eomâniei (21 Maiu 1877), çi ar- 
mata apoi ia parte activa la resboiu, trecênd 
Dunàrea çi secerând lauri de glorie pe câmpiile 
Bulgariei. In congresul din Berlin (1878), unde 
s’au stipulât condrfiile de pace ale acestui res
boiu, s’a recunoscut independenfa Eomâniei, dar 
i s’a râpit a doua oarà Basarabia, cedatà la 1856, 
dându-i-se în schimb Dobrogea. Impëratul A. a 
luat îndërët delà Eomânia ceeace a fost silit sà-i 
dealal856. Aceasta e a doua ràpire a Basa
rabiei. Contra lui A. s’au sàvîrçit patru atentate, 
dar numai a patra oarà, la 31 Marrie 1881, a 
fost ucis prin o bombà explosivà. A. a fost de 
douë-ori càsàtorit, ântâiu eu Maria Alexandrovna 
(t 1880), fica ducelui de Hessa, delà care ’i-au 
remas 6 copii, çi apoi eu o princesà Dolgomky. 
(Lit.: Laferté, Alexandre II. 1882.)

3) Alexandru III. Alexandrovici, împëratul 
Busiei (1881—94), fiul lui A. II., ajunse pe tron 
în urma moifii fratelui sëu, à fareviciului Ni
çoise, luând chiar mireasa acestuia, pe Maria 
Teodorovna (princesà Dagmar din Danemarca) 
în càsàtorie; déjà ca mare-duce a comandat 
aripa stângà a armatei delà Dunâre în resboiul 
româno-niso-tui'c. Urmând sfaturilor cancelarului 
Giers a menfinut pacea, dar atât în lâuntru cât 
çi afarâ de impérial sëu s’a dovedit ca mare ade- 
rent al autocrafiei çi susfiitor hotàrît al priucipiilor 
panslaviste. Prin politicâ sa a piioinuit crisâ in- 
temà în Bulgaria, silind pe principele Alexandru 
de Battenberg, care nu voia sâ admitâ depen- 
denfa fafà de Eusia, a abdica çi a se depàrta de 
pe tronul bulgar. Politicâ lui A. III. s’a estins
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asupra Asie!, rivalisând eu succès, mai eu sama 
în Persia çi Corea, eu Anglia. f 1 Nov. 1894.

4) Alexandru, ducele Litvaniei, a fost frate 
eu Albert, regele Polouiei, çi ginerele lui loan 
al III., ducele Mosevei. Joaeâ un roi însemnat 
în resboaiele, ce le-a avut Stefan cel Mare eu 
Polonii.

5) Alexandru, regele Bulgarilor, a urmat în 
domnie dupa unchiul séu Mihail. A luat de sofià 
pe fata lui loan Basarab, Domnul Munteniei.

6) Alexandru, princ. Bulgariei, v. Battenberg.
7) Alexandru Karagheorghevici, principe al 

Sêrbiei, fini lui Karagheorghe, eliberatoral Sêrbiei, 
n. 1806 în Topola, a fost aies de principe la 1842 
dupa detronarea dinastiei Obrenovici. Deçi a în- 
trodus aineliorâri în inatnicfia publicâ, jusfitie 
§i armatâ, totuçi a fost în 1856 sUit sa ab^icâ 
çi sà se refugieze în Ungaria. Aderen^ü lui s’au 
nisuit a-i recâçtiga tronul, au ucis chiar pe prin- 
cipele Mihail (1868), din care causa çi A. a fost 
condamnât in contumaciam la 20 ani temnifa. 
t 3 Maiu 1885 in Timiçoara. Fiul séu Petru 
Karaghem-ghevid, ginerele prinoipelui Mcbita 
din Monténégro, este çi a(}i prétendent la tronul 
sêrbesc.

8) Alexandru I., rege al Sêrbiei, fiul reg. 
Milan çi al Nataliei, a fost crescut mai eu 
samà sub influenfa mamei sale, care este de 
origine românâ. Marna ei a fost o princesâ din 
familia Sturdza. A. n. 14 Aug. 1876, a ajuns pe 
tron dupa abdicaraa lui Milan, la 6 Martie 1889, 
fiind condusâ domnia de o regen(â. La 1 Apr. 
1893 a fàcut loviturâ de stat, declaiându-se 
major çi înlàturând asttel régenta, care nu era 
unitarà în vederile ei politice.

rV. Papi.
1) A. I., Epp. al Romei, 105—115, f ca martir. 

2) A. II. (1061—73), mai înainte Anselme di 
Baggio din Milano, este cel dintâiu papa, cai e s'a 
aies de câtrâcolegiul cardinalilor contra voinfeiîin- 
përatului germanHenricIV. çi contra candidatului 
acestuia Honoriu II. Spriginit de cardinalul Hilde- 
brand (mai târ^u Papa Grégoriu VII.) a luptat 
eu noroc contra lui Henric IV., amestecandu-se 
çi în afacerile interne ale Danemarcei, Pranciei, 
çi Italiei. 3) A. III. (1159—81), mai înainte 
Orlando Bandineli din Siena, a fost un papa 
énergie, care a impus suprema^a sa chiar çi re- 
gelui Henric H. al Engliterei. 4) A. IV. (1254 
pânâ 1261) eu mari ambifiuni, dar neputincios ; 
a tiebuit sa fugà din Roma, f 1261 în Viterbo. 
5) A. V. (1409—10), mai înainte Pietro Filargo, 
a fost mult timp profesor în Paris, avea resi- 
den(a în Bologna. El a fost recunoscut numai de 
0 parte a creçtinitàjii. Se (Jice, cà a mûrit în- 
veninat. 6) A. VI. (1492—1503), mai înainte 
Rodrigo Lenzuoli Borgia, a avut ca papa inulfi 
duçmani ; autoiîtatea lui s’a manifestât destul de 
évident la împâciuirea unei certe de granifà 
între Spania §i Poitugalia. A persécutât aristo- 
crafimea duçmânoasâ, întàrind §i înavu(indu-çi 
familia. 7) A. VIL (1655—67), mai înainte 
Fabio Chigi din Siena, a ajuns în oonflict eu 
Ludovic XIV., regele Franciei, care ’l-a silit la 
îneheiarea ruçinosului tractat delà Pisa (1664). 
A fost un aprig aderent al infaLibilitafii papale çi 
a condamnât învë(âturile lui Jansen. 8) A. VIII. 
(1689—91), mai inainte Pietro Ottoboni, a luptat

contra bisericii galicane çi a sporit biblioteca 
vaticana.

Alexandru de la Aphrodlslas, filosof peripatetic, 
cel mai vechiu çi cel mai célébra comentator 
al lui Aristotel, s’a nâscut în Aphrodisias (ora^ 
în Cariai oâtrà sfîrçitul veacului II. (d. Chr.) Sub 
Septimiu Sever profesa la Alexandiia. Afarâ de 
escelentele-i comentarii asupra mai a tuturor 
operelor lui Aristotel, Alexandru de la Aphrodisias 
a mai scris çi un tractat dfe filosofie pentru com- 
baterea fatalismului.

Alexandru ExaporituI, v. Mavrocordat.
Alexandru de Haies, scolastic, pentru ageiimea 

çi puterea convingëtoare a argumentelorlui supra- 
numit de câtrâ contimporanii séi : Doctor irre- 
fragabilis; de origine englez, crescù în mânâ- 
stirea Haies (Anglia), apoi trecù în Francia, la 
1222 întrà în ordinul Franciscanilor çi funo(ionà 
ca profesor celebru în Paris, f 27 Aug. 1245. 
Prin aplicarea întregei filosofu aristotelice la 
oonstruirea sciinfificâ a sistemului doctrinal teo- 
logic, A. deveni fundatorul periodului H. al 
scolasticei. Principala lui lucrare, terminatâ 
de câtrâ discipulii sëi : »Summa univeraae theolo- 
giae« s’a tip. mai àntâiu la Vene(ia 1475, în 4 vol.

Alexandru loan I., fundafiunea, unul din fon- 
durile Academiei Romane, întrat sub admini- 
strarea acesteia în 1870. Constâ din 1000 galbeni, 
dâruiti de Vodâ Cuza guvernului din 1863, spre 
a se premia: »cea mai bunâ carte româneascâ 
sciin(ificâ.«

Alexandru, bàtàlia lui. Lucrare anticâ de 
ni os aie, descoperitâ la 2 Oct. 1831 într’o casa 
din Pompeii, strada Mercui'iu, n limita. Casa del 
Fauno; mosaicul acesta se pâstreazâ astâcji iu 
museul national din Neapole. Este aicâtuit din- 
tr’un numër foarie mare — se (Jice câ la un 
milion çi jumëtate — de petricele mërunte de 
marmorâ çi materii sticloase, cuburi nu mai mari 
de trei milimetri fieoare, açecjate dese, câte 40 
pe un oma., pe o întindere de 6'03 m. lun- 
gime çi 3 08 m. lâjime. Tabloul acesta, eu toate 
cà strioat în mare parte, este superior tuturor 
picturilor gâsite la Pompeii çi înfâjiçeazà, fârâ 
indoialâ, una din bâtâliile lui Alexandru al Ma- 
cedoniei eu Pei'çii.

Alexel, formâ slavicâ a numelui Alexie ori 
Alexius. 1) A. Mihailovici, al doUea (ar din 
casa Romanov, fiul Jaralui Mihail Teodorovici çi 
tatàl Jaralui Petru cel Mare, n. 1629, a domnit 
1645—1676, s’a resboit eu S ve(Jii çi Polonii ; a aUpit 
Malorusia (Rusia micâ) la imperiu; a cucerit pe 
Kalmyjii,laneritüçiMingrelü. 2)A.Petrovici, 
fiul Jarului Petra cel Mare, n. 1690, a fost în- 
surat eu sera împërâtesei Elisaveta, so(ia lui 
Carol VI. A trâit în desbinâii çi certe eu tatal 
sëu, ale càrui inovatiuni nu le aproba; a fugit 
la Neapole^ dai- înduplecat sâ se reîntoarcâ, a 
fost Jinut in temnijâ, desmoçtenit çi osândit la 
moarte. Mai în urmà a fost grafiat, çi a mmit 
în 1718. Fiul lui a domnit mai târcjiu sub nu- 
mele de Petru II.

Alexi, 1) A. loah, episcop gi'.-cat. roman în 
Gherla; n. în Maladia, cott. Selagiu, la 24 lupie 
1801. Absolvând teologia la universitatea din 
Viena, ca elev în intematul S-ta Barbara, la 
1825 s’a hirotonit çi a trecut administrator 
paroohial în Borocjel, cott. Bihor. 1831 fù ohie- 
mat ca actuar la curtea eppeascâ, unde mai
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tàrijiu deveni secretar eppeac; 1837 a fost pr- 
dinat paroch roman în Oradea mare, la parochia 
dia Olosîg, iai’â la 1844 canonic gr.-cat. tôt în 
Oradea mare. In 1854 a fost munit Episcop 
în dieoesa Gherlei non întemeiata; consaci'ân- 
du-se în Blaj, a pàrâsit dieoesa Oràijü, §i în 
7 Sept. 1856 s’a instalat ca Episcop în Gherla. 
1859 a fost nnmit »Abate St. Salvatoris de 
Zekér» în cott. Bars. — Ca Episcop çi-a condns 
turma încredintatâ pâstorirei sale ca un adevërat 
pârinte eu mare iubire de neam. f 29 lunie 1863. 
Déjà ca teolog a luorat o »Gramaticâ roma
ne a s o â« în limba latinâ, ca sa faeâ cunoscute 
«filologilor romani* tesaui’ele açecjate în 
limba poporului românesc. De aceste principii 
fù oondus când a edat la a. 1826 în Viena 
iGrammatica Daco-Romana sive Vala- 
obica«. Dintretoate Gramaticele limbei romane, 
Gramatica lui Alexi fù timp îndelungat cea mai 
respândità între strâini. Literatul englez Bruce 
Whyte în renumitul séuop; «Histoire des 
langues Romanes» etc., jParis 1841, studiând 
limba noastrâ dupa gramatica lui Alexi, se con- 
vinse, câ Mmba românâ e cheia cercetàiilor asupra 
originii tuturor limbilor romanice, (Ist. Rom. de 
Papiu I. 208). Ca Episcop îl vedem flgurând ca 
membru în oomitetul permanent, aies de con- 
gresul national românesc timit în Sibiiu la a. 
1861 «pentru eluptarea drepturilor Românilor 
ce oompet natiunii dupa dreptul divin, natural 
çi constitutional». A. a îngrijit de lucrarea 
«Catechismului mic çi de mijloc», çi pe 
spesele sale a ajutorat edarea mai multor cârti 
didaotioe. [t]

2) A. Artemiu Publiu Dr., fost profesor la 
gimnasiul roman din Nâsëud, în TransUvania; 
nàsc. 1847 în Sângeorgiul-român, cott. Bistrita- 
Nâsëud, din pàrinti gràniteri. Studüle universi- 
tare le-a fàcut în Viena çi Graz ; aici a luat în 
24 Sept. 1874 diploma de doctor în sciintele 
natui'ale. Delà 1873 a servit ca profesor de 
soüntele naturale la gimnasiul din Nâsëud pânâ 
la 1893, când s’a retras bolnav în pensiune. 
t 15 Oct. 1896. A fost un profesor zelos çi 
activ. Scrierile sale sûnt: «Resbelul oriental ilus- 
ti-at» (eu d. M. Pop) în editura lui Paul Cieslar, 
Graz 1878, 724 p. ; «Românii la Plevna», diserta- 
tiune,. Gherla 1880 ; »0 escmsiune botanicâ în 
România çi Dobrogea», Sibiiu 1883; «Insemnà- 
tatea sciintelor naturale çi refonnele, ce le ré
clama studiul lor în çooaJele noastre», diseifa- 
tiune, Buom'esci 1883 ; »Despre importanta stu- 
diului botanic», Sibiiu 1884; «Compendiu de 
Meteorologiâ», Braçov 1889; «Helvetia çi Wil
helm TeU», Braçov 1889; «Die St.-Georger Sàuer- 
linge», Hermannstadt 1892. A scris diferiti ar- 
ticoli sciintilici din domeniul botanicei în reviste 
germane çi a fost membru al mai multor societàti 
sciint. stràine çi din patrie.

3) A. Teochar, n. la 1843 în Braçov, a studiat 
sciintele comerciale, conducénd apoi pànà la 1868 
tipografia I. Weiss din Bucuresci, iar delà 1869 
pânâ 1882 Prima Bancà Transilvanà. La in- 
deranul lui çi-a fondât Alôma filiala sa din Braçov, 
P®. cal'e a çi dirigiat-o A. câtva timp. A scris: 
« Diction ar geimauo-român» (1866); «Românische 
Poeten», traducere în nemtesce din mai multi 
poeti romani; a redigiat doi ani «Noua Biblio- 
tecà românâ».

Enoiolopedia românâ. Vol. I,

Alexia, (grec.) neputinta de a ceti cbrect scri- 
soarea ori tipàritura; simpton al deosebitelor 
boale de creeri.

Alexianus, sfânt, v. Alexiu.
Alexii, serbâtoare bâbeascâ, (jiua cuviosului 

Alexie, 17 Martie.
Alexinat, capitala j. A. în Sërbia, lângâ Mora- 

vita; 5086 loo.; mine de cârbuni, tutun; mai 
demult centm comeroial, acum a decâijut; în 
resboiul eu Tui’cii (1876) a fost cartierul general 
al oomandei suprême sêrbesci; atacmile ïurcilor 
au fost respinse eu succès în mai multe rân- 
duri, 31 Oct. însâ oraçul fù cucerit çi pustiit.

Alexios, numele a 5 împërati bizantini. 1) A. I. 
Comnenos (1081—1118), nepotul lui Isac I. ; aj unse 
la domnie prin rëstumarea lui Nikephoros III.; 
avù resboaie eu Tui-cii çi Normanii. f 1118. 
2) A. II. Comnenos (1182—83), flind numai de 
13 ani stete sub tutela mamei sale; 1183 dé
trônât de Andronikos I. çi 1184 ucis. 3) A. III. 
Angélos (1195—1203), ajunse la domnie detro- 
nând çi orbind pe fratele sëu Isac II. Angeles; 
aluugat de Cruoiati çi Venetiani. 4) A. IV. 
Angelos (1203—4) çi 5) A. V. Dukas Murguphlos 
(1204), împ. fârâdeosebitâînsemnâtate; ajunserâ 
la domnie ou ajutorul CruciatUor, dar tôt de aceçtia 
furâ alungati.

Alexipharmaca, mijloace ce se folosiauîmpotri va 
otrâvurilor, contineau oleiuri eterice, bpiu, mosc ; 
de présent se folosesc în cas de cblaps.

Alexis, din Thurioi^ (392—286 a. Chr.) dupâ 
Antiphanes oel mai înseninat cultivâtor al co- 
mediei attice de mijloo ; a scris cam 245 buoâti. 
Fragmente edate de Kock (1884).

Alexits, fAlexiJ George, sciiitor magh.-rom., 
n. 1864 în Ai'ad, a pubücat colectiuni de poesii 
populâre rom. çi scrieri filologice, etnografice çi 
politioe în spirit antinational. Nu se bucurâ de 
bun renume între Români. Astâ()i e profesor în 
Budapesta.

Alexiu, sfânt popular, a trâit pe timpul pon- 
tiiicelui roman Inocentiu I. (402—416); ()iua 
17 Iulie n. Se (jice câ a fost fird senatorului roman 
Euphemianus, çi câ dupâ ce çi-a împârtit averea 
între sâraci, a trait 17 ani în Edessa. Re’ntors 
ca cerçitor în casa pârinteasoâ, a fost reounoscut 
d’abia dupâ moartea sa. E înmormêntat în bis. 
St. Petru din Roma.

Alfa, (alpha, a) prima literâdin alfabetulgrecesc. 
A. çi Oméga, începutul çi sfîrjitul.

Alfa, nnmele arab al plantei Stipa tenadssima L. 
(Macrochloa tenadssima Kun.J din fam. Grami- 
neelor, tribul Agrostidee ; se a6â în locurile aride 
çi inculte din Andalusia, Spania, Sahara çi-i în- 
ta'odusâ în cultui'â în Francia, eu succès, delà 
a. 1827 de contele Vüleneuve ; are o tulpinâ 
erectà, ierboasâ, ou fmnze foaite tenace, cari se 
resucesc eu oât sûnt mai în vîrstâ ; üorile gru- 
pate în spice lungi gâlbii apar în Maiu; cunos- 
cutâ din timpm-ile cele mai veclii (Pliniu, Clusius 
etc.) Grecii çi Romanii fâceau mult us de ea; 
frunzele ei întregi macerate în apâ de mare ser- 
vesc la facerea de panere, coçuri, rogojini. Prin 
prooedeuri spéciale se scot din frunze fire, ce 
seiTesc la fabricarea frînghiilor foarte resis- 
tente, a fetelor de mese, a covoarelor etc. Fetele 
de mese astfel fabricate au pairicularitatea re- 
marcabilâ, câ nu sûnt combustibile de cât când 
sûnt în contact eu o flacârâ, de nu mai sûnt se.

8
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etîng îndatâ. FrÎDghüle confectionate eu fu’ele 
din Alfa nu pâteazâ rufele ce s’ar întinde pe ele. 
Marina span. întrebuinfeazâ foarie mult astfel de 
frînghii de diamètre variabile. [S. Çt. R.]

Alfabet, numele grec, al abc-uJui, format din 
primele doué litere grec, alfa (o) çi betta (P). 
In literatura noastrâ pana câtrà sfîi'çitul secl. 
XVII., s’a folosit exclusiv A. ciril (v. Abc). 
Prima încercare de a se întroduce la noi A. 
lat. s’a fâcut la 1780, când învëtatul SamoU 
Micul (Klein) împreunâ ou istorioul George Çincai 
au tipârit în Viena prima gramaticâ a limbei 
rom. sub titlul ; Elementa linguae daoo-romanae 
sive Valahicae, Vindobonae. Intre 1829—1860 
loan Eliade Râdulescu înoeroase a întroduce la 
noi un A. mixt (cam ca A. rus. profan), oompus 
parte din litere latine, parte din litere cirile, çi 
numit A. civil. Aça voia el sa resoalve greutâtile 
ortografiei ; vr’o 30 ani ’l-au urmat literafii 
noçtri; 1860 însâ devine general în literatm-a 
rom. alfabetul pur latin.

Alfadur, în mit. nord-germ. (Jeu primitiv atot- 
putemic, care a început creafiunea lumii. Numele 
se espücâaça; AU-vater = universal tatâ; O din 
adeseori poaità acest nume, pentru-câ el e re- 
gentul (Jeilor çi al lumii. [Atm.]

Alfenid, aUagiu, v. Christofle.
Alfieri, Vittorio, conte ital., poet tragic, n. 

17 lan. 1749 în Asti (Piémont) ; trài în Roma, 
Paris, Florenfa; f 8 Oct. 1803 în Florenfa. A 
scris 21 de tragedii, îndeosebi subiecte istorice; 
melotragedia »Abel«, 6 comedii, 16 satire, poesii 
Urice çi epice ; »Opere« (1809—20, 37 vol.) Bio- 
grafia lui e scrisâ de Teza, 1861.

Alfonso, numele mai multor régi din Aragonia, 
Asturia, CastUia, Neapole, Portugalia çi Spania.

Régi de asaqonia çi navarra.
1. A. I. eel Besboinie (1105—1134), pentru-câ 

învinsese în 29 bàtâlii; era fiul lui Sanoho V., 
urmà pe tron fratelui sëu Pedro I. Inceroà a câç- 
tiga çi regatul Castiliei, ceea ce îi succese numai 
pe timp Bcurt. Cuceri (1118) Saragossa delà Mauri 
çi çi-o fâcù capitalà. A puiiat multe lupte vic- 
torioase eu Maurii, strâbàtând pânà în (îranada, 
Fiind surprins de Mauri în Valenoia (1134) soâpà 
rânit în mânâstirea San Juan de la Pegna, unde 
mûri în curênd fârâ a làsa urmaçi. 2) A. II. 
(1162—1196), strànepotul celui anterior; a fost 
sprijinitor al trubadurilor ; a cuoerit ducatul 
RoussiUon çi câçtigà prin moçtenire o parte din 
Provence. Era çi poet. 3) A. III. eel Minunat 
(1285—91) a dat staturilor dreptul sà-çi aleagà 
ait domn, daeâ regele ar pedepsi pe vr’un nobU 
farâ voW dietei. 4) A. IV. cel Bun (1327—36) 
ajunse în oeaiiâ eu staturile, cari îl învinserâ. 
5) A. V. cel Marinimos (ca rege de Neapole çi 
Sicilia A. I.) (1416—1458) chiemat în ajutor de 
loana II. de Neapole începù lupte în contra lui 
Sforza çi Ludovic de Anjou, în urmâ chiar contra 
loanei çi urmaçüor ei. Dupa multe lupte îi suc
cese a primi Neapolea (1442) delà papa. El a 
fost domnitor înjelept çi binevoitor, dar iubitor 
de pompa çi plàceri; a fost sprijinitor al sciin- 
telor, el a primit pe învëjajii réfugiât! din Con- 
stantinopole.

Re(îi de astuma.
6) A. II. cel Gast (792—842) s’a luptat eu 

succès contra Maurilor înaintând pânà la Tajo

çi cucerind Lissabona, fù însâ détrônât çi în- 
chis într’o mànàstire ; eliberat, ocupà iaràçi 
tronul çi continuà lupta ou Maurii. El voia 
sâ-çi consolideze statul, dêndu-i vechia oonsti- 
tufie vestgotioâ. 7) A. III. cel Mare (866—910) 
stàpâni çi GaUcia çi Leon, supuse Navarra, bâtù 
pe Mauri çi pâtrunse pânà în Portugalia çi Cas- 
tilia veche. Dârile stoarse pentni acoperirea 
speselor de resboiu provooarà o rescoalâ, în 
fruntea càreia se puse fful sëu A. Gardas ; res- 
coala fù suprimatâ, Garcias închis, fratii aoestuia 
însâ se rescularà de non çi sUirà pe A. sâ-çi 
impài-jeascà imperiul între ei.

Régi de castilia.
8) A. VI. (1072—1109) domni preste Cas

tilia, Asturia çi Leon, parte çi preste Navarra; 
se luptà eu succès contra Maurilor, cuceri 
(1085) Tolède, câçtigându-çi epitetul de »Scutui 
Spaniei.» El a domnit injelept çi eu dreptate, 
a dat staturilor drepturi çi libertàti mari. 9) Â. 
VII. Baimundee (1122—57) amintit çi ca 
A. Vin., ajunse eu ajutorul nobilimei castiliane 
rege, iar dupà lupte îndelungate eu A. I. din 
Aragonia câçtigà Asturia, Leon çi GaUcia (1127); 
de aci încolo se numia împëratul Spaniei. 
S’a luptat eu mult succès în contra Maurilor, 
çi mûri ocupându-se eu planul de a nimici do- 
minatiunea acestora în Spania. 10) A. VIIL 
(IX.) cel Nobil (1170—1214) s’a luptat eu 
Maurii çi eu regii din vecini fârâ mult succès. 
11) A. X. Astronomul numit çi Infelepiul 
sau Filosoful (1252—1282) câçtigà (1257) çi 
coroana regalâ gennanâ, deçi n’a fost în Oer- 
mania nicicând. S’a luptat ou succès în contra 
Maurilor, cucerind jinuturi mari delà ei. Fiii sëi, 
nemulfâmiti1 ou dispositüle lui de moçtenire, se 
rescularà çi-1 deti'onarâ. El a fost întemeietorul 
literaturii nationale castiliane ; el a terminât co- 
lecjia de legi începutà de Ferdinand III. ; a în- 
dreptat tabelele planetare ptolemeice; a pus pe 
istoriografii sëi sà scrie prima istorie generaln 
a Spaniei în limba castilianâ, iar pe jidovii 
din Toledo sâ traducâ testamentul vechiu în 
aceeaçi limbâ, de asemenea a mijlocit traducerea 
opereior clasice de astronomie, matematicà çi 
filosofie în Umba castiUanâ; el însuçi era mare 
învëjat, poet çî scriitor; a scris multe poesii, 
un op de chemie çi altul filosofie. Aoademia re- 
galâ ’i-a edat (1836 în Madrid) «Opuscules le
gales*. 12) A. XI. (1312—50), rege de Castilia 
çi Leon, la moartea tatâlui sëu era abia de 2 ani. 
Pe când unchii sëi Petru çi loan se certau pentru 
regenfâ, nàvàlirà Maurii în (earâ; dupa ce unchii 
sëi cà(Jurà în lupta delà Tiscar, luà A. fiênel(3 
guvernului în mânâ, restabili ordinea interna çi 
autoritatea regalâ (leoâ4utâ, asigui’à granifele 
çi îçi fâcù tributar pe puternioul Mohamed V- 
din Granada. Resculându-se aoesta eu ajutor din 
Africa, A. îl învinse pe uscat çi pe mare çi 
cuceri multe oetâ(i tari ale Granadei, între cari 
çi Algeoiras, cai'e deveni centrul de operatiune 
al creçtinüor contra Africei. A. mûri de ciuma 
la asediul Gibraltarului (1350).

Régi de neapole çi sicilia.
13) A. IL, fiul lui Ferdinand I., ca prinj de 

Calabria recuceri delà Turci Otranto (1481). 1494 
urmà tatâlui sëu pe ti-on; prin atrocitàjile çi



Alfold — Alfred. 107
viata sa destrâbâlatâ îçi câçtigà inulti mimici; 
1495 trebui sà ab(jjcà de tron în favoinl fiulni 
sêu Ferdinand II. f în Sicilia 1496.

Rem din pobtugalia çi spania.
14) A. !■ Cueeritoruî, primul rege al Portu- 

galiei (1139—85), fini contelui de Burgundia Hein- 
rich, primul cuceritor çi conte al Poitugaliei ; A. 
ràpl regenta Gastiliei delà marna sa Teresia, bâtù 
pe Maori în 1139, çi pe câmpul de luptà delà 
Ourique se proclamà rege al Portugaliei; recu- 
nosout de papa ca rege A. proclamà independen^a 
Portugaliei de Castilia çi Leon. Cu ajutorul unor 
cruciafi englezi çi germani cucerî (1147) Lissa- 
bona delà Mauri, iar mai târ()iu ocupà întreagâ Ga- 
licia, Estremadura çi Elvas. Ginerele sëu, regele 
Ferdinand din Leon, jalus de puterea Portugaliei, 
începù resboiu contra lui A., pe care îl prinse 
çi-1 eüberà numai dupa ce îi cedà întreg teri- 
torul oucerit. A. mûri 1185 urmându-i fini sêu 
Sanoho 1.15) A. IL cel Gros (1211—23), nepotul 
celui anterior, apàrà independen(a Poi+ugaliei 
fatà de Leon, îçi pâstrà cu succès neatîrnarea 
fa(â de papa, luptà cu succès în conti’a Mau- 
rUor, apàrà libertatea oetàteneascâ çi îmbunàtà(î 
justifia. 16) A. III. Sestauratorul (1248—79), 
detronà pe fratele sêu Sancho IL, çi prin res- 
pectarea strictâ a legilor câçtigà iubirea popo- 
rului ; el cuceri Algarve delà Mauri, încercà sa 
micçoreze puterea ordinelor cavaleresci çi a cle- 
rului. 17) A. IV. IndrSsneful (1325—57). Sub 
domnirea acestuia bântuî Portugalia un cutremur 
puternic (1344) çi ciuma (1348). Fini sêu Petm fù 
câsâtorit en Constanta, fica Grandului castilian 
loan Manuel, dar se înamorà pana la uebunie în 
dama de onoare a so(iei sale, frumoasa Inez de 
Castro; acestei patime se dete ou totul dupa 
moartea so(iei sale. Când, la porunca regelui, Inez 
fù omorîtà, Petru se conjura cu fra(ii ei în contra 
tatàlui sêu, iar dupa moartea lui A., îçi resbunà 
în mod îngrozitor asupra consilierilor tatàlui sêu. 
18) A. V. Africanul (1438—1481). Pe timpul 
aoestui rege se începurâ marile descoperiri ale 
Portughezilor, cari la 1455 ajunserà pana la 
Capverde. A. cuceri în Africa fortul Alcazar, 
apoi Arzilla çi Tanger; aceste loouri formarâ 
basa operatiunüor în contra Maurilor. A. spri- 
jinia aciinfele ; sub el a apànit (1446) importanta 
oolectiune de legi Alfonsiane, care cu- 
prindea toate ordinatiunile regilor çi legile oor- 
tesilor delà Alfons II.—A. V. 19) A. VI. (1656—67) 
a fost un rege slab; la început domnia mania 
sa Luisa de Guzman cu ajutoml iesui(ilor, mai 
apoi un favorit. Sofia sa Maria Francisca EU- 
saveta de Savoia, negligiatà de dînsul, se imi cu 
fratele regelui, cu Dom Pedro çi sili pe A. sà 
ab()icâ de tron çi sà desfaeâ càsâtoria, îl exilà 
apoi pe insula Terceira (1669), mai în urmà fù 
adus oa prisonier de stat în castelul Cintra, unde 
mûri 1683. 20) A. XII, regele Span., fiul re- 
ginei Isabella çi al regelui titular Francise d’Assisi, 
n. 28 Nov. 1857 ; dupà detronarea dinastiei bour- 
“0I1)ce (1868), pâràsi Spania împreunà cu pà- 
nnfii sêi çi merse la Academia Theresianà din 
Viena, unde îçi fàcù studiile pànâ la 1874 ; ab- 
ÿcend regina IsabeUa de drepturile sale la trouul 
OTaniei (1870), remase el pretendentul din fam. 
“purbonilor ; în Dec. 1874 fù proclamât rege de 
càtrà armatà; îçi întari çi asigurà domnia prin

moderafiune çi o politicà externà precautâ. A 
fost de douê-ori càsàtorit: ântaiu cu Maria 
de las Mercedes, fica ducelui de Montpensier, 
moartâ ânoà în anul cununiei (1878), a douaoarà 
cu Maria Christina de Austria, actuala regenta 
a Span., care nàscù (17 Main 1886) — dupa 
moartea regelui — pe inicul rege al Span. Al
ton so Xni. A. Xn. t 25 Not. 1885. 21) A. 
de Bourbon, infant de Spania, fratele mai 
tinêr al pretendentului spaniol Don Carlos, n. 
12 Sept. 1849 în Londra, întrà în armata austriaeâ, 
mai apoi în corpul Zuavilor papaii; în 1873 se 
duse în Spania sà comandeze oçtirile carliste; 
dupà unele suocese pâràsi (1874), certat cu fra
tele sêu, câmpul de luptà. Trâiesce în Austria.

Alfold, fmagh. = Çes = 'J'eara de jos). In Ung. 
este; Nagy-A. = Çesul mare çi Xis-A. = 
Çesul mic. Nagy-A. ocupà partea centr. a Ung. ; 
Carpafii îl màrgineso spre est çi nord, Dunârea 
spre vest çi sud, Tisa îl taie prin mijloc; are 
un teritor de preste 90,000 kina. çi forma rmui 
pentagon ; locuitorii sûnt mai aies Magb. çi nu- 
mai pe la margini alte nafionalitâfi; are multe 
çi framoase oraçe çi comune în cele 16 cotte, 
cari se estind pe el; e magazinul de provizie al 
Ung., patiîa >-CsikoçUor«, cu multe soiuri de ani
male çi plante; cupiinde mai multe finuturi 
bàltoase çi locuri nâsipoase ; e sârac în lemne çi 
pietri; daeâ Tisa çi ailuenfii sêi ar fi mai regu- 
lafi çi ar exunda mai rar, iar efima ar fi mai 
statornicâ, A. ar fi Canaanul Ung.; »Fata mor- 
gana« e un fenomen feeric în A., care cu ta- 
blourile-i fermecâtoare deçteaptâ admirafiune çi 
uimire. Kis-A. ocupà cam '/e din teiitorul celui- 
lalt (vr’o 15,000 km8.) ; se estinde pe ambii fêr- 
muri ai Dunârii delà Pojon pânà la Pârkâny, are 
formâ ovalâ, e roditor, bogat în lûcuitori, rîuri, 
oraçe çi sate.

Alfred, 1) A. cel Mare, regele Angliei, 
fiul cel mai mic al regelui Ethelwulf, n. 849; 
în vîi'stà de 5 ani fù uns rege prin papa Léo IV. 
în Borna. A. cercetà cu tatâl sêu Homa çi se 
opri mai mult la curtea regelui francon Carol 
Pleçuvul, admirând aci cultura Francilor. Sub 
domnia frafilor sêi se distinse în lupte cu Nor- 
manii. Dupà oo murise çi ultimul sêu frate 
mai mare, Etheh-ed (871), A. fù aies rege de 
Wessex. feara era pustiità de Normani, cari, 
deçi A. încheià pace cu ei (872), renoirâ nâvâ- 
Mrile pustiind çi nimicind totul. A., bàtut dispârù, 
çi lumea îl credea mort; el însâ adunà în jurul 
sêu nobilimea çi poporul réfugiât la munfi çi 
nàvâli apoi asupra Normanilor (878), îi bàtù çi 
süi pe principele lor Guthoom sà primeascâ 
creçtinismul. Atunci începù pentru Anglia un 
timp de pace, iar A. se apucà sà vindece ranele 
produse prin resboaie, çi în reorganisarea ferei 
sale se arâtà mârimea lui. Impàrfi feara în dis- 
tricte çi judefe, pregâti despârfirea justifiei de 
càtrà administrafie ; adunà legi vechi, fàcù altele 
noue çi comprise un cod, care seiTi de basâ mai 
tâi'ijiu la sCommon low«; ridicà bunâstai'ea ma- 
terialà a ferii prin protegiarea agriculturii, colo- 
nisàrii, comerciului çi navigafiunii, zidisate noue, 
ridicà Londra din ruine ; sprijini bisericile çi mà- 
nâstirile etc. Sciinfele çi poesia âneâ aflarâ un 
mecenate în A., care a fost mare atât ca rege, cat 
çi ca poet çi savant, ca soldat, diplomat, legiuitor 
çi judecâtor, ca creçtin çi ca om. f 901. (Cf. Vita

8*
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Alfredi, de Asser, ed. Wiese, Oxford 1722 etc.) 
2) A. Ernst Albert, duoe de Edinburg, n. 6 Aug. 
1844 în Windsor, al doilea fiu al reg. Victoria 
de Anglia ; 1862 fù aies rege al Greciei, dar nu 
primi; a fâcut câlâtorii în jurul lumii; câsâtorit 
(1874) ou marea principesâ Maria, fioa 'farului 
Alexandru II. al Rusiei; recunoscut moçtenitor 
al printului Ernest IL de Saxa-Coburg-Gotha; ge- 
neral-major »à la suite® în armata germanâ; con- 
traadmiralul üotilei engleze. Fii: 1) Alfred-Aie- 
xandru-Wühelin-Ernest-Albert, n. 15 Oot. 1874, 
acum print moçtenitor al duoatului Saxa-Coburg- 
Gotha; 2) Afana-Alexandra-Victoria, n. 29 Oct. 
1875, aoum sotia printului moçtenitor Ferdinand 
al României ; 3) Fictona-Melitta, n. 25 Nov. 1876, 
sotia marelui duce Ernest-Ludovic de Hessa ; 4) 
j4iea;aM£Îm-Luisa-01ga-Victoria, n. 1 Sept. 1878 ; 
5) Beatriæ-Leopoldina-Victoria, n. 20 Apr. 1884.

Alfuri, Alforas sau Haraforas, loc. bâçtin^i 
ai mai multor insuie din Arohipelagul estindic. 
Apartin familiei Malailor çi se ocupâ eu pescâ- 
ritul çi vênatul.

Alpâiu, munte înalt în Rom., j. Muscel, plaiul 
Dâmbovita.

Algardi, Alexandru, sculpter ital., n. 1602 în 
Bologna, j" 1654; lucrarea lui principalâ e un 
relief colosal în biserica St. Petru din Roma: 
Léo retinênd pe Attila în mersu-’i spre Roma.

Algarve sau Algarbia, provincia cea mai 
sud. çi mai mica a Portug. între Alemtejo çi 
Oceanul Atlantic (Cap St. Vincent) ; 4849'95 km*, 
areal çi 204,037 loc., adecâ 42 pe 1 kma. ; capitala : 
Faro ; cUmà caldà, cresc tôt felul de producte sud. 
(smochine, migdale, portocale, roçcove, olivi etc.) 
Ape minérale multe, mai aies reci; mai cercetate 
sûnt »Caldas-de-Monchique«, isvoare de pucioasâ 
de 31—34° C. Algarbienii se considéra de 
cei mai buni marinari în Portugalia.

Algau (A 11 g au), numirea unui finut în Alpi, 
ouprinijênd câte o parte din Çvabia, Württemberga 
çi Tirol, traversatà de Alpii A. între Rin çi 
Lech; piscuri mai mari: Roter Wand (pàretele 
reçu) 2701 m., Hochvogel 2593 m. etc.

Alge, fPhycophytaeJ, plante Cryptogame celu- 
lare, formând a doua clasâ a despârtêmêntului 
Thallophytelor, caracterisate prin présenta chlo- 
rophylei în corpul lor, care e de coloare verde 
(A. vereji = Ghlorophycee). sau chlorophylul e 
amestecat eu un pigment àlbastru fphycocianina, 
A. albastre = CyanophyceeJ, sau galben-brun 
(phycopheina, A. hiune = PheophyceeJ, sau reçu 
(phycoerythrina, Alge roçü = Bhodophycee =Flo- 
rideej. lu urma presentei chlorophylei çi la lu- 
minâ pot asimila C din anhidrida carbonicâ a me- 
diului încunjuràtor. Ca o urmare a acestei posi- 
bilitâti e modul lor de train ; oa esceptiune sûnt 
parasite; de obiceiu trâiesc în tôt soiul de ape, 
çi se poate ijice, câ formeazâ àproape exclusiv po- 
puiatia vegetalâ a Oceanelor; sûnt çi aeriane, dar 
totdeuna in locuri umede. Corpul lor presinta 
cele mai mari variatiuni, câci la unele e micro
scopie, celular, redus la o singurâ celula (Pro- 
tococcacee etc.), la altele e vpluminos, gigantic 
pana la 500 m. lung. (Laminaria), între aceste 
doue estfeme flind de toate dimensiunile ; ori e 
filamentos (Conferva, Cladophora, Siphonee etc.), 
sau e masiv (Fucus, Sargassum etc.) sau mem- 
branos (Porphyra etc.), diferentiat ori nedife- 
rentiat; uneori diferentiarea e dusâ aça de dé

parte încât li-se pot deosebi membre ca la 
plantele vasculare çi o axa: tulpinâ, radâcinâ. 
ramuri, frunze etc., fârâ a avé însà aceleaçi 
particularitâti (Floridee etc.); se reproduc ori 
prin spori imobili sau mobili (zoospori), ori prin 
oué, sau çi prin spori çi prin ouë. Dupa caracterul 
dedus din présenta chlorophylei singurâ, ori aso- 
ciatâ ou un ait pigment, Algele se împart în cele 
patru ordine mentionate. [S. $t. R.]

Algebra, farab.J se nuihesce dupa Leonhard 
Euler acea parte a matomaticei, care se ocupâ 
eu învëtâturadespre solutiimea ecuatiunilor(v. ac.)

Algenib, numele unei stele de gradul IL atât 
în constelatiunea Pemeus, càt çi în Pegasus.

Alger, Algier, capitala Algeriei (în limba 
spaniolâ Argel, în cea arabica Al-Djesair), cel 
mai mare oraç al ei, atât din punct de vedere 
militar cât çi din cel comercial; în apropiere 
de termurile mârii, eu frumoase grâdini, vii çl 
eu 0 vegetatiune subtropicà. Capitala terii e îm- 
pârtitâ in 2 pâiti, cea locuitâ de Mauri, çi cea 
locuità de creçtiui. Dintre edificiile vechi maurice 
putine s’au mai conservât, cea mai fmmoasâ e 
paitea împodobità eu bulevardul ridicat de eâtrâ 
Francezi în anul 1866. Edificiile mai frumoase: 
biserica arabica Djama-el-Djedid, palatul guver- 
nului, biserica catolicà, angücanâ çi protestantâ. 
Institutele de învëtâmènt: academia, mai multe 
licee, preparandie çi alte çcoale. Locuitorii sûnt 
preste 50,(XX), oraçul are un oomerciu foarte 
desvoltat.

Algeria (franc. Algérie), colonie franoezâ în 
nord. Afrioei, dealungul termuxilor Mârii Medite- 
rane, între Tunis çi Marocco spre Sahara. Teri- 
torul colonial are o suprafatà de 667,065 km*. 
Incepênd delà tormurii mârii, putin acomodati 
pentru a sem ca adâpost corâbiilor, se ridicâ te- 
renul muntos pànâ la înâltimi considerabile. At- 
lantele mic stâ deasupra termurilor mârii, sub 
numirea Tell, din el se varsâ rîurile spre mare. 
Intre muntii acestui teritoriu cei mai de impor- 
tantâ sûnt: Djurdjura (2300 m.), Babor (1995 m.) 
çi Vandjeriç (1990 m.) Intre aceçtia se aflà vâi rodi- 
toare : Metidça lângâ Algier, çesurile delà üran; 
Tlélat, Cirât çi Çeliff. Inspre sud se aflâ teritorii 
estinse acoperite eu bâlti sàrate: Çott-el-Garbi, 
Çott-e’ Çergi (1650 kma., pânâ la 1000 m. înàlt) 
Rîurile în timp de varâ mai mult sûnt fâià 
apâ; dintre ele amintim: Çehlï (650 km.), Sey- 
bouse (180 km.), Vad-el-Kebir (135 km.) Dintre 
mineraleîn mare mësurâ se aflâ sarea, mai rar 
e salpetru, plurabul, arama çi argintul. Bàile de 
fer delà Bona dan pe lunâ 18,000 tone.

Clima e mai mult caldà, temperatuia medie 
19° C., cea mai mare 40°, cea mai micà L6“. 
Pe piscurile Djui-djura çi Djebel-Aurês e zapadâ 
din Nov. pànâ în Maiu. Pàdurile ocupâ un teritor 
de preste 300,000 ha. Vegetatiuneae bogatà. 
Se aflâ: secarà, ovës çi celelalte cereale, tutun, 
bumbac, ricin, vin, olive çi smochine. In oazele 
din Sahara cresc curmalele, cari aici sûnt unicul 
mijloc de train. Dintre animale se aflà lei, 
panterâ, în sud çi hiene. Gazelele se aflâ prin 
vàile roditoare în numër însemnat. Dintre ani- 
malele de casâ amintim : bout, vaca, calui, oaia, 
mâgarul. In Sahara se aflà çi câmile.

Locuitorii se urcà la cifra 3.910,000, cei mai 
mu](i indigeni. Aceçtia se împart în 4 rase: 
Berberi, Arabi, Turci çi lsraeli(i. In a. 1880 nu-
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mërul Ehir. se urca la cifra 340,492, dintre cari 
130,260 Francezi, 94,038 Spanioli, 26,322 Italieni, 
14,313 Englezi, restai Turci, Germani çi Egipteni.

In fruntea administrafiunii stâ un guvernor 
general civil, càruia e data çi comanda militarâ, 
lângâ el pentni afacerile civile stâ un coiuisar 
guvemial. Intreagà colonia stâ din trei provincii 
(califate): Algier (170,801 km2, cul.380,541 loc.), 
Constantine (191,527 km2, eu 1.566,419 loc.), 
Oran (115,585 km2, eu 870,346 loc.) (la 1887). 
Fiecare provincie are mai inulte arondismente ; 
Algier: Algier,Medea,MilianaçiTisi-Usu; Con
stantine: Batna, Bona, Bougie, Gelma, Con
stantine, Philippeville, Setif; Oran: Oran, Mas
cara, Tlemsen, Sidi-Bel-Abbes çi Mostaganem. 
Arondismentele aceste se impart çi ele in oan- 
toane (Caïdate). Venitele coloniei erau în 1876: 
38.970,400fr., ch eltuielile 31.845,775 fr. A rm a t a, 
socotitâ aici çi marina, era 73,553 eu 15,723 cai. 
Pentm instruc^iune sûntlicee spéciale, unde, 
afarà de oursurile pentm limba arabica, se dau 
oursmi préparative çi pentm amploia^ii delà ad- 
niinistra(iune. A. e provë4utà eu cài ferate. 
In provincia Oran lipsa de apà se acopere prin 
fàntâni artesiane.

Istoria Algeriei. In vechime A. era o parte 
întregitoare a provinciei romane Africa, mai 
târ()iu sub numirea Numidia ea a format pro
vincie de sine, partea vesticâ s’a munit Maure- 
tania caesariensis. Prin dese invasiuni provincia 
a fost distmsà (Arabii 690). Pe la 936 s’a zidit 
oraçul El-Djesair (Algeml de a()i) prin principele 
arab Zeiri. Urmàtorii lui Zeiri au domnit pana 
la a. 1148, dupa ei au venit Almohadii (1269). 
Ferdinand Catolicul a cucerit în 1506 Oranul çi 
Bugia, çi în 1509 oraçul Algier. ’l-a succédât 
apoi Horuk Barbarossa, dupa care au urmat câ- 
peteniile ienicerilor numifi Dei. Expedi(iunea lui 
Cai'ol V. contra A.-ei nu a succès (1541) ; expedi- 
(iunile Eur. (1683 çi 1687 Francezn, 1665çi 1669 
Englezii) nu au putut împedeoa piratismul. Dupa 
1662 Anglia face contracte eu Dei, acesteia ur- 
meazâ celelalte state eur. Dupa terminarea res- 
boaielor napoleonice în fine puterile europeue 
pàçesc mai énergie. O fiotà nordamericanâ sub 
Cominodoro Decatur, la 20 lunie 1815, învinge 
pe oea algericà lângâ Caitagena, o fiotà englezà 
bombardeazà în20 Aug. 1816, sub lord Exmouth, 
oraçul âlgir çi nimicesoe fiota algericà. C'a toate 
aceste piratismul dureazà. La 5 lui. 1830 Fran- 
oezii, sub comanda generalului Bourmont çi a 
admiralului Duperré, iau oraçul sub condifiunea 
de libéra retragere a Arabilor, dar în provincii 
Arabii, sub conducerea lui Abd el Eader, dau 
piept eu Fi’ancezii. Capitularea acestuia a urmat 
la 23 Dec. 1847. Sub resboiul germano-frances 
(1870/71) Arabii s’au resculat, dar din nou au 
fost învinçi. In a. 1880—1881, prin anexiunea 
unor pài-^ din Tunis, au fost asigurate mai bine 
granifele A. ; eu toate aceste revolu(iunile interne 
nu au încetat, çi ele pânà în (jüele noastre au 
costat mult sânge çi saciificü în bani. (V. F'rancia.)

Algoa, sin de mare la coastele sud-estice ale 
Afrioei, aproape de portul Elisabeta.

Algol, stea în constelatiunea Perseus, e de 
Sr^.ld,IL, f carte variabilà; se poate vedé eu 
oebii libeii; vaiîatiunile-’i repentine sûnt pro- 
duse de un satelit, care adeseori o acopere ; în as
tronomie se însemneazà eu litera grec. (î.

Algônkin, numele colectiv al mai multor se- 
mintn indiane din Amer, nord., preoum: Miami, 
Ghippevay, Abnaki, Ottava, Illinois, Kikapoo, 
Sac, Fox etc.

Algoritm falgorism), cuv. compus din art. 
arab. Al çi grec. Arithmos (numër); se numia 
astfel în evul mediu, pe când s’a întrodus în 
Eui’. calculul eu numerii sistemului décimal, de 
origine indicà, învëtàtura despre operatiunile eu 
acei numeri. In secl. XV. a sens Georg Purbach 
0 aritmeticâ sub titlul : »Algorithmus de numeris 
integris, fractis, regulis communibus et propor- 
tionibus«, apàmtà çi în secl. urmâtor în mai 
niulte edi(iuni.

Alguazil, (span.J numele agen(Uor de magis- 
fraturà çi politie in Spania.

Al-Gyôgy, v. Geoagiu inf.
Alhagi, nume arab pentm un gen de plante 

din fam. Leguminoselor, tiibul Hedysareélor ; 
cuprinde plante tufoase, ghimpoase, eu foile în- 
tregi, simple ; fiorile roçii sûnt dispuse în racemi 
axilari la vîrf spinescen(i. Spécifié acestui gen 
cresc din estul Mediteranei pânà la Himalaia. A. 
Maurorum DC., originarà din Egipet pânâ în 
Persia, produce în timpul càldurilor mari o secre- 
(iune cunoscutà sub numele de mana Alhagi 
sau mana de Persia. Aceasta çi alte specii de 
Alhagi se cultivâ la noi în fiorârii. [A. Pr.]

Alhama, 1) oraç çi stafiune balnearâ în Gra- 
nada (Span.), 7899 loc. ; — 2) sta(iune balnearâ 
în provincia Murcia (Span.), 7203 loc. ; — 3) A. 
la Secca, oraç în provincia Alméria (Span.), 
3891 loc.

Alhambra, odinioarâ fortdficatie maurâ çi le- 
çedinfa regilor, cel mai impoidant monument al 
architecturii arabioe ; situatà în chiar cuprinsul 
oraçului Granada, pe o colinà încungiuratâ de 
grâdini; constructia s’a început în secl. IX., a 
dui-at pânâ în secl. XV. Mare parte a clâdirei 
a fost distmsà de oreçtini dupà ouoerirea im- 
periului mauric. Carol V., voind sâ glorifiée domnia 
sa, a dispus dârîmarea palatului de iamâ al Mau- 
rilor, croind un palat într’un stil greoiu, care 
însà a remas neterminat. Guvernul span. prin 
architectul Contrera a restaurât o mare parte 
al palatului maur. conform stilului original.

Ali, 1) A. Califul IV. al Arabilor, 655—661, 
V. Ali-ben-Abu-Taleb. 2) A. pofa din lanina, 
n. 1741 în Tepe-Delen (Albania). faimos prin 
cm()imile sale. In resboiul eu Eusia çi Austria 
la 1787 prestà bune servioii Porfii- Dupàsupu- 
nerea Suliotilor fù denumit de guvemator al 
laninei, iar la 1803 de guvemator suprem al 
Rumeliei. In confelegere secretà eu Francezii çi 
Ruçü umbla sâ se faeà independent de Poartâ, 
iar aceasta umbla sà-1 înlàture. Cu toate acestea 
însà se mântiuù pânà la 1822, când se predete lui 
Khurçid-Paça çi, cu toate cà i-se asigiu'ase averea 
çi viafa, totuçi fù décapitât în 5 Febr. 1822.

Aliagiu, coipul metalic care resultà din oom- 
bina(iunea a douë sau mai multe metale. Astfel : 
alamaesteun aliagiu de cupra çi zinc; bronzul 
un aliagiu de cupm çi cositor; argentanul un 
aliagiu de cupm, nickel çi zinc. Aliagele insuçind 
alte proprietâti decàt metalele, din cari sûnt 
compuse, se pot considéra, din punctul de vedere 
al aplica(iumi lor în arte çi industrii, ca metale 
noue. Alama se fasoneazâ mult mal lesne çi mai 
bine, adecâ se prelucrà prin turnare çi la
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strang mult mai lesne çi mai bine decât cuprul 
eau zincul : nici cuprul, nici ziucul, pentni sine, 
nu pot înlocui eu succès alama. Aiiagele nu se 
deosebeso nuraai dupa felul, ci chiai’ dupa pro- 
portiunea, în care se cuprind metalele intr’în- 
sele. Un exemplu frumos ni-1 oferâ, din acest 
punct de vedere, aUagele de cupru çi cositor. 
Când acest aliagiu oonstâ din 66°/0 cupru çi 34°/0 
cositor, el insuçesce proprietatea de a pnmi un 
luciu perfect çi servia, mai nainte eu deosebire, 
la facerea oglin(}ilor, în spécial pentru telescope, 
çi de aci îçi trage çi numirea de métal de 
ogliudi; când, din contra, este format din 80% 
cupru çi 20% cositor, el este foarte sonor çi 
servesce în industrie sub numirea de métal 
de clopote la tui-narea acestora; în fine când 
cuprul se aflâ aliat eu cositoi'ul în proporfie de 
90°/o cupru çi 10°/0 cositor, atunci aliagiul do- 
bàndesce un grad de resistenfà çi de elasticitate, 
cai’e Î1 face propriu penti-u turnarea tunurilor, çi 
e cunoscut sub numirea de bronz de tunuri. 
Aliagele se ob^in sau prin topirea împreunà çi 
amestecarea în starea lichida a metalelor ce 
trebue sa le compunâ, sau se topesoe mai ântàiu 
unul (cel mai fusibil, sau cel care întrâ în pro- 
porfie mai mare în aliagiu) çi se întroduo apoi 
celelalte în massa topitâ. Din punctul de vedere 
chemio, aliagele se considéra ca combinafiuni 
chemice, adecâ combinatiuni în proporpuni de- 
finite, disolvate în metalul care prédominé- Nu 
exista o nomenclaturâ sistematicâ specialâ a alia- 
gelor. In chemie, pentru a se desemna un aliagiu 
oarecare, se întrebuinfeazà ouvêntul aliagiu 
urmat de numele metalelor, cari compun alia
giul. Aliagele de mercur însà se numesc amal
game. In industrie se întrebuinfeazâ fel de fel 
de numiri, adesea fantastice, cari se deduc fie 
delà aplioatia principalâ, care o are aliagiul în 
industrie, fie delà o proprietate mai remarcabilâ 
a lui, fie delà numele celor cari l’au compus 
pentm primadatà ; astfel avem : métal de clo
pote, argentan, aliagiu Rose, métal Britania, 
alboid etc. [A. 0. S.]

A. antic, v. eleotruni.
A. de argint, amestecarea intima a argintului 

eu alte metale çi în prima finie eu cupru (arama). 
Fineta aliagelor de argint se exprima mai demult 
în 16 lofi à 18 grains, a(p însâ în pârfi din 
1000. Obiecte de argint se pot face de finefele : 
Nr. 1. de 950 parti din 1000 = 15 loti 3 6 grains

» 2. » 900 » » 1000 = 14 » 7*2 »
» 3. » 800 » » 1000 = 12 » 14'4 »
» 4. » 7.50 » » 1000 = 12 » — »

çi sûnt însemnate eu diferite semne de puntare 
sau etalonare (adecâ arâtarea, cà au fost aflate 
exact). Aliagele se probeazâ pe o piatrâ de 
probat (mehengiu): eu nisce ace de probat 
de finetâ ounoscutâ facem o urmâ pe piatrâ, eu 
care ui’mà comparàm urinele lâsate de obiectul 
de cercetat. Urmele cele mai curate albe provin 
delà argintul cel mai curât.

A. de aur. Aurul nu se întrebuinteazâ nici- 
odatâ singur la feluritele obiecte, ci totdeuna în 
legàturà eu cupru ori eu argint, sau çi eu 
ambele deodatâ. Amestecarea intima a acestor 
metale constitue A. de aur. Cu cât se alla mai 
mult aui’ în aliagiu, cu atât acesta are valoare 
mai mare. Aceastâ valoare este exprimatâ prin 
finetâ, care indicà raportul de amestecare.

Mal demult fineta se exprima în 24 de earate 
à 12 grains, arâtându-se câte parti de ameste- 
câtui’â çi câte pârti de aur curât se aflâ în 24 
parti de aliagiu, s. e. aurul de 14 earate con- 
tine; 14 parti aur curât çi 10 parti argint, ori 
aramà. Acfi fineta se expi-imà în pârti de aur 
curât din 1000 aliagiu. Obiectele de aur se pot 
face numal dupâ finetele:
Nr. 1. de 920 pârti din 1000 = 22 earate 0’96 grains

» 2. » 840 » » 1000 = 20 » 1*92 »
» 3. » 750 » » 1000=18 » — »
» 4. » 580 » » 1000 = 13 11*04 »

çi poartâ diferite semne de etalonare (puntare).
A. de Bismuth, important, fiind foarte uçoi 

fusibil. A. (Woods) compus din 15. p. Bismuth, 
8 p. Plumb, 4 p. Staniu çi 3 p. Cadmiu; se to- 
pesce la 65° C. ; de coloare argintie çi cu lustru 
frumos ; se întrebuinteazâ pentru fipitul metalelor 
sub apâ. A. se întrebuinteazâ çi pentru facerea 
cliçeelor de pe lemn, pentru fabricatiunea cre- 
ioanelor etc.

A. Britania sau métal britanic, im aliagiu de 
coloare albâ-argintie constând din cositor 90—92% 
çi antimon 8—10%. Acest aliagiu cuprinde des 
ceva cupi*u çi nickel, metale care i se adaugà în 
scop de a-i augmenta soliditatea çi luciul.

A. de cupru, sûnt foarte numëroase çi multe 
dintr’însele de importantâ mare industrialâ. — 
Deosebim 7 gmpe principale: 1) A. eu zinc: 
Alama, Aur-talmiu, Tombac, Aliagiul Muntz, 
Metalul lui Both, Platina etc. 2) A. cu zinc, 
staniu çi plumb: Chrysocol, Bronz auriu, Aur 
nou. Potin etc. 3) A. cu zinc çi mult staniu: 
A. pentru constructiuni de maçine, instrumente 
matematice; A. pentni nionete; Bidery etc. 4) A. 
cu staniu: Bronzuri, A. penti’u clopote; A. 
penh*u tunuri; A. pentru oglindi; A. pentm 
medalii etc. 5) A. cu zinc çi nickel: Argint 
nou. Argentin. 6) A. cu metale nobile: 
monete de argint çi aur. 7) Aliage cu zinc 
çi stibiu cu foarte pu^in cupru: Métal alb 
pentru maçine.

A. mitis, un aliagiu de fer çi aluminiu in
ventât de Nordenfeld în 1886.

A. monetar, aliagele întrebuinfate la fabrioarea 
mouetelor. Metalele, cari servesc la facerea alia
gelor monetare, în genere sûnt aui*ul, argintul, 
cuprul, niokelul, cositonü çi zincul. Felul uyj- 
talelor, din cari se compune aliagiul monetar. 
preoum çi proporfia, în care întrâ fiecare métal 
in aliagiu, sûnt stabilité în fiecare stat prin legi. 
Aliagiul pentru monetele de aur se compune din 
am* çi cupru, iarâ cel pentru monetele de argint 
din argint çi cupru. Pentru aceste doue aliage 
composifia se indicâ arêtêndu-se câte pài*ti de 
aur, respective câte pârti de argint, se alla în 
1000 pârti aliagiu; aceasta indioatiune se nu- 
mesce titrul aliagiului monetar. Aliagele 
monetare de aur çi cele de argint se întocinesc 
cu mare exactitate; însâ, fiind-câ este preste 
putintâ, la fabricarea monetelor dintr’însele, a 
face ca fiecare monetâ sâ aibâ exact acelaç titm, 
statut tolereazâ prin lege o micâ variatiune în 
compositie la monete, care so numesce tole- 
ranta de titru. Când darâ se spécifies, câ o 
monetâ are titrul legal 900 aur cu o tolerantâ 
de 2 la miie în mai mult sau mai putin, trebue 
sâ întelegem, oâ bucata de aliagiu, din care constâ 
acea monetâ, poate sâ presinte o variatiune m
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titra delà 898 paeâ la 902. Titrai adoptât pentru 
aliagiul de aur monetar de câtrâ cea mai mare 
parte din teri (Fi'ancia, Germania, Austro-Un- 
garia, Belgia, Italia, România, Elvefia, Serbia, 
Gieoia etc!) este cel décimal francez, adecà 900 
la miie aur eu o tolerantà de 1 —2 la miie. Mult 
mai putin respândit este cel duodécimal englez, 
care corespunde la 916a/s aur la miie (Anglia, 
Husia, Turcia). Aliagiul galbenului austriac este 
cel mai bogat în aur ?i are titrul 986 aur çi 
14 oupru. Titrul aliagiului monetar de argint 
este aproape în toate terile 900 ou 2—3 la miie 
tolerantâ. Aliagiul monetar de nickel constà în 
généré din 250/0 nickel çi 75% cupni. Aliagiul 
monetar de bronz (bronzul monetar) francez este 
compus din 95% cupru, 4°/0 cositor çi 1% zinc. 
Anglia, Germania, Italia, România etc. au adoptât 
acest aliagiu pentru monetele lor de mica valoare.

A. de staniu, sûnt foarte numeroase cele eu 
cupra (v. aliage de cupru.) A. eu plumb 
umplu formele mai perfect decât staniu, au o 
densitate mai mare çi sûnt mai fusibile, când 
plumbul e mai putin decât dupla cantitate a 
staniului; ele sûnt mai putin albe ca staniul çi 
mai oxydabile. ütetul disolvâ plumbul la A. eu 
mai mult plumb. Pentru A.-le legale în Francia 
se oere deci 82"/o staniu (pentru obiecte de masâ 
çi de bucâtârie), iar în Austiia 10 p. Staniu 
pentru 1 p. Plumb. A. se întrebuinteazà çi 
pentru a lipi metalele çi pentru foarte multe 
obiecte turnate (figiui, robinete, tevi, jucàrii etc.) 
A. ou mult plumb devin mai tari la un adaus 
de zinc, stibiu, cupru (v. A. Biîtania). A. eu zinc 
sûnt foarte ductile çi întrebuintate pentru foite 
de argint (fais.)

A. de tiers-argent, v. Alpacca.
A. Tissier, compus din 27'56 p. Argint, 59 p. 

Cupru, 9 57 Zinc, 3'42 Nickel çi e întrebuintat 
de argintari.

A. de zinc, cele mai importante sûnt cele de 
oupru (v. Aliagiurile de cirpru). Un A. eu fer 
este foarte tare (Aliagiu tare.)

Aliànfa, tractat de a 1 ian(à, învoialâ între 
doué sau mai multe state peutiu reaJisarea unui 
anumit scop. Se doosebesce de legàturile stabiie 
çi organisate între state (s. e. uniunea çi fede- 
rafiunea) prin caracterul ei treoëtor. A. nu 
altereazà rntru nimic independenta politioà a 
statelor aüate. Numele A. se dâ de régula numai 
h'actatelor ce privesc afaceri de resboiu, dar se 
folosesoe des çi la întrunirî particulare. Alianfele 
pot fl de multe feluri : A. égalé sau inégalé, per
manente sau temporale, generale sau particrrlare, 
défensive, ofeirsive sau mixte.

Alian(e mai renumite au fost:
^ A. sfântà, încheiatâ la 26 Sept. 1815 în Paris 
rntre împëratul Rusiei, al Austriei çi regele Ptu- 
siei ou soopul de a opri çi înàbrrçr ori ce miçcare 
liberalâ çi deniocraticâ çi de a guverna conform 
prinoipiilor religioase creçtine. Cu esceptiunea 
papei çi a regentului Engliterei, toti capii în- 
coronafi din Europa s’au alàturat acestei alianfe.

A. celor trei împërafi, s’a înoheiat la 1872 în 
Sept. între împ. Germaniei, Wilbelm I.. împ. 
Austro-Ungariei Francisc-Iosif I. çi împ. Rusiei 
Uexandru II. pentru men^inerea pâcii. S’a des- 
fiintat la 1879 dupa oongresirl delà Berlin.

A. tripla,, legàtura Geruraniei, Austro-Ungaiiei 
Çi Italiei eu scop de a se apëra reciproc la cas

de nevoia, s’a rncheiat la începutul a. 1883 çi 
se renoiesce tôt la çese ani ; asemenea s’a nrmrit 
çi coali(ia Engliterei, Olandei çi Svediei contra 
Franciei, încheiatâ la 23 lan. 1668.

A. evangelicà, unirea oreçtinilor protestant! 
din Germania, pentru apërarea intereselor prote- 
stantismului ; ea numërâ câteva sute de subreu- 
niuni cu zeci de mii de membri. S’a fondât la 
1887, când s’a flnit conflictul religionar (Kultur- 
kampf) cu Roma.

A. israelità, v. Alliance isr. univ.
Alias, (lat.) altâdatâ, aiurea, altfel, altmintrelea; 

pe de altà parte.
Ali-ben-Abu-Taleb, al 4. calif al Mohamedanilor, 

n. 602 ,d. Chr. la Meooa, era cel mai credincios 
tovaràç al lui Mohamed çi bârbatul fetei acestuia, 
Fatima. La a. 656 deveni calif, iar la 661 fù 
omorît în Cufa. Sentin(ele, ce i se atribue lui, 
furâ edate de Fleischer (1837), iar »Divanul« sëu 
fù tipârit în Bulac la 1840.

Alibi, (lat.) altunde, aiurea; în termin. jurid. 
proba de alibi se numesce dovada, câ acusatul 
rn timprrl sâvîrçirei imei crime a fost présent 
aiurea çi nu în locul, imde s’a sâvîrçit crima.

Alibunar, com. mare în Ung., cottul Torontal, cu 
4322 (1891) loc. (2624 Rom. 1247 Sêrbi, ceialalti 
Germani etc.) çi cu un teritor de 8956 Ha. A. 
e situât în capëtul de nord la »Valul lui Traian«, 
ce se estinde pânâ la Cubin. Se sustine, câ aici 
ar fi fost residen(a lur Attila. Se amintesce prima- 
datâ la a. 1695. Ca punct strategie a avut roi în 
resboiul de recucerire contra Turcilor (1788) çi 
îu resboiul civil din 1848/9, cu care ocasiune 
(12 Dec. 1849) a fost aprins de insurgen(ii, co- 
mandafi de Damjanics, biserica a fost profanatâ, 
iar archiva rrimicitâ. In apropierea comunei se 
aflâ Mocirla delà A., care în secl. trecut a fost 
de estensiune foarte mare, dar acum e redusâ prin 
mai multe canalisâri. Terenul salitross’a exploatat 
prin fabricarea de salitru pânâ în 1860.

Alicante, 1) provincie spaniolâ lângâ M. Medi- 
teranâ, cu areal de 5660 kmJ. çi 433,050 loc. 
2) Capitula A. situata lângâ M. Mediteranâ, cu 
port insemnat; oraç fortifleat, are 40,115 loc. 
Comerciu, navigafinne çi industrie înfloritoare. 
Renumit e vinul de A., numit çi vino tinta, 
dupâ ooloarea sa închisâ.

Alice, plumb mërunt pentru vênat, se preparâ 
din aliagiu de arsenic cu plumb. Aliagiul 
topit çi turnat în apâ se préfacé în globule^e 
rotunde, pe când plumbul singur în lacrimi lun- 
gâre(e. Plumbul se topesce la un loc cu ar
senic (piatrâ de musce, ori realgar, 
0'3—1°/0) çi aliagiul topit se lasâ sâ cadâ prin 
nisce site de desimi diferite dintr’un tum de 
30—40 metri de înalt în apâ, deasupra oâreia 
se aflâ un strat de oleiu ori de grâsime. AUcele 
se pot fabiica a()i çi cu maçini centrifugale. Ali- 
cele uscate apoi se sorteazâ dupâ mârime, se 
poleesc prin rotarea într’un butoiaç cu putin 
grafit çi se lustruiesc. In comerciu alicele se 
vênd dupâ numeri çi numiri de vênat. Se fabricâ 
çi abce cu antimon în loc de arsenic. Afarâ 
de vênâtoare. alicele se mai întrebmnteazâ la 
curâtirea sticlelor, cari însâ trebuesc clâtite bine, 
câci la din contrâ, remânênd plumb çi arsenic, 
dau lichidele acie (vin, otet etc.) combinatiuui 
otrâvicioase.
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Alice, Maud Mary, mare ducesâ de Hessa, 
nâsc. 25 Apr. 1843, a doua ficâ a principelui 
Albert çi a reginei Victoria de Engütera ; 1 Iulie 
1862 câsâtoritâ eu principele Ludovic de Hessa, 
(delà 1877 mare duce Ludovic IV.), o neobosità 
binefacëtoare çi îngrijitoare a sâracilor çi bolna- 
vUor; a fondât societatea Alice; f 14 Dec. 1878.

Alldada, instrument géométrie pentru mësu- 
rarea unghiurilor.

Allenare, înstrâinare, vêncjare, turburare.
Aliena|iune mentalâ, tm-bmarea minfii, nebunie, 

aiurare.
Istoricul tratàrii alienafilor fi literatura lor. 

Egiptenii, Indienii, Persii çi alte popoare orien
tale, din cea mai adâncâ vechime, considerau pe 
nebuni nu oa pe bolnavi, ci ca pe nisce flinfe 
superioare, inspirate de (Jei çi demne de vene- 
rafiune, cum fac MusuLmanii pana astâcji. Elinii 
înoepurâ mai ântâiu a trata aUenatiunea men
talâ oa o boalâ de creeri. Hippocrate (460 pânâ 
377 a. Chr.), pàrintele medicinei, este autonil 
psiohiatriei. AsclepiadedinBitinia( 124a.Chr.), 
pe lângâ tratamentul somatic, recomandâ çi pe 
cel psicbic, eu deosebire musica. Cu câderea 
civilisatiunü antice câ(Jù çi psichiatria çi, dupa 
întroducetea creçtinismului, ea nu mai era oonsi- 
deratâ ca sciintâ. Nebunia, fiind privitâ de creçtini 
ca 0 stâpSnire a diavolului, ori ce tratamente 
medicale încetarà, çi în locul lor se aplicau 
rugàciunile, exorcismul, bâtâile çi tôt felul de 
schingiuiri pentru alungarea diavolului. Spre a-i 
mântui sufletul de satana, bietul aliénât era tor
turât, pus în lanfuri, închis în colivü de fier, 
lâsat gol sa râtâceascâ prin pâduri, sa raoarâ 
de frig çi de foame ; era tratat mai rëu ca fiarele 
selbatice ; çi de multeori era ucis fàrâ milâ, 
sau ars de viu pe rug. Intr’un singnr ducat 
épiscopal périra pe eçafod în câtiva ani 6500 
de alienati. Erau alungati, oa necurati, chiar de 
familiile lor. In tôt evul mediu nebunii numai 
la Mohamedani aflau un tratament mai unian. 
Arabii, cari continuarâ a cultiva medicina cla- 
sicâ, înfiintarà cele dintâiu spitale de nebuni, 
âneâ din veaoul al VIL In Spania erau nume- 
roase asemenea açezâminte. Dupa alungarea Mau- 
rilor însà locul asilelor de aüenati îl luà inchi- 
sitiunea. Çi asffel aceasta parte a istoriei, cea 
mai putin cunoscutâ, este çi cea mai tristà pânâ 
pe la înoeputul veacului nostru. De abia în a doua 
jumëtate a veacului trecut se înfiintarà, mai 
ântâiu în Angüa, primele spitale creçtine de 
alienati, în cari începurâ a se aplica tratamente 
sciintiflee. Insâ adevërata reformâ o fâcù, în 
timpiü revolutiunii oelei mari, franoezul Pinnel, 
numit cu drept cuvent apostolul umanitàtii. De 
atunci se respândi cultivarea pschiatriei çi în
cepurâ a se infiinta institutiuni psichiatrice în 
toate te ri le civiüsate.

Ca remedii în contra alienatiunü, în casuri 
mai uçoare çi aproape de însânâtoçare, se în- 
trebuintea.zâ çi distractionile inteleotuale ; bine 
înteles, pentru personne doprinse cu sciinta çi 
literatui'a. »In ëst mod s’a produs un ciudat fel 
»de Hteraturâ a nebunilor, care îçi are scriitorii 
»sëi çi oentrele sale de activitate. In Anglia cea 
«mai mare parte a institutiunilor de aheuati au 
»câte 0 tipografie, din care ies pubücatiuni de tôt 
»felul : romane, poesü, jurnale çi reviste. Alie- 
»natii nu numai redacteazâ scrierile, dar tôt ei

»3Ûnt çi lucrâtorii tipografiei: culegëtori, corectori, 
•maçiniçti çi,' daeâ trebue, legâtori. Organele cele 
»mai cunoscute ale nouei prese sûnt: the New 
»Moon,Excelsior,the MorningsideMirror, 
»the York Star, theOpal, theGartnavel 
«Gazette etc. PubUcitatea lor însâ e foarte re- 
«strînsâ; aceste foi se schimbâ între deosebite 
«case de sânâtate çi sûnt privite ca raritâti bi- 
«bliografice çi ca nisce ouiiositâti literare.* (Va- 
pereau. Dictionnaire universel des littératures.) 
Intre ele.sûnt uneori luorâri, cari se disting prin 
seriositatea cuprinsului çi fmmseta formei. Un 
aliénât din institutul Cbricton, în Anglia, a sciis 
0 sérié de articoli biografici çi oritici despre ne
buni, cari s’au distins în viata lor oa savanti, ca 
filosofi çi poeti- Çi, în afai'â de sfera literaturii 
psichiatrice, nu se aflâ oare bueâti clasice, scrise 
de autorii lor în momente de seninâtate a alie- 
natiunii? Intr’un asemenea moment a scris fai- 
mosui Gilbert fmmoasa sa poesie Ad ieu x à la 
vie, în hotel-Dieu, înainte de a mûri. Trei din 
cele mai frumoase poesü ale lui Eminescu; De 
ce nu-mi vii, Kamadeva, La steauà, sûnt 
scrise dupâ eçirea din casa de sânâtate, unde, 
dupâ un scurt interval, a trebuit sâ se întoarcâ 
iarâçi. Studii psichiatrice avem în limba românâ 
delà Dr. A. Sutzu, primul care a cultivât la noi 
aceastà ramurâ a medicinei, çi delà Dr. G. Miletici, 
medicul primai- al ospiciului din Craiova, fâcnt 
sub conducerea sa dupâ noua sistemâ pavilionarâ.

[M. Strajanu.]
Combaterea alienatiunü mentale, institute de 

alienati. Statul are datoria a înlâtura dupâ pn- 
tintâ oausele, cari produc boale mentale, a apâra 
societatea în oonti-a alienatilor periculoçi, a pro- 
tegia toti alienatü çi a le procura câutare me- 
dicalâ. Dintre causele, cari produo boale mentale, 
combatem mai aies Pelagra prin îmbunâtàtirea 
tutui'or conditiunilor igienice ale sâtenilor çi prin 
oprirea consumatiuniidepommbnecopt çistricat; 
Alcoolismul prin çcoale, prin preoti çi în- 
vëtâtori morali, devotati misiunii lor, cari po- 
vâtuesc populatia. despre consecintele abusulni 
bëuturilor spirtoase; Sifilisul prin câutarea 
gratuitâ a boalelor venerice în spitale çi la domi- 
oiliul bolnavului. Alienatü periculoçi se interneazâ 
în institute spéciale în interesul siguran^i pu
bliée ; dar çi interesul propriu al ahenatilor în 
general reclamà isolarea lor într’un ospiciu, oâci 
prima conditiune pentru vindecarea alienatilor 
curabiü este depârtarea lor din mediul, în care 
au trâit. Alienatü incurabili, üniçtiti, nepericuloçi, 
pot fi câutati în familiile lor. Aüenatü criminali 
se isoleazâ în despâi'tiri osebite ale institutelor 
de alienati. Nimeni nu poate fi internat într’un 
institut de alienati public sau privât, nici isolat 
ca aliénât în loouinta sa propriâ, fârà aprobarea 
autoritâtüjudioiare, careiatotodatâ mësuri pentru 
interdictiunea bolnavului çi pentru instituirea unei 
curatele. Afai'â de regulele igienice generale ale 
spitalelor, institutele pentru aüenati trebue sâ 
mai îndepliueasoâ mai multe conditiuni spéciale: 
sâ dispunâ de mijloace pentru ocuparea aliena- 
tfior: moçü çi grâdini pentru lucrâri de agricul- 
turâ çi de grâdinârie, ateüere pentru exercitiul 
de meserii, salâ de cetire, câci munca este un 
mediu terapeutic (médicament) pentru aüenati- 
Spitalul pentru bolnavii de boale mentale nu trebue 
sâ aibà nici forma çi aspectul nici organisatiunea
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nnei înohisori ; bolnàvii trebue sa se bacure de 
acel grad de libertate, care este compatibil eu 
boala 1er, çi tôt personalul trebue sa trateze eu 
blâodetâ chiaI, pe alienatii nesupuçi çi maniaei 
(furioçi). In Belgia s’au créât de mult timp co- 
loDÜ de aliena^i, dintre eari eea mai prineipalâ 
la (îheel. E’aniiliile din acea oomunâ ruralâiau sub 
îngrijirea lor unul sau mai raulti alienati, cari 
apoi trâiesc în sLnul familiei ca çi când ar face 
parte dintr'însa, participa la lucrârile agricole çi 
sûnt din oànd în câtnd visitafi de medicul coloniei. 
In Bavaria exista doué colonii analoge laPfleghani 
çi Gabersee. In regatul roman îngrijirea ahena- 
jilor este regulata printr’o lege specialâ din a. 
1894. (Lit. : A. Sutzu, Alienatul în fafa societafii çi 
a sciintei. Bucuresci 1877. — Dareade samà asupra 
primului congres medical roman. Bucuresci 1885. 
— I. Félix, Èaporturile generale despro serviciul 
aanitar al regatului României pe a. 1892, 1893, 
1894. Bucuresci 1893, 1894, 1895.) [I. Félix.]

Beferintele de drept ale alienafüor. AUena- 
tiunea mentalâ, adecâ turburarea facultâîilor in- 
telectuaie, este o causa de interdiefinne (v. ac.) 
Codioele civ. rom. (art. 435) distinge trei feluri 
de alienatiuni mentale: imhecilitatea, care cu- 
prinde çi idiofia (fatuitas), smintirea sau dementa 
(insania) çi nebunia eu furie (furor). Tribunalele 
pot pronunta interdiefinnea ori çi când desechi- 
libriil minfii ar li astfel, îneât majorai nu mai 
poate sà se cârmuiascâ singur, deçî ar avé chiai- 
eâteva intervale lucide. Bine înteles, ca 
aceastâ stare sufleteascâ nu este a se confunda 
eu aeeea a risipitorilor, cari se pun sub con- 
siliu judiciar (art. 458 ur. Cod. civ.) Disposi- 
punile art. 503 çi 901 Cod. Napoléon, netrecênd 
în textul roman, în Rom. aotele fâcute de un 
smintit nu se pot ataca, decât în conditiunile 
art. 449 roman. Celelalte texte relative la ma- 
tèrie sûnt: art. 155, 435, 448, 455 Cod. civ. — 
Legiuirea rom. s’a mai înavu^it eu legea din 
15 Dec. 1894 asupra aliena(ilor. Din punctul de 
vedere penal relafiunile de drept ale alienatilor 
sûnt regulate în Rom. prin art. 57, 389 n. 8, çi 
393 n. 2, Cod. penal, iar în Un g. pi-in §§. 76, 
301 çi 303 ai legii penale.

Alieni juris, (latj în dreptul roman: supus 
potastâtii altuia. Homo a. j., om dépendent, 
supus altuia, contrarul delà homo sui juris, om 
independent, de sine stâtâtor.

Alifle, (unguentumJ, amestec de oleiuri grase 
eu seu, cearâ, reçinâ etc., la cari adeseori se mai 
adaugà corpuri solide pulverisate sau solutiuni. 
In timpul din urmâ se folosesce ca vehicul gly- 
cerina, vaselina ori lanoLma. A. are o consistenfâ 
moüe, unsuroasâ, oam ca untura de porc, se 
aplioâ pe piele çi pe locuiile eu rane. çi influin- 
teazà mai ântâiu în mod mecanic prin gi'âsimea 
lor, îneonjurând rana ori pielea eu un strat apë- 
ràtor, apërâud-o de iritatiuni, fâcênd-o moale çi 
pufoasâ, prin ceea ce se împedecâ usoarea çi cre- 
parea çi se mieçoreazâ evaporarea. In alte casuri 
materiile oontinute în A. au iulluinja direct che- 
micà asupra locurilor rânite ori uinflate unse, çi 
dupa proprietàjile ei oficinale sau împedecâ o 
separajiune prea mare (A. domolitoare), sau ac- 
tiveaza separajiunea (A. iritâtoai-e). Uneori A.-le 
se aplicâ çi pe locuri mai mari sànàtoase, eu 
soopul^ ca materiile active din ele sa între prin 
piele în circula^innea generalâ a sângelui çi sa

aibâ efecte vindecâtoare. Aça s. e. se folosesc ali- 
fiate de mercuriu çi iod. Cele mai importante A. 
sûnt: A. regalà (unguentum basilioum), amestec 
de 45 p. unt-de-lemn, câte 16 p. de cearâ gal- 
benâ, colofoniu (saeâz) çi seu çi 10 p. terpentin ; 
A. de cantaride (u. cantharidum, irritans); A. 
de cearâ (u. cereum), ame.stec de 7 p. unt-de- 
lemn de Provence çi 3 p. cearâ galbenâ; A. 
de cerusâ (u. cerussae ; u. album simplex), 
amestec de 3 p. cerusâ çi 7 p. alilie de parafinâ; 
A. de cerusâ eu camfor (u. cerussae cam- 
phoratum), este alifle de cerusâ eu 5% camfor ; 
A. de plumb Hebra (u. diaebylon Hebrae), 
amestec de pârfi égalé de blastru de plumb eu 
oleiu de in; A. de elemi (u. elemi, Balsamum 
Arcaei), amestec de pâi-fi égalé de elemi, ter
pentin venefian, seu çi unturâ; A. de nalbâ 
(u. flavum), amestec de 500 p. unturâ (coloratâ 
in galben prin digerarea de 10 p. curcuma) çi 
câte 30 p. de cearâ galbenâ çi reçinâ de brad; 
A. de glycerinâ (u. glyoerini), 1 p. tragant, 
5 p. spiit, încâl(Jite eu 50 p. glycerinâ într’o 
baie de vapori; A. eenupe de mercuriu (u. 
hydrargyri cinereum, u. neapolitanum), 10 p. 
argint viu, 7 p. seu çi 13 p. Unturâ; A. albâ de 
mercuriu (u. hydrargyri album, u. h. amidato- 
bichlorati), 1 p. précipitât alb, 9 p. alifle de pa- 
raflnâ; A. rofie de mercuriu (u. h. rubrum), 
1 p. oxid de mercuriu, 9 p. alifle de parafinâ; 
A. de jodkaliu (u. kalii jodati), amestec de 
20 p. jodkalium, 10 p. apâ çi 170 p. alifle de 
parafinâ; Cold-eream (u. leniens), o A. foarte 
moale, albâ, folositâ mai eu samâ iarna în contra 
asprimei pielei, e preparatâ din 4 p. cearâ albâ, 
5 p. spermancet, 32 p. oleiu de migdale, 16 p. 
apâ çi 1 p. oleiu de rose, adeseori çi eu pufinâ 
glycerinâ; A. de ochi (u. ophthalmioum), 30 p. 
oleiu de migdale, 19 p. cearâ, 1 parte oxid de 
mercuriu; A. oxigenatâ (u. oxygenatum), 50 p. 
unturâ ou 3 p. saJpetru încâlcjite çi amestecate 
mereu pânâ ce pierd reacflunea acidâ; A. de 
parafinâ (u. paraffini), 1 p. parafinâ tare eu 
4 p. parafinâ lichidâ; A. de plumb (cerat de 
plumb, u. plumbi), amestec de 92 p. unturâ eu 
8 p. acetat de plumb; A. de plumb ianatâ 
(u. plumbi tannici, u. ad decubitum), amestec de
1 p. tanin, 2 p. acetat de plumb, 17 p. untmâ; 
A. de plop (pomadâ de plop, u. populi, popu- 
leum), 1 p. muguri proaspefi de plop, fei-]! în
2 p. unturâ pànâ evaporeazâ umiditatea, çi apoi 
pr.esafi ; A. de rose (u. rosatum), amestec de 
50 p. unturâ, 10 p. cearâ albâ çi 5 p. apâ de 
rose; A. de rosmarin (alifle de nervi, u. ros- 
marini compositum, u. nervinum), amestec de 
26 p. unturâ, 8 p. seu, 2 p. cearâ albâ, 2 p. 
oleiu de nucçoare çi câte 1 p. de oleiu de ros- 
marin çi oleiu de boabe de juniper; A. de dr- 
ehit (u. sabinae), 1 p. e'xtract de archit, 9 p. 
alifle de cearâ; A. de vêrsat (u. tartari stibiati, 
u. stibiatum), amestec de 2 p. tartrat de vomat 
çi 8 p. alifle de parafinâ; A. de terpentin (u. 
terebinthinae), amestec de pârfi égalé de terpentin, 
cearâ galbenâ çi oleiu de terpentin ; A. de zinc 
(u. zinci), amestec de 1 p. oxid de zinc çi 9 p. 
unturâ. (V. çi blastru.)

Aligarh, o parte a çesului aluvial dintre Ganges 
çi Dçamna (India), pâmêntul dâ çi 3 récolté pe 
an, Capitala A. eu 61,730 loc., fort ou garnisoanâ 
englezâ, are un gimnasiu, tribunal etc.
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Aligator, munit çi caïman, un reptil din or- 
dinul crocodililor, are capul tui-tit, botul lat, Jung, 
plan, aproape neted Corpul e acoperit eu plâci 
cornoase. Are 4 picioare eu câte cinci degete, eu 
ghiare tari. Ajunge o lungime de 4 m. Se miçcâ 
eu anevoie pe uscat, înnoata însâ foarte repede. 
Tràiesce în Brasilia çi Guiana. In sudul Statelor 
unité se aflà Alligator niger; în Brasilia se aflâ 
çi aligatorul eu ochelari (Champsa sclerops), în 
Missisipi Alligator lucius. Se nutresce eu pesci, 
ataeà caii, pe om foarte rar. Depune câte 100 oue 
în cuiburi anume fâcute pe fermurii apelor. Se 
prinde eu refele 91 curse, se împuçcâ prin ochi 
sau i se sdrobesce capul prin lovituri. Pielea se 
folosesce la încâltâminte, la çele de cai; untura 
la maçini. Carnea nu e gustoasâ. [M.]

Alighieri, v. Dante.
Alignement, (franc.) pe camp 0 Unie de orien- 

tare, flxata prin doue obiecte ; împreunarea ste- 
lelor prin linü oable spre determinarea mai les- 
nicioasâ a positiUor lor; ca terin. milit. direc- 
fiiinea liniei de front.

Aliluia, {evr. din: H al = vine, ili = D(}eu, 
U = laudafi çi i a = D(Jeu, prescurtare din lehova), 
însamnâ: Vine D(}eu, laudafi pe D(}eu. A. este 
cântare de laudà întrodusâ delà ludei la cre^tini, 
eu deosebire la întonarea psalmilor. In spécial 
se càntà în postal mare la începutul Dtreniei 
în loc de: »D(}eu este Domnul. . .«

Alima, (Kunja), un rîu latéral al rîului Congo 
în Africa, isvoresce aproape de isvoarele rîului 
Ogove. Pe termuiii lui sûnt trei stafiuni franceze.

Aliman-Mirtaza, insulâ în Dunâre, mai sus de 
satul rom. Bistrot, j- Dolj.

Alimânesci, numele mai multor localitâti în 
Rom., j. Arge? çi Oit; mai însemnatâ e com. 
rur. A. din j. Oit, plasa Siul-de-sus, ou 1560 loc. 
agricultori; aceastâ oomunà dupa legendà înainte 
eu mai bine de 300 anî a fost pràdatà de Turc! 
chiai- într’o (Ji de Pasci, pe oând poporul se afla 
în biserioâ ; oâti au putut scâpa în pâdure s’au 
ocrotit lângâ turma unui cioban numit Ali ori 
Aliman, apoi întemeiarà un nou sat çi-1 numirà 
dupa numele ciobanului. In comunâ se aflâ 0 
moarâ ou aburi.

Aliment, regim alimentar. Alimente sûnt sub- 
stante, pe cari le mâncàm çi bem spre a potolî 
foamea çi setea, spre a conserva starea normalâ 
a organismului, spre a înloouî materia pierdutâ 
prin functionarea organelor. Alimentele trebue 
dar sa continâ materii identice eu cele, din cari 
este compus coipul omeneso, eu cele cari se 
descompun çi cari sûnt apoi scoase afarâ din 
organism. Pentiu a détermina valoarea nutritivà 
a fiecâm aliment în parte, descompunem ali
mentele compose, pe cari ni le dà natura, în 
corpuri mai simple. Imparfim dai- alimentele 
simple în alimente alb'uminoide sau cuaternare, 
compose din : azot, carbon, hydrogen çi oxygen, 
cari alimente sûnt mai nutritive (albumiuà, fibrinà, 
caseinâ, gJuteii, leguminâ); în corpuri grase de 
origine animalà çi vegetalâ, compose din : carbon, 
hydrogen çi oxygen, çi în alimente temare sau 
carhoidrate, lipsite asemenea de azot ca çi grà- 
simile çi compose din carhon, hydrogen çi oxygen, 
(amidon, dextrinà, zahàr, glicose). Afarâ de azot, 
carbon, hydrogen çi oxygen alimentele organice 
mai confin materiile minérale necesare organis
mului : pucioasâ, fosfor, calce, fier, potasâ, sodâ.

chlor. In natura nu gâsim alimente simple ci 
numai alimente compose, astfel s. e. laptele se 
compune din apâ, caseinâ, alhuminâ, unt, lac- 
toasâ sau zahâr de lapte çi din sârui'i minérale. 
Fisiologiçtii au stahüit, câ un om adult trebue 
sà consume în 24 oare: 105 grame materii 
cuaternare, 56 grame grâsime çi 500 grame oar- 
boidrate, aceste proportiuni sûnt însâ pasibile de 
variate modificàri, chiar deprinderea face pe omul 
capabU sâ mânânee 0 cautitate mai micâ de sub- 
stanfe azotate çi sâ producâ munca necesarâ. Ali
mentele cele mai hrânitoare sûnt cele din regnul 
animal: lapte çi derivatele laptelui, ouë, carne, 
pesce. Regnul végétal ne dâ câteva alimente 
hrànitoaie, precum cerealele (gràu, sëcai-â, porumb, 
orz), pâstâioasele (linte, mazere, fasole, bob.) 
Afarâ de cartofi çi de câteva alte râdâcini ali- 
mentare, de ciuperci, de fruotole dulci, de fruc- 
tele çi semintele uleioase, celelalte alimente 
vegetale sûnt foarte sârace în materii nutritive. 
In general regimul alimentar animal ne face 
mai capabiU la muncâ, deoât cel végétal, re
gimul alimentar cel mai potrivit pentru om este 
însâ cel mixt, compus din alimente animale çi 
vegetale. In timpul postului recurgem la sub- 
stan(e vegetale mai bogate în azot, ca pàs- 
tàioase çi pâne. Copilul nou nâscut suge din (itele 
mamei sale ahmentul cel mai perfect, lapte, 
care posede oomposifia potrivitâ eu trebuinfele 
corpului copilului, care contine materiile orga
nice çi minérale necesare pentru crescerea çi 
pentiu regulata funefionare a tuturor organelor. 
Milite alimente au trebuintà de diferitâ prepa- 
ratiune spre a putè fl mâneate, precum mâci- 
nare, fermentare, coacere, fierbere, frigere etc. 
Alimentele bogate în apâ se descompun lesne 
çi dobândesc atunci oalitâti vâtâmâtoare (lapte, 
carne, pesce, stridii etc.) ; oprim descompunerea 
lor prin pâstrarea lor la temperaturâ scâijutâ, 
de cel pufin 4° C, prin oprirea contactului lor eu 
aerul atmosferio, prin diferite moduri de prepa- 
ratiune, cari le apârâ de fermentafinne. Alimen
tele preparate astfel, ca sâ se poatâ pâstra mai 
mult timp fârâ a se strica, le numim conserve 
alimentare. Pe lângâ adevëratele alimente mai 
consumàm diferite condimente, menite a face 
mâncârile mai gustoase, a stijnula organele di
gestive la lucrare mai energicà, precum ardeiu, 
piper, muçtar, hrean, o(et, Beuturile fac parte 
din alimente, apa joaeâ un roi important în 
corpul omenesc çi animal, ea este vehicul, care 
transpoartâ materiile nutritive în toate organele, 
în interiorul celulei çi care scoate din organisin, 
din celulâ, materiile usate çi netrebnice. Beutu
rile alcoolice nu sûnt alimente, ele nu sûnt de 
nici un folos pentru organismul sànàtos, ele pot 
însâ servi ca medicamente în casuri rare. Sn- 
nâtatea, natalitatea, moi'talitatea, toatâ prospe- 
ritatea unui popor, starea lui moralâ çi materialâ 
depinde de caUtatea çi de cantitatea alimentelor 
çi beuturilor, ce el consumâ. Este dar necesar 
ca bârbatii, cari cârmuesc statul,' sâ conducâ 
astfel economia nafionalâ, ca munca fiecârui ce- 
tâfean sà producâ cel putin striotul necesar 
pentru famiiia sa, ca tofi oetâtenü sà fie povâ- 
tuifi asupra valoarei nutritive a diferitelor ali
mente çi beuturi în raport eu trebuinfele corpului. 
(Vecj.i art. : beuturi, carne, conserve, fâinà, grâne, 
lapte, leguminoase, pâne, pesce.) [I. Félix.]
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AUmentele plantelor, substan^ele necesare 

întretinerii vietii çi desvoltârü plantelor. Prin 
diverse metoade s’a dovedit, câ alimentul plan
telor trebue neapârat sa cuprindâ urmâtoarele 
elemente : carbon, oxygen, hydrogen, azot, suif, 
fosfor, potasiu, magnesiu, manganes, fier; ca ac- 
cesorii numai în alimentele unora; calciu, siliciu, 
chlor, zinc. Aceste elemente le iau prin mijloace 
çi din medii deosebite. Carbonul e luat ori din 
carbonatii çi materiile organice absorbite din 
medinl unde trâiesc, ori direct din anhidrida 
carbooicâ a aerului, numai însâ daoâ planta are 
chlorophyl çi la luminà. Oxygenul Î1 iau ori din 
apâ, oxicji, sâruri, base, corpuri organice absor
bite, ori în cea mai mare parte din aer. Hydro- 
genul il iau din compuçi organici, sârurile amo- 
niaoale etc. Cu cele 3 elemente, carbon, oxygen, 
hydrogen sintetiseazâ hidratü de carbon (glucosa, 
dextrinâ, zâharuri, amidon, celulose) probabil 
fonnându-se ântâiu aldehyda metyUcâ, ce se po- 
limeriseazâ. Azotul e luat indirect din atmosferâ 
(leguminoase) çi din substan^ele organice azotoase, 
transformate de anumite microorganisme ântâiu 
în compuçi amoniacali, apoi în compuçi nitroçi 
çi în fine în compuçi nitrici (niti-afi), ca ataii 
absorbifi, iar azotul cu cai’bonul, oxygenul çi 
hydrogenul pot sâ sintetiseze substan^ele albu- 
minoide. Pentru suif, fosfor, chlor, siliciu, calciu, 
potasiu etc. çi ori ce alte elemente, ce ar întra 
in alimentul plantei, sûnt absorbite în stare de 
sârmi: sulfaîi, fosfa^i, chlora^i, carbona^ etc. 
Observàm, câ substan^ele întroduse în planta nu 
constituesc chiar alimentul ei, ci materialul prim 
pentru sintetisarea lui ; în al doilea loc, e départe 
de a se cunoasce complet çi sigur pentru plante 
modificârile, ce le încearcâ substan^ele întroduse 
delà exterior, pana sà se reconstituiascâ substan- 
(ele asimilabile çi cele pierdute prin funcfionare. 
(Lit.: Detmer Manuel: Technique de physiologie 
végétale, pag. 1—73 ; A. Daguillon Leçons élémen
taires de botanique, pag. 378. etc.) [S. Çt. E.]

Alimentarii, fiat.J pe timpul impëi-afilor ro
mani fli nâscuti din pârin)i überi dar fàrà avéré, 
cari primiau pana la o anumita etate ajutoare în 
bani ori alimente din fonduri publice, create cu 
scop de a spori înmultirea oetâlenilor.

Allmenta^iune, 1) nutrire, întrefinere; 2) apro- 
visionarea cu alimente, la armatâ: înrietinerea 
soldafilor çi cailor cu hranâ ; 3) sustinerea cuiva 
en alimente .ori plàtirea unei rente (pensiune 
alimentarà) spre acest scop în urma unui con- 
tract ori a unei sentente judecâtoresci.

Allmon, V. Lemnul domnului.
Alimori, (roata de foc), se numesce datina po- 

poralà de a se aduna finerii çi bëtrânii unor 
strade între dnimurile comunei la un priveghiu 
(foc), unde îçi petrec toatâ noaptea zàpostitului 
de Pasoi cu povestiri, cântece çi jocuri. Tinerii 
iau din acest foc tâciuni aprinçi, çi întorcêndu-i 
eu mâna în cerc, formeazà o roata de foc, stri- 
pnd : «Alimori mori« çi »Hèi more® (dar çi «Hai 
la moarâ«). Uneori juuii remaçi neînsiu'a(i fac 
0 roata învelitâ în giluituri, paie unse etc. çi 
aprin(Jênd-o, o slobod la vale pe coasta unui deal 
de deasupra satului strigând: «Alimori more, fata 
lui N. N. a remas nemâritatà !« [Liuba-Iana.]

Alimoç sau Alimos, erou legendar dintr’o ba
lada poporalà româneascâ. (Cf. oolecfiunea de 
poesii pop. al lui V. Alexandri çi G. D. Teodorescu.)

Alinea, alineat, fiat.J çir nou în scriere, pausâ, 
întrerupere ; trâsâturâ de oondeiu ; pasagiu din- 
tr’un § de lege.

Aliniare, plan çi trâsâturâ (franc, tracé), 
deteiTniuat de autoritatea localâ pentru clâdirile 
çi constructiunile tangente cu câile publice. Be- 
gulamentele comunale prevëd obtinerea çi ur- 
marea lor pentru a se construi; sano(iunea este 
amenda çi uneori dârîmarea (art. 385 Cod. penal; 
159 Pr. pen.) — Art. 19 din Constitutiune men- 
tine dispositiunile Eegulamentului organic în ce 
privesce aliniarea çi lârgirea stradelor.

Aller, (botan.), numitçi laptele cucului, 1. cânelui 
çi 1. lupului din causa sucului otrâvicios, alb ca 
laptele, propriu tuturor varietâ(ilor acestei plante 
(v. Euphorbia). In industria pop. (erancele vâpsesc 
ou A. ouele galbene la Pasci, cum çi tesâtiirile.

Aliorumna, ahi-una, la Jomandes («De origine 
actibus Getarum», secl. VI.), numele vi'àiitoarelor 
gonite de Fiümer, regele GotUor, cari impreu- 
nându-se cu Fauni (»F. fioarii») au deveuit strâ- 
moaçele Hunilor.

Aliquot, pai'te dintr’un întreg, care se cuprinde 
de anumite-ori fârâ rest în întregul. S. e. pàitile 
aliquote din 8 sûnt 1, 2, 4, çi se deosebeso de 
pârtile aliquante 3, 5, 7. — A. în musicâ v. 
armonice.

Alisma L. (botan.), gen din familia Aiismaceae, 
tribul Alismeae, cuprinde plante herbacee perene 
aquatice, cu flori albe sau rosee, hermafrodite. 
Periantul cu 6 foliole, 3 externe veriji, 3 interne 
petaloide çi mai mari. Staminé 6, mai rar 9, dis- 
pnse în 2 verticile. Carpele în numër variabil, 
devin la maturitate achene cu seminte, fârâ al
bumen. Gentil Alisma 11. cuprinde vr’o lOspecii, 
ce cresc în Europa, Asia temperatâ çi tropicalâ, 
în Africa tropicalâ, în Australia çi America. 
Specia cea mai comunâ este Alisma Plantago L., 
care cresce .çi prin regiunile noastre çi este ou- 
noscutâ sub numirile poporale de: L i m b a r i ( â, 
Limba-broascei, Patlagina apei çi Pod- 
beal de apâ. Ea se atlâ prin bâ4i, mlaçtini, 
pâraie çi pe malurile rîurilor çi lacurilor. Eàdâ- 
cina çi frunzele se întrebuinfau odinioai’à în 
medicinâ ca preservativ contra turbârü. Decoc- 
tiunea sau pulberea de frunze de Alisma Plan
tago L. se folosea ca diuretic la boalele de ri- 
nichi. Unele din spécifié de Alisma L. sûnt 
tivate ca plante ornamentale pentru decorarea 
basinelor dé prin grâdini. [Z. C. P.]

Aiismaceae, famfiie de plante Monocoiyle- 
donate herbaceae, perene, aquatice. Ele au frun
zele dispuse in rosetâ çi de 2 feluri: unele ereote, 
pefiolate çi ou un limb cordiform sau sagitat çi 
provëtjute cu nervure reticulate, altele submerse, 
sesile, cordelate çi cu nervure paralele. Florile 
alburii sûnt hermafrodite, mai rar unisexuate. 
Periantul compus din 3 sepale verip çi 3 petale 
colorate. Staminé sûnt 6 sau mai multe. Üvarul 
compus din 6 carpele sau mai multe, cari devin 
achene cu semin(e fârâ albumen. Aceastâ fa
mille cuprinde vr’o 12 gennri respandite în 
toate regiunile globului, afarâ de regiunile mai 
reoi. Genurile acestei famifii sûnt grupate în 2 
tiiburi : I. tribul Alismeae cu genurile Alisma 
L., Sagittaria L. etc. çi IL tribul Butomeae, 
din care însemnàm pe Butomus L. cu o sin- 
gurâ speoie, Butomus umbellatus L., ce cresce 
prin bâl^ile çi locurile mlâçtinoase de prin pâr-
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tUe noastre. Intrebuin^rile acestor plante sûnt 
foarte restrinse, mai toate contin un suc acru ; 
rhizoniul lor uneori este avut în feculâ.

[Z. C. P.]
Alispan, fmagh.J v. Vioecomite.
Allÿverif, (turc.) trafic, negot, daravere, tîr- 

guialâ, vêntjare.
Alitera^iune, figura de stil, se face prin repe- 

ti^mnea sau unui singur sunet, ea în celebrele 
ouvite ale lui César : oeni, tùdi, «ici ; «enii, l'êcjui, 
înrànsei; sau prin repetifiunea a doue ori mai 
multor sunete ; /ructe /himoase ; sau în cuvin- 
tele oonipnse, se répéta numai sunetul delà în- 
ceputul tulpinelor: ne’n/’lorit çi des/ÎTinzit, în- 
/ricat si ne’n/'rânat, înwercjit çi strânetjiu. Cuvin- 
tele pot sa urmeze imediat dupa olaltâ, ca în 
exemplele aràtate, sau pot fi despâi^ite prin alte 
vorbe, însâ în legâtnrà sintacticà iinele eu altele; 
argint e pe ape si.aur în aer (Eminescu). Uneori 
se répéta numai sunetele delà începutul sau 
mijlocuJ veraurilor. In epocele primitive, mai 
aies la popoarele nordice, la Sco^ieni çi Scan- 
dinavi, alîteratiunea era temelia vereifica^unii, 
oa çi quantitatea la Eiini çi ca accentul çi rima 
astâ4i. nOrganele aspre ale popoarelor sëlbatice,« 
(}ice Philarète Charles, »au créât o simetrie asprâ 
çi gi’osolanâ, ca çi limba ce vorbiau; aceasta e 
aliteratiimea. Aceastà simetrie, ca^ênd pe ràdà- 
cinà, adecâ pe întelesul cuvintelor, ajuta me- 
moria çi fâcea sà pêtrundâ poesia çi legile ferii.» 
Astâjji aliterafiunea formeaza una din fnimsetile 
limbii, în (jicerile tipice, s. e. 6un çi ôlùnd, 
cruciç çi curmeziç, în lung çi în lat, multe çi 
«tërnnte, praf çi pulbere, Zatrâ la. lunâ; çi mai 
aies când formeaza o annonie imitativà, s. e. prin 
uîrfuri aêntul riu «uia (Coçbuc). Ba este însâ 
un defect al süluiui, când formeaza o cacofonie, 
s. e. «U ne numifi wumele nunilor; sau în 
urmâtoarele versuri ale lui Voltaire: ÎVon, il 
n’est rien que Alanine n’honore. (Nu, nu-i nimic, 
ce Nanina sà nu onoreze.) Unii Francezi confundà 
aliteratiunea eu asonan^a, care sta în asemë- 
narea silabelor finale a mai multor vorbe, ce se 
urmeazâ çi din care s’a nàscut rima în versi- 
ficatiunea modernà. In versurile poporane çi a(Ji 
rima nu e uneori decât o simplà asonantà. (Un 
studiu amënun^it despre alitel'afinne a pu- 
blicat d. Ovidiu Densuçanu în Revista criticâ- 
literai’â, nr. 7—8 çi 11—12, a. 1894. Acesta e 
unioul în limba românâ.) [M. Strajan.]

Aliuÿ(= Allies), com. mareînUng., cott. Timiç, 
eu 1932 loc. Romani çi Germani; în apropiere se 
aflâ minele unei cetà^ vechi. Multe vii çi prune.

Alivant, planta, term. botanic pop., v. Lavandula.
Alivenca, alivanca, în Moldova numele unei 

plàointe ou brânzà.
Alivenci saualivinci, term. de choreografie 

poporalà, un fel de horà foarte respândità în 
Moldova.

Alizari, râdâcinile de Roibà, Garantâ (Muhia 
tinetorum L.) (V. ac.)

Alizarina, pigment, se aflâ în Garanfà (Krapp, 
Rubia tinetorum), de unde a fost estrasà de Ro- 
biquetçiColin(1826). A. astà(}i se préparaartifioial 
din Antraoen (Grabe çi Liebermann 1868), încât 
cultivarea Krappului, întins pana deunâcji asupi’a 
întreg pâmêntului, a îneetât aproape ou totul. 
A. cristaliseazà în ace roçü sublimabile, se to- 
pesc la 289° C, solubil în alcool, ether çi hydroxyd

de sodiu, în apà e greu solubil A. dâ eu clorurâ 
de calciu, eu sâruri de aluminiu çi de fer com- 
puçi oolorafi insolubili, numifi verniuri (Lake), 
A. seivà mai aies pentin vâpsitul bumbacului.

Alkaios, (Alcaeus), cel mai vechiu poet lirie 
eolian, n.laMitylene(Lesbos) prin secl.VT. a. Chr. 
Fiind unul din çefli oligarchilor, A. luà parte la 
luptele civile din patria sa, dând de multe ori 
însâ dovecji de laçitate. Exilât de Pittakos, çeful 
democrat, el câlëtori prin multe (eri. Graciât 
mai târcjiu reîntrà în patrie, unde a çi mûrit. 
In serviciul luptelor politice a pus A. çi talentul 
sëu poetic. El a scris : ode resboinice, epigrame, 
poesii erotioe, çi amare satire. Din toate se pà- 
stieazà câteva fragmente. El fù nâscocitoml 
strofei alcaice. (Lit.: A. Croiset, Hist. de la lit. 
grec. t. II.)

Alkamenes, sculpter grec din prima jumëtate 
a secl. V. a. Cbr., învë(âcel al lui Phidias; dupa 
Pausanias el a proiectat grupa de vest de pe 
frontispiciul templului lui Zeus din Olympia, re- 
presentând lupta Centaurilor eu Lapifii.

Alkestis ori Alkesta, în mitol. grecâ fica regelui 
Pelias; dupà Orner între mai multe surori cea 
mai frumoasâ; se màrità dupà Admetos, rege 
în Thessalia; îçi jertfi propria-i via^à pentru a 
lungi viafa aotului sëu, dar n’a fost refinutà în 
lumea do jos, ori a fost eliberatâ de acolo de 
càtrâ Herakles. Euripide tracta jertfirea çi eli- 
beiarea ei în drama eu acelaçi titlu.

Alkibiades, politician çi militar din Atena, 
n. la 460 a. Chr. ; deçi sub tutela unchiului sën 
Perikles, avù însâ o educafie neîngrijitâ. Când 
amie ou Socrate, când tovarâç degeneratilor ; aci 
ambitios, aci excentric ; ba luptâtor pentru patrie, 
ba tràdâtor al ei ; bogat çi fnimos ; inteligent çi 
dibaciu, A. era tipul unui periculos demagog. In 
afacerile publiée întrâ pe la 420, devenind în- 
datâ idolul poporului cel de-o ftre eu dînsul. In- 
telegerii dintre aceçti doi se datoresce nenorocita 
expedi(ie din Sicüia (415) çi reaprinderea res- 
boiului peloponesic. Tovârâçia însâ nu tinù mult. 
Dat în judecatâ de popor, fiind-câ în noaptea 
pleoârii spre Sicilia mutilase toate Hermele, A. 
ti’eoe la Spartani, dându-le toate sfaturile spre 
a nimioi pe Atenieni. In cui’ênd însâ fù isgonitçi 
din Sparta. Spre resbunare el trece (412) la Tisa- 
ferne, satrapul Asie! mici, càutand a-1 depârta 
de Spai-tani. Preste 5 ani Atenienii îl iartâ çi-1 
primesc eu triumf în patrie. In 406 este din 
nou exilât. De astâdatâ A. pare mai matur: se 
retrage în Tracia. Dupà Victoria desâvîrçità a 
Spartanilor el merge în Phrygia la Phamabaze. 
Aoî aflâ de complotul Spartanilor în unire on 
Cir cel tinër. Pocâitul A. pornesoe la Suza, ca 
sà demasoe totul Marelui-Rege Artaxerxe çi sâ-1 
câçtige pentru Atena. Pe drum însâ o oeatà a 
conspiratorilor il ajunge, îl asedie într’o casa, 
câreia dându-i-se foc, ucigaçul Atenei piere în 
flacàri (404). (Lit. : V. Vuruy, Histoire greque.)

Alkinoos, dupâOdyssea l'ege al Phaiakilor; fica 
aoestuia Nausikaa conduse pe Odysseus, dupâ-ce 
scapà de naufragiu, pe insnla Scheria, la tatâl 
sëu, unde gâsî scut çi ajutor.

Alkiphron, retor çi romancier grec eminent; 
ti'ài probabil în secl. III. d. Chr. Delà el ue-a 
remas o coleo(iune de 118 epistole, în cari ex- 
pune în o formâ precisâ çi limbà curatâ viaja 
pescarUor, (eranilor, parasitilor çi heterelor din
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Atena jur; raaterial pre^os pentru cunoascerea 
modului de traiu cugetare din timpul dupa Ale
xandra Macedoneanul. Ed. Lipsca 1856 de Seller.

[Dr. EMe Cristea.]
Alkmaion, fiul lui Amphiaraos $1 al Eriphylei ; 

eroul principal în expedi[imiea Epigonilor; uci- 
(fènd pe mamâ-sa, fù urmàrit din partea Erin- 
nyelor; aflà scâpare la Phegeus delà Psophis, 
oare îi dete de sotie pe fica sa Arsinoe, dar în 
urmâ fù ucls de câtrâ flcioiii acestuia, pentiu 
cà devenise inlidel sotiei sale.

Alkmaioni(ji, neam nobil din Atena, numit 
aatfel dupa Alkmaion, strànepot al lui Nestor; 
vinovati de uciderea aderentilor lui Kylon (612 
a. Clir.) înaintea altarelor (Jeilor, întreg neamul fù 
exilât din Atena, çi numai dupa resturnarea Peisi- 
stratiijilor, sub conduoerea lui Kleisthenes (510), 
ajunserâ iaràçi în posesiunea drepturilor lor.

Alkman, liric grec, n. în Sardes (Lydia); veni 
ca sclav la Atena, unde deveni liber. A fost 
capul çooalei (poetice) dorice çi pârintele poesiei 
lirioe la Greci. Lucrà pe la mijlocul seol. VII. 
Productele lui sûnt mai aies cântece de cor, 
bimne, pàane, partenü (cântece pentru coruri de 
femei spartane), himenee (pentru juni) ?i versuri 
erotice; ele cuprind un spirit senin, vioiu çi 
oarecare naivitate anticâ. Delà el numirea ver- 
sului alkmanic, ce constâ din tetrametrii dac- 
tilici, catalectici gi acatalectici. Poesüle lui le 
posedem numai în fragmente; cel mai mare e 
un fragment din o partenie, aflat 1855, a(p în 
Paris (papyrus). Tôt ce ni s’a pâstrat cuprinde 
tom. III. din «Poetae lyrici Graeci« de Bergk, 
Lipsca 1867 ed. UI. [Dr. Elie Cristea.]

Alkmena, fica lui Elektryon, rege al Mykenei 
çi sotialui Amphitryon, câruia îi nâscù pe Iphikles, 
pe oând din îmbrâtiçarea ei de câtrà Zeus, care 
luase chipul lui Amphitryon, se nàscù Heracles, 
de aici sti-âmoaça Heracütjilor; dupa moartea 
sotului ei se mârità dupa Rhadamanthys, fiul lui 
Zeus. Ca stràmoaça Heracli(}ilor fù mult cântatà 
de câtrâ poeti.

Alkyone, în mit. grecâ e amoreza lui Pos- 
seidon; ea a nâscut pe Hyrieos sau Urieos. 
Ea represintâ norii viforoçi de mare. Dupa ait 
mit Keyx (profundatorul, pasere) e bârbatul Al- 
kyonei (pasere de ghiata), care pe termurii mârii 
îçi olocesoe puii. Intre cele çepte stele ale Ple- 
iadelor, ce se vêd eu ochi liberi, Alkyone. e cea 
niai mare çi se numesce oloçca, iarâ ceïelalte puii.

[Atm.]
Alkyoneus, dupa mit. grecâ e ântâiul nâscut 

dintre tofi giganfii (uriaçi), çi în lupta giganfilor 
apare grozav de mare, cât un deal, ca luptaciu 
îndràsne] çi inimic înfioràtor al (Jeilor din ülimp. 
Numele lui însemneazà ger çi ghiafâ, el e per- 
sonhicatiunea iemü $i a tempestâjilor iernatice 
de mare. Heracles se luptà eu uriaçul çi îl în- 
ringe. Heracles e (Jeul luminü çi câl(lurii de 
Primâvai'à, iarâ uriaçul represeutând iarna, ur- 
meazâ sà fie învins. ü asemenea personificaiiune 
e Geryoneus (v. ao.) A. în poveçtile romànesci e 
représentât prin uria,?ul GerUâ çi al]ii. [Atm.]

Alla brève, (musicâ), se numesce tactul de 
doue jumëtà{i, care se însemneazà prin s/8.

Allah, (semit.J (contras din art. al çi din ilah = 
el) numele lui Diimnecjeu, foloeit la Mohame- 
dani. Mohamed a aflat conceptul singurului Dum- 
nejeu la Arabi, çi apoi ’l-a mai purificat dupa

învëtâtura ludeilor çi dupa cea a creçtinilor, 
dar esohi(Jênd ori ce pluralitate a persoanei 
dumne(Jeesci.

Allahabad, oraç indo-britic lângâ Ganges çi 
Dçamna, capitala provinciilor de uord-vest eu 
176,770 loc., centra militar. Loc vestit pentiu 
pelerinagiul Hujilor. Englezii ’l-au ooupatlal831.

Allamanda, gen de plante din familia Apocy- 
naceelor, tribul Carisseelor. Cuprinde arbori sau 
tufe càtàràtoare, eu foile verticilate, la basa eu 
glandule. Plorile, ce formeazâ un racem ter
minal lax, sfint galbene sau violacée. Caliciul 
e pentapartit ; corola are tub cilindric dilatât la 
gurâ. Spécifié genului A. cresc în America de sud 
çi se cultiva la noi în florâria caldâ. [A. Pr.]

Alla mente, term. musical = ex abrupto, ne- 
pregâtit.

Alla militare, term. musical = militâresce, 
énergie.

Allantiasis, intoxicatiune prin cârna]i.
Allantois, beçicâ finà în corpul embrionului; 

din partea esterioaià a acestei beçici eu timpul 
se formeazâ çinoara buiicului çi placenta; din 
cea interioai'â se desvoaltâ beçica urinului.

Alla Pajestrina, tenu, musical, în stilul lui Pa- 
lestrina, în stil nobil bisericesc.

Alla polacca (ital.J term. musical, în tactul 
polonaisei.

Alla prima, (ital.J’ procedeu, manierâ de pic- 
turâ, la care materia, pe oare se lucreazâ un 
tablou, nu se prépara anterior eu oleu çi dupa 
terminarea pioturei nu se foloseso oolori trans
parente (lacuii).

Allargando, term. musical, rârind sau lârgind 
miçcarea.

Allata, V. Hlata.
Allatiil, Léo, Allatios, scriitor renumit, n. 

din pârin]i greci pe insula Chios la 1586, a 
studiat în Eoma filosofia, teologia çi medicina, 
a funefionat în Roma ca profesor la oolegiul 
grecesc, a tradus çi explicat în liinba latinà mai 
mulfi autori grecesci, îndeosebi a lucrat prin 
opuri literare de valoare pentru unirea ambelor 
biserici pe basa celor decretate în conciliul delà 
Plorenfa (1439); f ca custode al bibliotecei va- 
ticane în 1669.

Allatura, v. Zestre.
Alla Turca, (ital.J term. musical, în maniera 

musicei turoesci.
Alla zoppa, (ital.J term. musical, schiopâtând.
Allectores, perceptorii de contribujiuni sub 

împëra]ii romani.
Allegat, v. Alegafiune.
Allège, (franc.) vapor mic de port eu destina- 

(junea de a sta în ajutorul corâbiilor la întrarea 
ori eçirea din porturi.

AUeghany, (pron. aUigheni), 1) sistem de munti 
în paiïea esticâ a Americei de nord, constând 
din mai multe (6—12) çiruri paralele de diferite 
numiri(Mun]ii vineji, Catskill, Adirondac 
etc.) ; se întind în direcfiune nord-esticà, aproape 
paralel ou (eriiiul Ooeanului Atlantic, în lungime 
de 2500 km. çi 200—300 km. lâfime; sûnt tra- 
versati de multe vâi cui’meziçe (traverse). A. 
formeazâ culmea despâr]itoare înti’e basenul Ooea
nului Atlantic çi acel al lacurfior man çi al rîului 
Missisipi. Inâ4imea medie a muutfior e de 9(X) m. ; 
piscul cel mai înalt e Black Dôme, în muntii 
negri, de 2044 m. Munfii A. sûnt bogafi în fier,
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carbuni de piatrâ sare. 2) A., rîu în America 
de nord; isvoresce în muniii Pennsylvaniei, la 
Pittsburg se unesce ou Mononguhela çi formeazà 
rîul Ohio ; e navigabil.

Allegheny-City, oraç industrial în Pennsylvania 
lângâ rîul Alleghany, în fata ora§ului Pittsburg, 
eu 105,287 loo. ; observator astronomie, co- 
merciu însemnat.

Allegiance, fengl.) în term. jurid. engl. supu- 
nerea naturalà çi legalà, ou care datoresc cetà- 
tenii domnitonrlui oonstitutional. Oath of A. ju- 
ràmênt de supunere.

Allegramente, (îtal.J term. de expresiune mu- 
sioalà = ou veselie.

Allegretto, (ital. musicâ), presem-tat A lltto, 
diminutivul delà Allegro, term. de miçoare 
echivalSnd aproape ou Andantino çi avênd 
metronomic 84—120 timpi pe minut, oeea oe-1 
face a adroite o multime de nuante; vivace, 
s 0 h e rz an d O ç. a. Se dâ cate odatâ acest nume 
însuçi bucâtii scrise în aceastâ miçcai’e.

Allegri, Grigorio, n. în Roma pe la 1590, 
t tôt în Eoroa în 18 Febr. 1652 ; studiile musi
cale le-a fàcut sub Nanini çi a fost cântâret în 
capela papalâ. Renumit prin corapositia Mise
rere — psalmul 57 — care çi astâcji se cantà 
de capela papalâ de doue coruri, cel dintâiu în 
5, cel de-ai doilea în 4 vooi, miercurea la 4 oare 
în septëmâna patimüor. Publicarea acestei com- 
positiuni era sub afurisenii papale inter(}isâ. As- 
cultându-o Mozart de doue ori a pus’o pe note, 
çi în a. 1771 s’a tipârit în Londra, mai târ(}iu 
çi în Paris çi în Lapsea.

Allegrisslmo, term. music., foarte iute, foarte 
repede, identic eu presto assai.

Allegro, term. music., iute, repede, termin de 
miçcare.

Allemanda, dans vecbiu german în tact g/4 ori 
3/6, seamênâ eu ounoscutul »Landler«.

Allen, Grant, naturalist çi romancier engl., n. 
1848 în Kingston (Canada), absolvà universitatea 
în Oxford, çi se dedicà eu zel directiunii dar- 
viniste, în care e piivit de unul dinti’e cei mai 
apti representanti.

Allen, strugui’i; corciturâ de vite europ. çi 
amer., de ooloare gâlbenie, eu ai'omâ plàcutà. 
Nu résista filoxerei.

Aller, aüuent al rîului Veser, 162 km. long.; 
în parte navigabil.

Allersheim, sat în Bavaria lângâ rîul Ries; 
aci au învins Francezii pe Bavarezi sub Mercy, 
care câ()n în luptâ (1645).

Allia, aflueut din stânga al rîului Tibru, din 
sus de Roma; aci au bàtut Gallii pe Romani în 
18 Julie (dies alliensis) 390 a. Chr.

Alliance israeiite universeiie, societate înte- 
meiatâ în Paris la a. 1860 prin mai multi Evrei 
de fiTinte (Ad. Crémieux, Alb. Cohn etc.), acum 
làtitâ preste toatâ suprafata pâmêntului. lia 1891 
avea 30,626 membri. Scopul societàtii este apâ- 
rarea judaismului çi emanoiparea Evreilor de sub 
toate legile esceptionale. Comitetul central de 
60 membri résida în Paris. Subcomitete se aflâ 
în toate statele. In Ungaria s’a làtit societatea 
delà 1868 çi numerâ foarte multi membri, astfel 
încât unul din comitetele principale se allâ în 
Budapesta. Societatea în fiecare an tine o adu- 
nare generaJâ în Paris. Taxa de membru e de 
3 floreni.

Alliaria Adans. Subgen de plante din genul 
Sisymbrium L. din familia Cruciferae, tribul 
Sisymbrieae. Se distinge de Sisymbrium pria 
portul sëu, pi'in frunzele sale dintate sau aproape I 
intregi, cordate sau deltoidee çi prin semintelel 
eu teguiiientele striate. Cuprinde numai 2 specii,' 
una cresce în Europa pânâ în India, cealaltâ 
cresce în Himalaya. Dintre acestea însemnàm 
pe Alliaria offidnalis Adans. (sau Sisymbrium 
Alliaria Scop.), care crescë çi prin pârtile noastre 
çi este cunoscutâ sub nurairile vulgare do : U s- 
turoitâ, Aiuçor, Voinicicâ, Vindecutâ 
etc. Este o planta erbacee anualâ eu flori albe, 
dispuse în raceme terminale. Ea cresce pria 
locurile umbroase din pâduri, tuflçuri, cranguri 
çi prin grâdini; când este proaspetà are un mires 
çi un gust de usturoiu, datorit sulfurului de allyl, 
ce contine, çi pe care îl pierde prin desecatiune. 
Fnmzele de Alliaria offidnalis Adans. se în- 
trebuintau în medicinâ ca depurative çi diuretice. 
Semintele sale pulverisate pot fl utilisate spre 
a face sinapisme ca cele de muçtar, eu deose- 
birea, câ actiunea rubeflantâ se observâ abia 
dupâ câteva oare. Sucul acestei plante, care este 
foarte acru, se folosesoe spre a pansa rânile çi 
nlcerile rele, luorand ca escitant. [Z. C. P.)

Allier, afluent navigabil al rîului Loire în 
Francia, 375km. lung. Dupâ el e numit Depar- 
tamentul A., eu areal de 7380 km*, çi 424,382 
loc., capitala Moulins.

Allion, deal (326 m.) la vârsarea Cernei în 
Dunâre. La poalele lui a îngropat Kossutb 1848 
coroana Ungariei.

Allium L., gen din familia Liliaceae, tribul 
Allieae, cuprinde plante erbacee çu bulbi tuni- 
oati, eu frunzele radicale, mai adesea ânguste, 
lineare, plane sau flstuloase, uneori provëijute 
de 0 teaeâ foarte lungâ, ce îmbrâtiçeazà ramura 
aerianâ. Florile sûnt numeroase çi dispuse în 
umbele terminale. Periantul eu 6 divisiuni, în 
2 verticile ; androceul eu 6 staminé. Ovarul tri- 
locular, devine la maturitate o capsuli, ce se 
deschide prin 3 valve. Toate speoüle acestui gen 
contin un oleu volatil sulfuros, care le dâ un 
miros paiticular. Genul Allium L. contine vr’o 
250 specii, ce cresc mai eu samâ în Europa, 
în nordul Africei, în Abessiuia çi în Asia extra- 
tropicalâ; unele se mai gâsesc prin America de 
nord çi în Mexic. Multe din speciile acestui gen 
cresc spontaneu çi prin regiunile noastre, aça 
este A. JJrsinum L. numit în popor Leurdâ 
sau Aiu de pâdure, cresce prin pàdurile 
umede çi umbroase pânâ în regiunea mon- 
tanâ superioarà. A. Botundum L. vulgar Pur. 
A. Scorodoprasum L., numit de popor Aiul 
çerpelui etc. Unele specü de Allium L. se 
cultivâ foarte mult pentru trebuintele culinare 
precum; A. Cepa L., numitâ popular Ceapa. 
A. sativum L., numitâ de popor Usturoiu, 
Aiu. A. Porrum L., numitâ rnilgar P ras sau 
Ceapâ blândâ. A. Ascalonicum L., vulgar 
Haçme. A. Schoenoprasum L., popularArpa- 
cicâ, Arbagic etc. Unele se cultivâ ca plante 
omamentale pentru frumseta florilor. Allium 
sativum L. întrebuintatîn medicinâ ca vermifug; 
iar poporul nostm întrebuinteazâ Usturoiul 
contra diverselor boale, adesea în legâturâ ou 
descântecele. [Z. C. P.]

Allmann, George James, zoolog, n. 1812 in
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Cork, profesor în Edinburg delà 1855—1870, 
pânâ la 1883 a fost president al societatii Lin- 
uean Society. El a tractat polipii hydroi(Ji ai 
expeditiunii delà golful american çi Challenger ; 
a acns : «Monograph of the Freshwater Polizoa» 
(1856) çi xMonograph of the Gymnoblastic Hy- 
droids« (1871—1872).

Allobrogi, (Allobroges, »loouitorii teritorului 
sti'àin«), popor celtio în Gallia narbonicâ, între 
Isara (Isère), lacul Genf çi Khodanus. Eiind 
alia(ii Carthaginenilor, au fost supuçi Romanilor 
de Quintus Fabius Maximus la 121 a. Chr., care 
a ?i primit conumele de Allobrogicus ; din popor 
lesboinic A. au devenit ou timpul popor agricol. 
Capitala lor a fost Viena (Vienne), iar oraçul lor 
de grani^à în spre Helvetia, Geneva (Genf).

Allochroic, (grec.) în colori variate.
Allochroit, minerai, varia(ie de grenat ordinar.
Ail' octava, term. music., care aratâ, ca o voce 

sa execute un pasagiu în octavâ eu o altà voce.
Allodoxia, (ÿrec.) altâ pàrere; în teologie se 

folosesce în in(elesul de oredin(â ori pàrere 
eronatfi.

Allogamie, termin relativ la fecundatia plan- 
telor, se apbeâ atunci, când ovulele dintr’o floare 
6Ûnt fecundate de polenul produs de altâ floare. 
fle cà florile apaiiin aceluiaçi individ (geitono- 
gamiej, fie câ aparfin la indivicp deosebifi (xéno
gamie). A. este casul general în fecundafia plan- 
telor. Ea este înlesnità foarte mult prin disposi^ia 
relativà a celor doue organe sexuate din floare 
(androceu çi gineceu), precum çi prin màrimea 
çi epoca respectivâ a completei lor desvoltàri 
(v. heterostylie, dichogamie, feoundafie prin in
secte, vent). (Cf. H. Müller, Die Wechselbe- 
ziehungen zwischen den Blumen und den ihre 
Kreuzung etc. în Schenk’s Handbuch der 
Botanik.) [V.]

Allonge, v. Alonge.
Allopathia, metod de vindecare, folosind mij- 

loace contj-are procesului morbului. Toemai con- 
trarul homeopathiei.

Allotria, ceva accesoriu, secundar, ce nu se 
fine de obiect.

Allotriomorph, term. petrografic, se întiebuin- 
feazà pentru a caracteriza toate acele minérale, 
cari se con.solideazâ într'o roeà emptivà toemai 
la afîrçit, çi cari prin unnare ocupà interstifiile 
lâsate între minérale déjà consoüdate. Fomia 
|or nu va fi geometricâ, s. e. quai-z în granit, 
in xenomoiph,

Allotriophaghia, (grec.) mania de a înghifi 
lucruii ce nu se pot gusta, luoruri grefoase çi 
primejdioase ca: sticlà, cuie, pâment.

Allotropie, (grec.) v. Isomorphism.
Alloxan, se produce la oxidafiunea acidului 

uric, dar se aflâ çi în sucul intestinelor la catar 
intestinal; formeazà cristale fàrâ coloare, solu- 
bile în apâ çi alcool. Coloreazà pielea roçu, din 
care causâ se folosesce la sulemeneli.

Ail right, (engl.) pron. àlrait= toate în ordine.
Allston, (pron. alst’n), Waschington, pictor çi 

poet nord-amer., n. 1779 în Waeoamav, Carolina 
M sud, la 1843 în Cambridge lângà Boston. 
Membiu al academiei engleze. E numit de oom- 
patriofii sëi «Tizian american®.

. All’s well, (engl.) toate în bunâ pace ; în ser- 
™iiü marit. engl. respunsul pâzitorilor la stri- 
gatul oficerului de inspecfiiune.

Air unisono, term. music., însemneazâ a cânta 
la una çi aceeaçi înâlfime eu altâ voce, çi este o 
presourtare a scrierii.

Allyl, este un radical admis în compuçi din A., 
cari se gàsesc în naturâ în oleurile etherice ale 
usturoiului çi ale muçtaiului mai aies. A. al co
rn erciului este un Dialyl çi presintà un lichid 
fârâ coloare, eu miros etheric, analog mirosului 
de ridiche; aprins, arde eu flacârâ luminoasâ.

Alm, (germ.) numele pâçunilor çi a stànelor 
din Alpi.

Alma, riulef în peninsula Crimea între Cupa- 
toria çi Inkjerman. Aci au bâtut Francezii çi 
Englezii, sub Saint-Arnaud çi Lord Roglan, pe 
Ruçi sub Mentçioov (20 çi 21 Sept. 1854)..

Almacks, {engl., pron. elmex), numele balurilor 
amngiate în Anglia în cercuri restrînse pe calea 
subscripfiunii. Mai demult erau cele mai cerce- 
tate petreceri ale lumii elegante.

Almaj, V. Abnaç.
Almakerék, v. Malencrav.
Alma mater, (lot.) mamâ nutritoare; nume 

ce se dà universitâfilor.
Almanach, (arab.) efemeride astronomice çi 

calendare astrologice. Un A. a fost pubücat în 
limba lat. çi germ. de Regiomontanus la ordinul 
regelui Mathia Corvinul. Delà secl. XVII. A. încep 
a publies afarà de sciri astronomice çi calenda- 
ristico âneà çi alte date folositoare çi bucàfi lite- 
rare, iar în timpul mai nou partes lit. a devenit 
eu totul preponderantà, încât astàiji se dà nu
mele A. la numeroase pubücafiuni periodice pur 
literare. Societatea acad. «România Junâ® din 
Viena a publicat 2 A.-uri de incontestabilâ va- 
loare literarâ çi sciinfiificâ.

Almandin, grenat aluminosferios de coloare 
roçie, roç-bnmâ; se gâsesce în Ceylon, Pegu, 
Brasilia, Fahlun etc. çi se întrebuinfeazâ în 
bijuterià.

Almanzor, (arab. »pe care Dumneejou Î1 ajutâ 
la isbândâ®), al doilea Calif din dinastia Abba- 
si(Jilor, eu numele întreg: Abu Dça’far Abdallah 
ibn Mohammed, n. 712 ; la 754 ajunse la domnie, 
çi mûri la 775 în Bir Maimun, în drumul de 
pelerinagiu la Mecca. A. a fost fundatorul Bag- 
dadului (763). Içi càçtigà mari mérité prin cul- 
tivarea çi lâfirea htoraturii arabe.

Alma^, numire topograficâ, se gâsesce foarte 
des în Rom. çi în pârfile rom. ale Dng. ca 
nume de regiuni, vâi, munfi, rîuri çi comune etc.

In Bomânia: A., pàrëuîn j. Neamfii, plasa 
Piatra-Muntele, isvoresce dintr’o ramificafiune 
a deal. Tarnija çi Muncelul, trece pe la schitul 
çi s. Almaç çi se varsâ în p. Craoâu. Lâiigâ 
acest pârëu se fiiee câ ar fi avut loc odinioarâ 
0 luptâ ciuntâ între Romani çi Unguri.

In Ungaria: l) A., com. micâ în cott. Arad. 
cerc. Çebiç spre sud-est. La a. 1439 so amin- 
tesce sub numirile: Almaçul inf., sup., mare çi 
Almâçel. In comunâ sûnt 397 case 1976 loc., 
tofi Romani gr.-or., vorbesc numai românesce 
çi au port românesc. Parochia regulatâ din 
secl. XVIII.; biserica e pompoasâ, s'a zidit din 
piatrâ la a. 1853 dupà planul aprobat âneâ în 
a. 1797, douë çooale de piatrâ regulate. Pe te- 
ritorul comunal s’au cultivât mine de aramâ, 
afiisûnt pârâsite. Teritorul e 6585 jug. cat. Agro
nomie, pomàrit çi pràsire de vite cornute. 2) A. 
com. mica în cott. B i h o r, cerc. Margita, 233 case.
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1137 loc. ; între cari 1060 Romàni gr.-or. ; vor- 
besc mimai romanesce çi aa port românesc, au 
çcoalâ regulatà. 3) A. (Jabuka), coni. mare în 
cott.Torontal, oero. Pauciova, 603 case, 3279 su- 
flete, Germâni rom.-cat. çi Romàni gr.-or. Te- 
ritorul e 12,954 jiig. cal. 4) A. coin, mica în 
cott. Hunedoara, 1569 loc. romàni, nime de 
am- çi argiut eu 140 lucrâtori çi produotiuue 
anualâ de preste 30,000. fl. 5) A. mare coin, 
mica în cott. Cojoenai, 1627 loc. romàni. 6) A. 
Balâzshâza, v. Bàlan.

A.y proiopopiat roman gr.-cat., la care apa4in 
17 paroohii çi 5 fllii. eu 9318 de credincioçi; 
reçedinta în Almaçul mare.

Almaf, Cneziatul, era situât pe valea Alma- 
çului în Banat, çi se mârginea ou Dunârea, unde 
avea cetatea Drenco va. La 1484 Mateiu Cor- 
vinul doneazâ pe sama lui lacob Gerlesce în ene- 
ziatul A. comunele : Gerlisce, lasalnifa, Rudaria, 
Rustnic, Pripilet, Herniacova, Marjina çi Selisce. 
Un ait act régal din 1555 dovedesce, câ la acest 
cneziat au apar^inut comunele : Bozo vici, Làpuçnic, 
Munetu, Logediu, Prevalatiu, Tinco, Zadraia, 
Pades, Tergorisoe, Mendrinac çi Tisovita. Din 
O jalbâ a famUiei Himfy în secl. XV. contra 
cnezilor (nobiles kenezii in districtu Halmas com- 
morantes remetei Himfy Emerious), cari în co- 
muna Cosgia ’i-au fâcut daune, se constata, câ 
aceastâ familie a fost proprietarà în cneziatul A. 
Tôt acest Himfy la 1430 a recercat pe çeful 
ordinului loani^or Nicolae Kadvicz oa sa se în- 
trepunà contra nobililor din Almaç, cari îi fâ- 
emâ mari daune în posesiunile din acest district. 
Famüia Ciornescüor ânoâ avea posesiuni în 
acest district. La 1540 Varvara, fata lui Mihaiu 
Ciornea, a dat ginerelui ei Mihaiu Dorcu, nobil 
din Caransebeç, proprietàtile pai-fiale din one- 
ziatüle Meediei çi A. aflâtoai’e în Làpuçnic, Cra- 
loposvita, Calvita çi Drencova, apartinetoare de 
A.; se constata aceastâ posesie çi din acea îm- 
prejurare, câ la 1452 loan Selisce s'a présentât 
la judeful din Cai'ansebeç ca sâ punâ jurâmênt 
pe lângâ Mihaiu Ciornea în causa posesiunii 
Drencova dm districtul A. La 1598 paça Encan 
a trecut Dimârea çi întrànd în cneziatul A. a dé
vastât finutul, la care nâvalâ turceascâ Românii 
luând aime au atacat pe Tui'ci çi ’i-au înfrânt 
eu desâvîi'çh'e ; omorând pe paça Eucan, ’i-au 
tâiat capul çi ’l-au trimis lui Sigismund Bâthory 
la Alba-Iulia, care ’l-a înfipt d’asupra poitii ce- 
tàfii. La 1626 principele BethlenGâbor con- 
statâ, câ cneziatul A. avea 100 oameni cavalerie 
çi 100 infanterie peimanentâ. A. în secl. XVHI. 
a fost ocupat de câtrâ Turoi çi eu aoeasta a apus 
O institu^iune nafionalâ de veacmî sus^inutâ. La 
1688 A. fù recoupât de generalul Veterani.

[V. Grozesou.J
Alma^, s O hit de câlugârite în j. Neamfu, 

plasa Piatra-Muntele ; la început se 4'ce câ era 
destinât pentru câlugâri; astâcji însâ este populat 
de 20 oàlugârite.

Alma^-Cracu, ( C.-Almofuluij, parteade nujloca 
munfilor Severinului delà Dunârea de jos, situa^i 
între Dunâre çi rîul Nera, 30 km. lung. Intre 
Çopotul nou çi Sasca formafianea aoestor munti 
e de O frumsefâ deosebitâ. Piscurimai însemnate: 
Tilva Comului (794 m.) lângâ com. Ravensca, T. 
înaltâ (854 m.) lângâ Çopotul vechiu, T. Zname- 
nului (1019 m.) çi T. Gabrutului (992 m.) lângâ

com. Rudâria. Câtrâ Dunâre formeazâ defileul 
romantic Clisui-a.

Alma^-Vale, 1) Valea-Almofuluij vale mânoasâ 
în Banat, cott. Caraç-Severin, formatâ de rîul Nera 
çi situatâ între comunele Prilipet çi Moceriç. Spre 
nord e încungiuratâ de muntii Pleçuva, spre 
sud de Cracu Almaçului. Are mai multe pârae 
(i. a. Miniçul) çi câteva oomune bine situate. 
Pânièntul e roditor. 2) Valea-Almofului, rîule{ 
în partea nord-esticâ a Aîrdealului; se compune 
din mal multe pârae, dintre cari mai însemnata 
e Valea-Fildului. Cursul sëu are directiunea nord- 
esticâ, iar pe la Jimbonil mare se îndreaptâ spre 
nord çi dupâ un curs de circa 16 oare se vareâ 
înSomeç dinjos de Tihu. Pe valea luisunt açeijate 
17 comune. In valea rîuletului Almaç s’a în- 
têmplat lupta dintre Gelu, ducele Românüor din 
nordul Ardealului, çi Tuhutum, ducele Maghiarilor, 
când aceçtia au nâvâht mai ântâiu în Ardeal.

[Süv. Mold.]
Almâçel, 1) A. com. nir. în Rom., j. Mehe- 

din(i, plasa Câmpul, eu 1800 loc., cari se ocupâ 
eu agricultura çi ou prâsirea vitelor ; în partea de 
vest a comunei se aflâ »Dealul Brancoveanului», 
numit astâiji çi »dosul gropilor», rmde se vèd urme 
de ziduri vechi. In comunele A., Vlâdaia çi Cor- 
lâ(elu se susfine pânâ astâiJi o legendâ popor. 
foarte interesantâ eu privire la familia domni 
toare Brancoveanu çi la soarta ei. (Cf. N. E 
Spineanu : Dicf. geogr. al jud. Mehedin(i. Bucu 
resci, 1894.) 2) A. com. micâ în Ung., cotl 
Hunedoara, 537 loc Romàni ; mine de aur çi ar- 
gint, producfiunea anualâ circa 30,000 fl.

Almeida, fortârea^â în provincia portug. Beira, 
la grani^â, eu 1680 loc. La 1810 (lui.—Aug.) 
a fost apàratâ vitejesce contra Francezilor; la 
3 çi 4 Maiu 1811 învingerea lui 'Wellington 
asupra lui Masseua.

Almeida, 1) A. Bon Fraticesco d’, erou por- 
tughez, din familia vechilor confi d’Abrantes, de- 
numit de regele Emanuel I. la 1505 prim vice- 
rege al Est-Indiei ; a supus statele Quiloa, Cananor, 
Cochin, Kaükut, Malakka ç. a. f 1 Mart. 1510 
la reîntoarcerea sa spre Portugalia într’o îneà- 
ierare eu indigenii la Saldanhabai.

2) A. Nicolo Tolentino d’, poet portughez, 
mai aies satiric, n. 1745 în Lisabona, f tôt acolo 
în 1811. A publient »Obras poeticas« (1802, 2 vol.)

3) A. Yoao Babtista Gareit d’, poet çi poli- 
tician portughez, n. 4 Febr. 1799 in Oporto, a 
fost ministru de culte, membru al Cortesilor, 
orator de intluin(à, f lan. 1854 în Lisabona. 
El a publient 16 vol. Scrieri mai remarcabile : 
multe drame, poesiile epico-Mrice »Camôes« çi 
»Adozinda« çi poesia satiricâ »Llona Branca».

Alméria, provincie litoralâ a regatului span. 
Andalusia, ou areal de 8704 km2, çi 340,000 loc. 
Capital a A. lângâ M. Mediteranâ eu port în- 
semnat çi 36,200 loc. In apropiere sûnt isvoare 
minérale çi topitoarc de plumb.

Almonte, Lion Juan Nepomuceno, general çi 
bârbat de stat mexican, n. 1804 la 'VaUadolid, 
de origine indiauâ. 1841 ministru plenipoteii(iar 
în "Washington; sub Santa-Ana comandant în 
resbpiul contra Nord-Americei, 1857 ambasador 
în Paris, unde consimp la planurile lui Na
poléon III. urzite contra Meiicului. In 10 lunie 
1863 a întrat eu Francezii în capitalâ çi a fosl 
aies president al Yuntei de guvernament ; dupâ
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moartea împ. Maximilian s’a réfugiât în Eu- 
ropa. t 22 Martie 1869 în Paris.

Almoraviiji ?i Almohadi, doué dinastü mau- 
rice. Beinintia maurieâ a Almoravicjilor a fost 
câçtigatâ pe sa yia islamului prin arabul Abdallah 
ben Yasin; pe la 1070 a întemeiat statul Ma- 
rocco, sub lusuf ben Tasfin a cucerit aproape 
întreagâ Spania (1086). Almoha^ii (Muabedin),
0 seotâ fanaticâ, dupa cucerirea (erü Marocoo 
la 1146 sub Abd-ul Momen, au nimicit domnia 
Almoravi^ilor, au purtat lupte în Spania ou 
succès. La 1212 au fost alungati prin Castilieni 
din Spania, çi revolu(iuni interne au pus capêt 
iji domnirei Almoha()ilor.

Âlmos, càpetenia Maghiarilor în diumul lor 
din patria strâbunâ câtrà Atelouzu, unde a fost 
aies de principe fini sëu Arpâd (v. ac.) A. a 
périt probabil eu ocasiunea devastârii Atelcu- 
zului (895) prin Pecenegi. Unii soriitori sus(in, 
câ L. ar fi numai o figura miticâ.

Âlmos, prinful, fiul regelui ung. Géza I. (1074 
pana 1077) çi al prin(esei greoe Sinadene, a 
fost primul guvemor al provinciei croate anectate 
la Ungaria. Regele Coloman ’l-a denumit gu
vemor al par^ilor de lângâ Tisa, dar resvrâfin- 
du-se în patru rânduri, a fost prins, închis într’o 
mânâstire çi orbit împreunâ ou fiul sëu Bêla. Abia 
la 1127 s’a putut réfugia în imperiul bizantin. 
Regele Stefan H. ’i-a adus cadavrul în (earâ, 
depunêndu-1 în cripta regeascâ din Alba-Regalâ.

Almoÿd, com. mare în cott. Bibor, 1783 loo. 
Maghiari çi Romani.

Almquist, Garol Jonas Ludovic, poet çvedian, 
génial çi produotiv ; n. 1793 în Stockholm, studià 
teologia çi întrà în cler. Pentru vederile-i libe
rale ajunge în conflict eu autoritatea superioarâ 
çcolarâ çi demisioneazâ ; 1851 fugi în America, 
flind suspioionat eu înveninarea unui eâmâtar. 
Delà 1865 trâi în Brema sub numele C. Wester- 
mann, f acolo 1866. Opul lui cel mai însenmat e o 
colecfiune de felurite poesii romantice. Mai scrise 
romane, drame, poesii epice, scrieri umoristice, 
istorice, critice, filosofice çide économie na(ionalâ. 
Opurüe lui au apàrut 1874—75 în IV. tom. ; bio- 
grafia de Ahnfeldt 1876. [Dr. Ehe Cristea.]

Almucium, (lot.) hainâ purtatâ în secl. XIV. 
de preofii germani; mantea de piele eu glugâ. 
In diecesa Colonie! parochii o poartà çi astâiji.

Almuda,l)mësm-â de bucate în Mexico=4'5671. 
2) Mesura de lichide în PortugaUa çi Brasilia, 
= 16-540 1.

Almugimpha, arbore scump amintit în bibliâ; 
se (jice câ ar fi crescut în India çi Persia.

Almukantharat, (arab.J numele acelor cercuri 
de pe boita cereascâ, cari sûnt paralele eu ori- 
sonid. Stelele ce se aflâ pe acelaçi cerc, au înâl- 
fime égala.

AInoch, general austi-iac; la 1849 a dispus 
dàrîmarea podului de lanpiri dintre Buda çi 
Pesta; minaînsâ, fiind rëu aplicatâ, a fâcut pu- 
hnâ pagubâ în pod, dar a causât moartea lui A., 
pe care ’l-au îunecat gazurile prafului de puçcâ. 
; Alnus Gaertn., gen de plante din familia Cupu- 
hferae, tribul Betuleae, cuprinde arbori sau ar- 
buçld ou frunze alterne caduce, peninerviate, ser- 
rate sau mai rar întregi. Florile sûnt unisexuate, 
monoice çi dispose în amente. Cele mascule în 
smente lungi, apar toamna, cele femele în amento 
souite (ovale), apar primâvara. Acest gen cu- 
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prinde vr’o 14 specii respândite în Europa,’ în 
nordul çi în centrul Asie!, în America de nord 
çi în An^ii din America de sud. Dintre spécifié 
genului Alnus Gaei-tn. însemnâm: Alnus ineana 
Willd. numit de popor Arin sau Anin, Anin- 
alb, cresce prin luncile çi pe malurile torentelor 
din regiunea montanâ çi subalpinâ din pàrtile 
noastre. Alnus glutinosa Gaertn., numit popular 
Arin sau Anin-negru çi în fine Alnus vi- 
ridis DG., numit de popor Liliac-de-munte, 
cresce prin pâçunile pietroase çi uinede din re
giunea alpinà. Multe din aceste plante au pro- 
prietafi médicinale sau industriale. Aça este A. 
glutinosa Gaertn., a cânii scoartâ adstringentâ 
a fost întrebuintata pentru a com bâte anginele 
çi frigurile intermitente. Frunzele erau conside- 
rate ca -vulnerare, çi li-se atribuia proprietatea 
de a opri seoretiunea laptelui. In America A. 
serrulata W. se întrebuin(eazâ spre a combate 
afec(iunile cutanee scrofuloase çi sifilitice. Se

Aloe soccotrina.
atribue proprietà(i analoage plantelor; Alnus cor- 
difolia Ten., A. rubra Bong. çi Alnus ineana 
Willd., care se întrebuin(eazâ în industrie câ 
tinctorial, iar lemnul în tîmplàrie. Multe din 
spécifié genului Alnus sûnt cultivate ca plante 
ornamentale prin parcuri. [Z. C. P.]

Alocu^iune, fiat.) agraire, diseurs scurt de 
ocasiune. Romanii numiau alocu(iuni vorbirile 
adresate de îinpëra(i sau général! militarilor. De 
aci, în numismaticâ, se dà acest nume çi me- 
daliilor, cari represintâ pe vre-un general vor- 
bind militarilor, açecjati ou stindardele înaintea 
lui, cum se vëd pe medaliile lui Traian çi Marcu 
Am-eliu. In evul mediu alocu(iuni se (jiceau sori- 
sorile regilor Franoiei, prin cari vestiau provin- 
ciilor regatului sosirea solfier trimiçi, missi 
dominici. Astaeji se numesc alocu(iuni mai 
eu saniâ vorbirile, ce le (ine Papa câtrà colegiul 
cardinalilor eu ocasiuni diverse, ca de pildâ: 
anul non, onomastioa, aniversarea alegerei Papei 
ç. a. Aloou(iunile aceste au de multe ori çi ca- 
racter politioo-biserioesc.

Alodiu, moçie Uberâ, în contrast eu moçia în- 
greunatâ eu oarecare servitute.

Aloe L., (alloéh, arab.J gen de plante din fa
milia Liliaceelor, tribul Aloineae, originar delà
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Capul Bunei-Speran^e, se afiâ âncâ în Africa 
australâ çi tropicalâ, Asia occidentalâ, regiunea 
mediteraneanâ, insulele Canare, ciiprinde cam 
la 80 specü. Tulpina 1er e cri foarte scurtâ, ori 
înalta, frutescentâ, arborescentà, simplà oii ra- 
mifioatâ. Au çi tulpina çi fmnzele grase, car- 
Doase. Frunzele dispuse în roseta au mai'ginile 
spinoase dintate. Inflorescence axilare sau pseudo- 
terminale adeseori aJungite, simple sau ramifl- 
cate. Flori însotite de bractee scarioase. Seg- 
mentele periantului concrescute pànâ la vîrf în 
tub, ori la vîrf putin libéré çi intinse. Staminé 
6 exerte. Multe specü sûnt ornamentale culti- 
vate iama în florârie rece, vara la soare çi lu- 
minâ. Altele (ca Aloe soccotrina L.J sûnt însem- 
nate, câci seiTâ la scoaterea unui suc rëçinos 
numit Aloes. (V. ilustr. pag. 121.) [S. Çt. É.]

Aloes, nunie ce se dâ plante! Agave ameri- 
cana, precum çi suoului rëçinos solid sau lichid, 
extras din divei’se specü de Aloe, çi numit po- 
pular Sahur. Speciile, ce dau Aloes, sûnt nu- 
meroase, iar procedeuiHe de extragere variabile 
în diferitele Ceri. Se cunosc trei varietâti de A. 
dupa caracterele exterioare : 1) A. lucid, roçcat, 
mai mult ori mai putin transparent, ou miros 
plâcut ; 2) A. hepatic, eu coloarea ca a ficatului, 
netransparent, impur-, amestecat fiind çi eu alte 
substante; 3) A. cabalin (câci se întrebuinteaza 
de medicii veterinari la cai), e cel mai impur 
din toate ; se presintâ în masse negre, ou miros 
gretos, gust displàcut. A., luat în dose mioi, 
activeazâ functionarea stomacurilor leneçe; se 
dâ âncâ la durerile cerebrale chronice, câci 
lucreazâ asupra ficatului congestionat, determi- 
nând evacuarea bilei çi o eüminare de sauge; 
în fine se dâ în oasuri de constipatiuni. Nu 
însâ toate persoanele trebue sâ useze de el fârâ 
O prealabUâ .indicatiune din partea medicului, 
care singur scie daeâ trebue folosit, cât çi eum.

[S. $t. R.]
Alogla, (grec.) nesocotintâ, absurditate.
Aloiijl (A loi de s), în mit. grecâ oamenii cei 

mai frumoçi, aproape caOrion. Aloe us (plân- 
tâtor), tatàl 1er, çi Iphimedeia (pâmêntul de cul- 
turâ, fructifer), marna 1er, eu ajutoiul lui Po
séidon au nâscut pe Otos (pisâtor de bucate) 
çi pe Ephialtes (tescuitor de struguri) çi aceçtia 
la inceput erau mici, dar au cresout ca urieçi 
çi s’au îmbuibat în bunâtâtile pâmêntului, apoi 
pe Ares (4eu de resboiu) ’l-au légat în fieie 
(agricultura inimica resboiului) çi în îndràs- 
neala 1er au ataoat çi pe (Jeü din Olimp, dar 
ApoUo eu sâgetile sale (raze) ’i-a omorît (dupa 
seceriç çi cules). [Atm.]

Alonge, (franc. Allonge) »lungire«, bucatâ de 
hârtie lipitâ de o cambie sau copie cambialâ eu 
scop, ca sâ se continue pe ea girurile, cari nu 
mai încap pe dosul cambiei sau al oopiei. De 
sine se întelege, câ cambia sau copia se provede 
eu alonge numai atunci, când e trebuintâ. Pe 
aceea parte a alongiului, care stâ vis-à-vis eu 
fata cambiei, se scrie numirea »alonge« ca titlu 
çi apoi sub aceastà numire se soriu momentele 
mai însemnate ale cambiei; iar pe ceealaltâ 
parte, care înfâÇiçeazâ o prelungire a dosului 
cambiei, respective copie!, se scriu giruri ca 
contiouare delà cambie sau copie, se pot scrie 
çi eventuale cesiuni, garante (aval) çi adrese de 
necesitate. Girurile etc. scrise pe alonge se pri-

vesc ca çi când ar fi scrise pe dosul cambiei, 
respective al copiei cambiale. (Cf. I. Socaciu 
pag. 60 çi form. VL între pag. 70 çi 71 ; N. 
Nilvan, «Câlâuzâ în dreptul cambial» 1896, pag. 65.)

Alopecurus, gen din familia 6h‘amineelor, 
tribul Phalarideelor. Plante erbacee anuale sau 
perenale ou inflorescentâ în spic sau paniculà 
spioiformâ. Spiculele sûnt uniflore eu glumelele 
concrescute la basâ. Speciile acestui gen cresc 
în Europa çi Asia temperatâ. In Roniânia se 
aflâ vr’o 4 specü, dintre cari A. pratensis L 
cresce pe fênate umedo çi e cunoscutà sub uu- 
mirea de codinâ. [A. Pr.]

Alosa, pesoe, un gen de Scumbrite (Clu- 
peide); A. Vulgaris trâiesoe în mai toate 
mârile Europe! çi se suie în luna lui Maiu în 
rîuri pentni a se reproduce. Se consumâ niult 
sârat çi afumat. [A.]

Aloysia Ortega, subgen de plante din genul 
Lippia L. din familia Verbenaceae, tribul Ver- 
beneae, cuprinde arbuçti eu ramurile vertioilate. 
Frunzele lor sûnt ternate, lanoeolate, asoutite, 
întregi sau pupn dintate. Florile mioi, violacée 
dispuse în panioule terminale. Calicele pubesceut 
eu 4 lobi rotun()iti ; corola gamopetalâ eu 4 lobi 
scui-ti çi egali. Androceul compus din 4 staminé 
didyname. Ovarul über eu 2 semiloje, uniovu- 
late. Stilul simplu eu un stigmat obtus. Ovarul 
devine la maturitate 2 achene. Specia Aloysia 
citriodora Ortega (sau Lippia citriodora Kunth. 
sau Yerbena triphylla L’Herit.), este un arbust 
originar din Pem çi Chili çi se cultiva priu 
orangerii çi prin casele oamenilor. Poporul nostru 
cunoasce aceastâ plantâ sub numele de Lâ- 
m âitâ, din causa frunzelor, cari freoate putin 
dau un miros plâcut de lâmàie. Gustul frunzelor 
este amar, picant çi aromatic. Toate pârtile plantei 
sûnt escitante, aiitispasmodice, stomachice, din 
care causa se întrebuinteazâ în infusiimi thei- 
foime (5—10 grame pentru 1 litru de apâ) ca 
sudorific. Frunzele uscate de Aloysia citriodora 
Ortega se înù'ebuinteazâ pentru ai'omatisarea 
cremelor. [Z. C. P.]

Alpacca, aigint nou, un aliagiu de nickel (nicol) 
argintat, apare în comerciu sub diferite nurairi; 
Argint de Peru, argint de China, Electroplat, 
Chiistoffle etc.

Alpaga, Auchenia paco Besm., animal sugâ- 
tor, gen de Lama, ou péri lungi çi Uni, de 
coloare albâ ori neagrâ çi de mârimea oilor 
noastre. Atât lâna cât çi camea e pretioasà. 
Tràiesce în America de sud, mai aies în Peiu

Alpàr, câmpie pe termurele rîului Zagyva, 
care, ou ocasiunea ocupàrii Ungariei de oàtrn 
Arpâd, era proprietatea principelui bulgar Zaliin. 
Dupâ traditiune Arpâd cere delà Zalân sâ-i tri- 
mitâ un mânunchiu de iarbâ de pe câmpia Alpâr, 
sâ vadâ cât e de duloe. Aici a bâtut Arpâd mai 
târ(Jiu pe Zalân, care avea pe aceste locuri o 
oetate puternioâ.

Alpar, loan, pictor roman, eu adevëratul nume 
loan Alexandru Parasohivesou, n. în Bucuresci 
la 30 lan. 1855. Dupâ absolvai-ea studiilor 
gimnasiale, s’a însoris la facultatea de drept, dar 
n’a luat acolo ücenta, devotându-se ou totui 
pioturei, pentru care avea de mult predüeçtio- 
Avênd a se lupta eu lipsa de mijloace, a prinid 
çi un post ca împiegat, umplênd tôt timpul über 
eu ai’ta sa. A petrecut câtva timp çi ca profesor
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de topografie în ^coala militara, dar pârâsi curênd 
postal pentru a se dedioa eu total piotarei. A. 
este un fel de autodidaot, care a învëtat numai 
delà un singur mâestru: nataia; el n’a fâcut nici 
un fel de stadii în strâinâtate ; a fost influintat 
în câtva prin peisagiurile lui Andreesou, çi oare- 
enm prin Grigorescu, asemënându-se eu el în 
sentiment çi alegerea motivelor, dar deosebindu-se 
de el prin earaeterul melaneolic çi sentimental, 
care-’l apropie de unü peisagiçti franeezi. Dupa 
ce s’a oeupat mai mult eu florile, se înstalase 
pe termurile Màrii Negre, zugràvind valuiîle ei, 
iar mai în urmâ la poalele Carpatilor (Câmpina), 
desoründ eu penelul sëu selbâtâcia muntilor. 
Cel mai apreeiat tablou al lui de aeest soiu este 
•Turma de oi la adâpat«, eare se aflà în museul 
din Bueuresci.

Alparét, v. Olpret.
Alparpbtas, (span.) opineâ, îneâltâmintele in- 

fanteriei spaniole ; foarte igieniee ; întroduse în 
arniatâ prin un deeret régal déjà la 1694.

Al pari, term. eomerc., însemneazâ égal în 
valoare. Daeâ preful unui efect este égal eu no- 
minalul aoeluia, atunei se (Jice, eâ e al pari; 
peste pari daeâ pretul (ouisul) efeetalui e 
mai mare deeât nominalul, çi sub pari daeâ 
cursul e mai mie deeât nominalul.

Al peso, term. eomero., = dupa greutate.
Alpestra. regiunea alpestrd, plante alpestre 

(snb-alpine) numire^ oe se dâ regiunilor pu^in 
ridicate din muntii inalti, sau plantelor oe oreso 
pe munfi pu^in înal^i, ori în regiunile inferioare 
ale muntUor înal^i. Astfel de plante, oe oreso 
în regiunea alpestra (sub-alpinâ) sûnt; Stejarii, 
Fagii, dar mai des Bra(jii, Frasinul, Mesteaoânul, 
Alnus viridis, oa arbori; oa arbuçti: Afinul 
(Vaooinium MyrtUus), Lonioera, Ribes ete. ; oa 
ierburi; Melampyrum nemorosum, Pyrola se- 
cunda, Mulgedium alpinum ete. [S. Çt. R.]

Al pezzo, (ital.) term. eomero., = dupa buoatâ.
Alphart, moartea lui—, poem eroio german 

delà flnea seel. XTI. ; pàstrat în o preluorare 
inancâ din seel. XV. Traoteazâ în mod miçoâtor 
moartea tinërului A., ataoat çi uois de neoredin- 
cioçii "Wittioh çi Heime.

Alpheios (Alpheus), rîul prinoipal al Pelo- 
ponnesului, isvoresoe în Aroadia çi se varsà în 
Marea lonieà din jos de OLimpia; aoum se nu- 
mesce Alfeo sau Ru fia.

Alpil cel mai puternio eomplex de mun^i si- 
tuati in ininia Buropei între gradele 43Va Çi 
të'U làt. nord., 5 çi 16 Va long. est. delà Greenwioh, 
intin(}êndu-se delà sud spre nord çi nord-est în- 
tr'un are lin-çerpuitor de 1100 km. lung (delà Sa
vons pftnà la Viena), pe un areal de 176,000 km.a 
Cele mai multe pisouri ale A.-lor ajung înalfimi 
de 3000—4300 m. Cele mai înalte pisouri simt: 
Montblane (4810m.), Monte-Rosa(4638 m.), 
Dom (4554m.), Lyskamm (4538m.), Weiss- 
horn (4512m.), Matterhorn (4505m.) Cele- 
lalte pisouri sûnt sub 4500 m.

In pririntâ yeologicà A. ni se presintâ oa nisee 
ruine puternioe ale unui edifioiu, ale oârui oon- 
hiri fundamentale au fost ioi-oolea sohimbate ou 
desàvîrçire prin denuda(iune (spàlatarâ) çi ero- 
siune. Asfâ(Ji se aflâgrupe puternioe demun(i aoolo, 
unde dupa stractara teotonioâ ar trebuî sa fie yài 
afunde çi vioeversa. Cantitatea materialului spâlat 
?i dus de apâ faoe eam jumëtate din massa

primordialâ a A.-lor. Daeâ s’ar pute obli pâturile 
A.-lor, ei ar oâçtiga în lâtime 120 km. Unde 
erosiunea a întirapinat piedeoi mai mioi ori mai 
mari, aoolo se observâ o îndoiturâ çi amesteo 
mare de pâturi, iar unde erosiunii nu s’au opus 
masse mai veohi, aoolo pâturile sûnt mai regu- 
late. Aoeasta se observâ çi în grupele singuraticè. 
Pe hartele geologioe ale A.-lor se aratâ 3 zone ; 
0 zonâ centralâ, una sudioâ çi alta nordieâ la- 
teralâ. Zona eentralâ oonstâ mai aies din 
masse de gneis-granit de diferite forme (granitul 
curât e rar) învâlite în pâturi de schist. Zo- 
nele latérale constau mai aies din forma(iuni 
vâroase. Zona centralâ mai aies e bogatâ în 
minérale rari çi prefioase oa: aur, aramâ 
plumb, nickel, cobalt çi mai aies fier. In 
zonele latérale se aflâ plumb, dar ou deosebire 
s are. Forma exterioarâ a diferitelor pâr(i din 
Alpi diferâ dupâ felul sedimentârii çi oalitatea 
materialului, din care sûnt compuse.

Déjà de timpuiîu s’a simtit trebuin(a a sè 
face 0 împàrfire a Alpilor. Irapârtirile mai usi- 
tate s’au fâcut din oonsideratii etnografioe, po- 
litice ori hidrografice. Mai corectâ se pare îm- 
pâi^irea A.-lor, atât dupâ forma lor plasticâ cât 
çi dupâ oonstitatia geologioâ, în douë pupe mari, 
despârtite prin depresiunea aflâtoare intre Lago- 
Maggiore çi lacul Boden. Massa din spre vest 
delà aceastâ depresiune se numesce A1 p i i 
V e s t i 0 i, ou grupa centralâ Mont-Blanc çi Monte- 
Rosa; massa esticâ formeazâ Alpii estici ou 
grupa centralâ a muntilor Oetzthal.

I. Alph vestici
se întind delà M. Mediteranâ spre nord çi nord-est 
ponâ la depresiunea amintitâ; se subîmpart în 
mai multe grupe : A. m a r i t i m i, între çesul lom- 
bardic çi valea rîului Verdon (Cima dei Gelas 
3188 m.), ou pasul Col di Tenda; delà aceçtia 
spre nord se întind A. cottici, ou pasul Col 
de Genèvre (grupa Pelvoux, ou piscul Ecrius 
4103 m.); între vâUe rîurilor Arc çi Dora-Ri- 
paria se înoepe grupa A. g rai ci, ou pasul Mont- 
Cenis çi vestitul tunel de sub Pointe sur Fréjus, 
çi pasul St. Bernhard cel mic (Grandes Rousses 
3478 m.. Grand Paradis 4052m.); în A. Savoiei 
se ridicâ massa oolosalâ a Mont-Blancului 
ou directie spre nord-est; culmea acestui çir nu se 
sooborâ nîcâiri sub 3000 m. çi e acoperitâ preste tôt 
cuglâoeri; piscul Mont-Blanc (4810 m.) e cel 
mai înalt în Alpi çi în Europa; pe lângâ el mai 
sûnt piscurile Aiguilles (Aiguille Verte, Aiguilla 
de Dru etc.); de aoi se lasà culmile pogorând 
spre lacul de Geneva çi câtrâ valea Rhenelui; 
spre est delà aceçtia se aflâ putemica massâ a 
A. pennini CWallisi) înspre sud delà valea 
rîului Rhône, eu pasul St. Bernhard cel mare; 
acieMonte-Rosacu piscul Dufour (4638 m.), 
Matterhorn (4505), Weisshorn (4512), Combin 
etc. Coastele acestor munti se pogoarâ spre sud 
repentin spre valea Dora-Baltea, spre nerd însâ 
(valea Rhône) se întind lung çi mai putin pie^iç. 
In dreapta rîului Rhône se ridicâ A. bernici 
eu Aletschhorn (4193 m.), Jungfrau (4167 m.) 
çi Finsteraarhorn (4275 m.); pasul Gemmi çi 
Grimsel sûnt nisce potece greu passabile. Spre 
est delà gmpele amintite începênd ou pasul 
Simplon se întind A. lepontini pânâ în vâile 
Rinului posterier çi anterior, spre sud pânâ la

91»
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Lago-Magnore ; sûnt 2 catene : uua delà Simplon 
la St. Gotthard ou piscul Monte-Leone (3566 m.), 
cealaltâ, sub numele de A. Adula, se întinde 
delà St. Gotthard spre est pânà la pasul Spliigen, 
ou piscul Rheinwaldhoni (3398 m.) ; prin aceçti 
munti trece vestitul pas St. Gotthaid, çi calea 
feratà ou tunelul tâiat în ruun(ii St. Gotthard; 
pasul Purca duce din valea Rhonelui în valea 
Ursere, iar pasul Oberalp de acî în valea Ri- 
nului anterior.

Delà lacul de Geneva pânâ la lacul Boden, 
pe lângà A. bernici çi lepontini se întind çese 
grupe mai mici de mun(i, cari formeazâ poalele 
Alpilor spre platoul helve(ian. Aceste grupe sûnt 
traversate de o mul(ime de vâi longitudinale $i 
traveisale, formând çi multe basenuri çi lacuri, 
ceea ce le dâ un farmec deosebit çi aspect ro- 
mantic. Aceste grupe sûnt: A. de Freiburg, 
A. Emmenthal, A. Urn, A. Schwyz (eu 
Rigi), A. Glarni çi A. Appenzell. Printre 
çi preste aceste grupe trec mai multe pasuri.

II. Axpn ESTici,
în deosebire de cei vestici, se lâtesc pe teritorii 
mai estinse çi formeazâ platouri mai mici ori mai 
mari. Grupele principale în A. estici sûnt: A. 
Rhaetici (Retici) sau Graubünden, taiati în 
doué çiruri prin valea BergeU çi Engadin eu pis- 
curile : Piz Eesch (3422 m.), Piz linard (3412 m.) ; 
mai multe pasuri trec preste çirul din stânga 
Innului ca: lulii, Albula, Flüela etc. Partea ce 
se întinde delà grupa Silvreta (piscul Linard) 
spre nord-vest pânà in valea Rinului, între vâile 
Montafun çi Prâttigau, se numesce Raeticon, eu 
piscul Scesaplana (2968 m.); çirul sudic al A. retici 
se întinde spre nord-est paralel eu çirul nordic ; 
acest çir e însemnat prin grupa Bemina (Rosso 
di Scerscen 4052 m.) aooperitâ eu glâceri; ra- 
murile acestei grupe se întind spre sud pânà în 
valea Adda çi lacul Como, în stânga càrora se 
aflâ A. Bergamasca, eu piscul Monte Redorta 
(3039 m.), ale càror ramuri sudice se pierd în 
çesul lombardic, iar cele estice se despart de alpü 
tirolezi prin Valea Camonica (OgUo), în stânga 
càreia pânâ la lacul Garda se întind A. trien- 
tini (tridentini) ou grupul Adamello (v. ac.) çi 
Oitler (3905 m.); aproape de poalele nordice 
ale lui Ortier trece cel mai înalt drum artiflcial 
al Alpilor (Stilfser Joch) din valea rîului Etsch 
spre Adda. Spre nord delà Ortier, în stânga rîului 
Etsch se aflâ mun^ii grupului Oetzthal, lega(i 
prin pasul Reschen-Scheideck eu muntii Retici ; 
piscuri : WUdspitze (3776 m.),'W eisskugel (3741 m.) 
acoperi(i eu glâceri ; partea esticâ a acestor munti, 
numitâ A. stubai, âneâ are înâl(imi considera- 
bile (Zuckerhut 3511 m.); ramurüe sudice ale 
acestora, între Etsch $i Eisach, se numesc A. 
Sarnthal. intoemai ca Alpü vestici, aça §i A. 
estici au m ultime de grupe în marginea lor nor- 
dicâ, încungiurând ca un brâu massele Alpilor 
înalti. Aceste grupe, ale câror ramuri se întind 
spre nord în platoul havarez, çi înspre valea 
Dunârü, sûnt: A. Algâu eu muntele çi pasul 
Arl; A. nord-tirolezi, cari se întind în 
platoul bavarez (bayrisches Oberland). sûnt tra- 
versati de 3 dirumuri bune ; ti eoênd valea Innului 
dâm de A. E i t z b ü c h 1, ce se estind spre 
sud pânâ în Finzgau, spre est pânâ la valea 
Saalach, în dreapta câreia se atlâ A. Salis-

burgiei ou romantica vale Berchtesgaden ; delà 
rîul Salzach spre est se întind A.Salzkammer- 
gut eu grupul Dachstein (2996 m.), în nordul 
çâruia se întinde frumoasa vale Traun (propriul 
Salzkammergut) eu minunatele sale lacuri alpine, 
(Schafberg 1780 m. ve'stit pentru priveliçtüe ce 
oferâ).

In sudul acestor çiruri nordice se aflâ un sis- 
tem de vâi longitudinale: în vest valea Inn 
delà pasul Landeck pânà’la Eufstein ; în mijloc 
e valea Salzach (PinegauJ la poalele sudice 
ale Alpilor Eitzbüchl çi Salisburgiei ; mai înspre 
est e valea Enns, legatâ nemijlocit eu valea 
Salzach çi lungitâ apoi pânâ la Dunâre.

Spre sud delà aceste vâi se întind grupele: 
A. Zillerthal, despârtiti de A. Stubai prin 
pasul Brenn er, spre nord delà acest gmp ee 
întinde frumoasa Zillerthal. Continuarea esticâ a 
acestui grup o formeazâTauerii înal-fi, al càror 
centru este o catenâ puternicâ eu direofie delà 
vest spre est., acoperità en glâceri mari, ce 
îneungiurà o mulfime de piscuri înalte (Gross- 
Glockner 3797 m., Dreihermspitze 3499 m. etc.) 
çi eu coaste pie^içe spre Finzgau (nord), sûnt 
bràzdate de mulfime de vâi pitoresci eu cata
racte minunate; în sudul lor se întind 2 vâi 
longitudinale : spre vest valea Deffereggen, mai 
spre est valea Moll, amhele despâr^te de valea 
Dravei, prima prin A. Deffereggen çi Antholz, 
a doua prin grupul Ereuzeck. Valea rîului Mura 
desface Tauerii înspre est în doue bra(e, preste 
cari trec primele pasuri bune delà Brenner spre 
est, ca Radstadter-Tauern §i Eatsch. Brapil 
nordic între Mura çi Enns poartâ numirea de 
A. Stiriei, eu grupul Tauerü mici sau A. de 
Seckau, eu piscuiile Hochgolling (2863 m.) çi 
Hohenwart (2361 m.) §i eu pasul Hohen- (Rothen- 
manner-) Tauern ; înspre est aceçti A. se mârgi- 
nesc eu vâile Faite çi Liesing, ale càror isvoare 
sûnt legate prin pasul Schober, unul din cele mai 
bime pasuri ale Alpilor, pe ale cârui înàlthni 
se aflâ $i semënâtuii. Continuarea mun^ilor de 
acî înspre est sub numele de Alpü stirio- 
austriaci se lârgesce tôt mai miilt între Du
nâre çi Mura çi se hnesce la granita Ungariei langé 
Wiener-Neustadt. Aceçti A. constau dintr'un çir 
de ginipuri pitoresci, caii nu mai au înfâ(içarea 
çi însuçiiile Alpilor înalti, dar sûnt despâr(i{i 
prin vâi mai adânci; în directie spre sud-vest 
sûnt brâzdati de doue vâi longitudinale paralele, 
valea Salza çi Mürz, în cea din urmà trece calea 
feratà Viena-Gratz preste pasul Semmering. 
Inspre nord aceçti munti se pogoarà în valea 
Dunârü, continuarea cea mai nord-esticà a aceetm 
brat este pàdurea Vienei, care se terminé 
la Dunâre eu Eahlenberg-ul. Inspre sud delà 
Mürz se pogoarâ muntü spre tinutul deluros al 
Fannoniei. Al doUea brat, eub numirea do A. 
Carintiei, e ou mult mai scurt, eu înàltimi mai 
mici (Eisenhut 2441 m., Euhalp etc.)

In sudul grupurilor centrale asemenea se în
tind nisce vâi longitudinale, cari le despart de 
grupurile sudice. Aça e valea Etschului supeiior 
(Vmtschgau), care stà în legàturà eu valea 
Rienz (Fusterthal), din aceasta duce pasul To- 
blacher Feld în valea Dravei, care petrece Alpü 
pânà în Ungaria. Çiml sudic delà valea rîului 
Etsch începe eu A. lessinici, cari înspre 
sud se pierd în çesul lombardo-venetian, iar
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înspre nord sûnt despâi^fi prin valea Sugana 
de A. dolomiti situati înfae Etsch, Puster- 
thal ?i Piave ; pisouri : Marmolata di Penia 
(3494 m.), Cima de Lagorei etc. între vâile 
Sugana, Avisio çi Cordevole, apoi mai înspre 
nord-est pisourUe Langkofel (3179 m.), Geissler 
(3182 m.] çi Dreischuster (3160 m.) de nisoe 
forme nununate. Intre vâile Piave çi Taglia- 
mento pana la Drava se aflâ mai spre nord 
erupul numit A. carnici, despârjàfi prin pasul 
Mauthen în doue parti ; delà acest pas spre vest 
e piscul Sand (2801 m.), spre est Alpul de Vil- 
lach (2167 m.); ramificatiUe sudice ale acestei 
oatene formeazâ A. f riaulici, cari se pierd în 
çesul lombardo-venetian (Monte Cridola 2583 m., 
M. Premaggiore 2471 m.) Preste Alpii carnici 
trece pasd Pontebba (Pontafel) spre ÿesul lom- 
bardic. Mai înspre est catena sudicâ e despâr- 
tità în doue prin valea Savei. Partea nordicâ se 
numesoe Caravanca, unçir mai compact (eu 
piscul Grintouz 2559 m.), preste care trece pasul 
Loibl delà Klagenfurt la Laibach; spre sud-est 
formeazâ A. Steiner eu Ostritza (2350 m.) 
distriotul Cilli ; spre est muntii Bâcher $i dealu- 
rile Cilli se pierd spre Ungaria. Partea sudicâ (delà 
Sava) între Tagliamento ?i Isonzo, numitâ A. iu- 
lici. are âneâ caracterul muntilor înalti (Tiinglav 
2864 m.), apoi scade spre sud-est repede în d e a- 
lurileldria, cari se continuâ mai départe spre 
sud-est în K a r s t (v. ac.), care e lipsit eu desâvîr- 
çire de caracterul alpin. Muntii Capella ?i VeUebit 
(v. ao.) leagâ Karstul eu Alpii dinarici, 
cari se privesc drept copcie între A. iulici çi 
sistemul Balcan, çi se întind în lungime de 
640 km. spre sud-est pânâ la gura rîului Narenta, 
resp. pânâ la Montenegru, avênd o lâtime maod- 
malâ de 37 km. çi'înâltune medie de 700 m. Aceçti 
munti se numesc çi Karstul dalmatin; numele 
de A. dinarici le vine delà muntele Dinar a 
1811 m. situât în catena principalâ, care atinge 
granifa Dalmatiei spre Bosnia; o altâ catenâ ur- 
meazà termul dalmatin çi e legatà de çLrul prin
cipal prin multe çiruri traverse ; coastele acestei 
oatene cad pie<Jiç spre M. Adriaticâ formând mul- 
timea de insuie stâneoase, ce însotesc termul dal- 
matiü. In aceastâ catenâ cel mai înalt (1898 m.) 
piso e Orjen. Intreg t'nutul Alpilor dinarici e 
acoperit eu stànci, peçteri çi deçertuii pietroase. 
Vâi roditoare sûnt putine. Rîurile în timp de 
càldurâ dispar în solul vâros, în timp de ploi vin 
ca torente furioase çi immdeazâ vâile cultivate.

Glima A.-lor presintâ toate variatiunile delà 
caldâ-moderatâ pânâ la cea rece-polarâ. Culmea 
lantului sudic despârtesce zona clunei din Buropa 
centralâ (temperatura medie anualâ 8—10° 6.) 
de cea mediteranâ (temp. medie an. 12—14° C.) 
Oranita cerealelor coïncide eu isotherma de 5'2° C., 
a pâdurilor tufoase eu AB0, a coniferelor eu 1°. 
Temperatura medie a pisourilor cam —12 pânâ 
—15" C. Afarâ de vênturile locale în A. pre- 
valeazâ passatul nord-estic çi antipassatul sud- 
vestio precum çi vêntul Bon (lat. Favonius) (v. ac.) 
Cantitatea de ploaie cresoe ou înâltimea pânâ 
pe la 200 m., de aci încolo scade ; media anualâ 
® d.W m. j pe coastele sudice 1.46, pe cele nordice 
9.92, iarâ în vest 1.19 m. In nord prevaleazâ 
ploile de varâ, în vest çi sud cele de toanmâ; 
m regiunile înalte scade ploaia, dând loc nin- 
sorii. Zâpada A.-lor e uscatâ çi grâuntoasâ.-Prin

topire çi îngbetare altemativâ zâpada se préfacé 
în ghetar. Dacâ la înâltimi se desfac masse de 
zâpada ori de ghiatâ çi pomesc la vale, se produc 
periculoasele la vine (v. ac.) De asemenea pe- 
riouloasà e çi ablatiunea, produsâ prin actiunea 
chemicâ çi mechanicâ a apei. Ploi torentiale, 
însotite de furtuni puternice, cari rup stànci çi 
smulg arbori, produc esundarea vâüor çi rîu- 
rilor la çes. [I. P.]

Din cele precedente resultâ a priori, câ nici 
viata organicâ, în spécial flora Alpilor, privitâ 
chiar numai ca résultat al influentei mediului, 
nu poate fi uniformâ. In general însâ massa 
preponderantâ apartine fiorei baltice, în spécial 
divis. centraleuropene, caracterisatâ s. e. 
în pâduri prin brad (Ahies excélsa Poir), fag 
fFagus silvatica L.), zadrâ (Larix europaea 
DC.) ç. m. d. Diferenta climaticâ a A.-lor estici 
e marcatâ çi în vegetatie prin aparenta de ele- 
mente pontice — ba chiar estmediterane — çi nu 
numai la poale s. e. prin specii caracteristice de 
stejar, precum Quercus austriaca WUld, de alune 
turcesci (Corylus Golurna L. çi G. iubulosa 
WiUd) etc., ci çi în regiuni mai înalte s. e. prin 
Daphné Blagayana Frey., comunâ eu vestul 
continental al peninsulei balcane, sau prin re- 
numita Wulfenia earinthiaca Jacq., endemicâ 
çi vicai’antâ eu W. orientalis Boiss. din Siria çi 
W. Amherstiana Benth. de pe Himalaia ç. m. d. 

Din directia ca. delà vest spre est a masivelor 
principale resultâ çi pentru vegetatiune, cà A. au 
format çi formeazâ mai mult (prévalent) o ba- 
rierâ marcanta, o frontierâ, între flora delà nord : 
central-europeanâ çi cea din sud : mediteranâ. Gui 
nu-i sûnt cunoscute sau n’a au(}it mâcar de frum- 
setile pitoresci — în prima finie giatie vege- 
tatiunii — ale litoralului alpin dinspre Medite- 
rana, eu deosebire despre împrejurimile Nizzei 
sau despre ale lacurilor italiane, unde poalele 
eu diverse conifere çi stejari, eu poitooafi çi 
lâmâi, eu maslin çi mirtâ, eu oleandru çi laur, 
eu fifiacee superbe çi machii (v. ac.) ç. m. d. 
apai^in fiorei mediterane; regiunile mai înalte 
celei central-europene, iar vîrfurile celei alpine ? 
Influents elementului mediteran îçi aflâ expresie 
însâ çi în regiunile mai înalte ale catenei sudice 
s. e. în plantele endemic-vicarante din vegetatia 
eu deosebire a A.-lor maritimi, din Rbaetiaçi sudul 
Tirolului. Insâ catena A.-lor nu a format numai 
0 barierâ, ci — dar mai putin — çi o cale de 
migratie. Aça pentm flora arcticâ (v. ac.), aça 
pentru florele alpine : mai aies din Pirenei, Pe- 
ninsula Balcanicâ çi Carpati. Primele formeazâ 
çi astâ()i massa preponderantâ pe turbârnle (v. ao.) 
pânâ pe cele idpine; din ultimele elemente cele 
pireneice évident oâ vor fl mai bine representate 
în partea vestioâ, cele baloan-carpatine în partea 
esticâ resp. sud-esticâ a A.-lor. Cea mai renu- 
mitâ plantâ a reg. alpine : Cfnaphalium Leonto- 
podium Scop. (albumealâ, fl. reginei) e 
unul din elementele comune pentni catenele al
pine începênd eu Pireneii pânâ la Himalaia çi 
nordul Ctiinei ; ea cresce în regiunea inf eiioarâ 
pe Altai, dar fipsesoe în Sierra Nevada, Scan
dinavie, lirai çi Siberia planâ. Centrul de vege
tatie (originea acestei plante) pare a fi între 
Caçmir çi Altai — specii înrudite nu se aflâ 
decât numai pe Himalaia — çi de aici va fi 
migrât la începutul epocei glaciale pânâ la Pi-
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renei, preste Peisia, litoialol BudicaLMâriiNegre, 
PenJnsuJa Baloanicâ §i Alpi. Mai pe scurt: ele- 
mentele alpine din Alpi sûnt parte preponderantâ 
endemice (aici a fost un centra maicant de ve- 
geta^je) s. e. Pinus Mughus Scop. (oàtînul 
sau jepii) vicaranta eu P. uncinata Poir. din 
Pirenei, parte comune ou alte catene (migrate 
din A. acolo sau vice-versa), parte arctioe. Dupa 
complexul de aspoiatiuni (formatiuni) de plante 
(v. ao.) distingem pentru Alpi diverse regiuni: 
1) Regiunea mediteranâ sau a pâdmilor 
pi tuflçelor (maohii) pururea vercji, pana la 
350 m., limita super, delà Erica arborea L., 
eu culturi de poame sudice (v. mai sus); 2) 
reg. pâdurilor frondoase pana la limita 
super, a fa^uJui (1600 m.), a câreia subregiune 
infer. eu viticulturâ pânâ la 1000 m. — adecâ 
pânâ unde ascinde castanul selbatic — mai con- 
tine adese elemente mediterane; 3) reg. pâd. 
de Conifere sau subalpinâ se estinde pana 
la ca. 2000 m., pânâ unde mai cresce socialâ 
zadra (Larix europaea DC.), zîmbrul (Pinus 
Gembra L.), dar mai aies molidul (Picea 
excétsa Lk.); în regiunea aceasta cultura ce- 
realelor devine déjà sporadicâ (în Engadin 
local pânâ la 1981 m.); 4) reg. alpinâ in- 
ferioarâ, caracterisatà piin tufiçe mai aies 
de càtîni (jepi) çi jueapën de munte (Ju- 
niperus nana Willd.), pânâ la 2400 m.; 5) reg. 
alpinâ superioarâ, caracterisatà prin tufiçe 
de Rhododendron (periçor) sau prin ierbuii 
întretesute din plante pitice eu flori niaii, pânâ 
la ca. 3000 m. — în reg. 4 çi 5 se aflà renu- 
mitele pâçuni alpine — çi în fine de aici în sus 
6) reg. nivalà sau a zâpe(jilor eteme, în care 
nu mai cresc decât aproape numai muçcM çi 
licheni. Aceasta e înfâtoçai'ea, ce ne presentâ 
vegetajia A.-lor centrali; spre sud-vest climatul 
oceanic influenjeazâ ca déprimant al ümitei al
pine çi nivale çi ca elevant pentru cea medi- 
teranâ, precum în est climatul continental in- 
fluenfeazâ chiar invers; çi afarâ de aceea ca 
elevant pentru plantele pontice. In direotia me- 
ridianului: latitudinea geografîcâ mai mica, ex- 
posijia sudicâ ca relief çi substratul favorabil 
(cald), s. e. de calcai-, vulcanic etc. contribue 
ca s. e. pentru Alpii maritimi sau sudul Tiro- 
lului regiunile resp. formatiunile sâ se eleveze 
çi viceversa. [A. Pr.]

Fauna Alpïlor. Regiunile inferioare ale Al- 
pilor în privinja faunei au mare asemënare eu 
regiunea central-euxopeanâ ; regiunile superioare 
însâ îçi au fauna lor propriâ, caracteristicâ. In 
genere locuitorü acestor regiuni pràsesc multe 
specü de vite cornute, câpre, oi, cai, ici-colo 
mâgari çi catâri ; preste regiunile pâduioase pe- 
trec: capra roçià (Antilope rupicapra) çi sel- 
batecâ, rîssul, marmosa, iepurele alb, ursul, 
lupul ç. 0. 1. ca animale sugâtoare; dintre pa- 
seri : sorlija, cioara de munji, gâinuja Alpüor 
(Lagopus alpinus), pâturnica de stânci ç. c. 1. ; 
afarâ de aceste pretutindenea întimpinâm in
secte frumoase çi cürioase, ce sûnt caracteris- 
tice pentru aceste romantice regiuni (fluturi fni- 
moçi, melci etc.) [V. B.]

Locuitorii. Cele mai vechi urme de loouinte 
omenesci în A. sûnt remâçijele de locuinje pe 
stâlpi, aflate în lacurile Geneva, Zürich, Boden, 
Lago-Maggiore etc. Uneltele de piatrâçi bronz.

aflate în acele locuri, dovedesc, câ cele mai moite 
din locuinjele pe stâlpi sûnt din perioda ante- 
romanâ. Locuitorii au fost Celti ori GaUi, cari 
çi pe timpul Romanilor locuiau în Alpi împâr- 
{iji în mai multe seminfii (AUobrogi, flelveti. 
Garni etc.) Cu timpul toate semintiile au fost 
cuoerite de Romani, au primit limba çi obiceiu- 
rile aoestora. Cu migratiunea popoarelor au venit 
çi s’au açecjat în A. : Burgundionii, Alamanü çi 
Baiuvarü în partea nordicâ, rëmasâ de atunci 
germanâ pânâ a(Ji ; Longobarcjii çi Ostrogo(ii s'au 
açefjat în partea sudicâ, iar Slovenii (Vindi) în 
vàile sud-estice. Açadar pe teritorul A.-lor lo- 
cuesc a()i cele trei familii ale popoarelor indo- 
germane, cu totul vr’o 9 milioane. Romani în 
în partea de vest çi sud (Francezi 25.6 proc., 
Italieni, Fuilani çi Ladini 29.4 proc. din totali- 
tatea loc.); Germani în partea de nord çi est 
(33.4 proc.); Slavi (10 proc.) în sud-est. Gel 
mai mare amestec de limbi este în Graubünden 
çi Tirolul de sud. Locuitorii Alpilor sûnt de con- 
stitufie sveltâ, sûnt mai agili çi mai sprinteni 
decât (eranii, dar le lipsesce perseveranja în 
mrmcà a acestora. Siniful vederii çi aurjului e 
foaite desvoltat. Creseufi în luptâ cu puterile 
naturii, ei sûnt curagioçi, hotârîji, circumspecji 
çi invenjioçi. [I. P.]

Alpi apuani, {ital. Alpi apuane), çirul de 
munfi, paralel cu Apeninii ligurici, (Italia) des- 
pâitit de càtrâ aceçtia prin valea Sereebio. 
Sûnt boga(i în marmorâ escelentâ. Aci sûnt 
vestitele cariere delà Carrara.

Alpi transilvani, y. Carpajii.
Alpii mariiimi nordamericani, numire, ce 

se dâ muntilor Columbia, Cascade çi Sierra Ne
vada, catena paralelâ, de lâugâ Oceanul Pacific, 
a muntilor stâncoçi (Rocki Mountains). Intre 
piscurile acestor munji sûnt çi unii virloani (La 
Giganta 1460 m.)

Al piacere, terrain music. = dupâplâcere. Cora- 
positoml lasâ raodul de interpretare la bunul 
gust al executàtorului.

Alpicola, numire specifleâ pentru plante, ce 
cresc în regiunea alpinâ. Când se (pce planta 
alpicolâ (plantâ alpinâ) se înjelege o planta din 
regiunea alpinâ.

Alpinâ, Regiunea. Se numesce asttel regiunea 
cea mai înaltâ a munplor, ce începe de unde 
înceteazâ regirmea bracjilor çi a molifitUor, cu- 
prin(}ênd pâçunile muntoase ridicate pânâ la 
limita zâpecjilor perpetue. Intinderea ei vaiiazâ 
în diferite catene muntoase; în Carpaji începe 
de pe la 1800 m. pânâ la 2200 m.; în Alpi 
delà 1800 m. pânâ la 2300 m. ; în Pirenei delà 
2000 m. pânâ la 2450 m.; în Caucas delà 
1800 m. pânâ la 2680 m. etc. Aceastà regiune 
se subîmparte în zona alpinâ inferioai'â çi zona 
alpinâ superioarâ, fieoare oaracterisate prin anu- 
mite plante (plante alpine). [S. $t. R.]

Alpine, plante. Se nuinesc astfel plantele, ce 
cresc în cele doue zone ale regiunii alpine, for- 
niându-ivegetatiunea caracteristicâ. Printre astfel 
de plante, ca mai comune legiuuei alpine a mai 
tuturor munjilor, citâm în zona alpinâ inferioarâ: 
arbuçti: Rhododendron, Junipems nana, Salcii 
spéciale; ca plante erbacee: Dryas octopetala, 
Anemone alpina, Polygonum vivipartmr, Plrlouin 
alpinunr, Silene acauJis etc. In zona alpina su- 
perroarà pâçunile sûnt mai rari; piscurile ?i
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vâile sûnt formate din grâmeiji chaotioe de 
stiinci sfârmate sub actiiinea agenfilor externi. 
Aoi, aproape de zâpe(}ile eteme, abundà lichenii 
çi muschii, singuiii, ce pot prospéra' în o re- 
giiine eu oonditiuni de traiu atât de particulare, 
pentru ei însâ favorabile. Mai jos sûnt plante 
vasciilare putine, vivace, eu tulpina aerianà ta
ri toiire çi eu rhizomi foarte desvoltati; aça sûnt: 
Salix herbacea, Papaver alpinum, Ranunculus 
glaoialis, Saxifraga bryoides, Armeria alpina, 
Soldanella alpina etc. [S. Çt. É.]

Alpra, duoe al Cumanilor; s’a distins în res- 
boaiele purtate eu Cobii la 1279, a fost trimisul 
Cumanilor în dietele ungare, cari s’au ocupat 
ou eolonisarea lor.

AIpujarras, district muntos în sudul Spaniei 
(Granada) ou vâi romantice, încungiurate de 
ramurile sudioe ale muutilor Sierra Nevada.

Alrauhe (sau Al ru ne), la Gernianii vecbi 
erau femei profefitoai'e. Numele puroede delà 
nvna, tainâ.

Alsafia (EIsass), o parte a prov. germane Al- 
safia-Lorena; cuprinde districtele A. superioarâ 
çi inferioarà.

Alsafia-Lorena, (Elsass-Lothringen), provincie 
germanà situata între 5“ 55' ?i 8° 14' long. est. 
delà Greenwich çi 47" 23' çi 49° 30' lat. nord. ; 
areal 14,509-41 kma. eu 1.603,506 loo. Munfii 
Vogesii, cari se ridioâ pânâ la înâltime de 1426 m., 
se întind paralel eu Einul delà Belfort în direefie 
spre nord-nord-est, trecend pe marginea Alsafiei 
spre Pfalz çi formând granifa înspre Francia. Lo- 
tharingia e mai mult deluroasâ-oolinoasâ. Eîuri : 
Binul, Mosel, Saar çi lU; are mai multe canale 
çi lacuri. Clima e domoalâ. Solul e bine cul
tivât çi productiv, eu deosebire la çes. Economia 
de camp e înttoritoare, eu deosebire în Alsafia. 
Productele principale sûnt : cereale, oartofi, vin, 
tntun, fier, cârbuni de piatrà, sare çi piati'â de 
elâdit. Poporatia e francezâ çi germanà. In- 
dustria de fier, bumbac çi lànàrii e însemnatâ; 
sûnt multe fabrici de màtàsârii, chemicalü, sticlâ, 
hârtieçi pàlârii de paie. Comerciul e însemnat, 
fiind înlesnit prin canale çi câi ferate. In ser- 
vioiul culturü stau: 17 gimnasii, 4 progimn., 
8 çooale reale, 4 çcoale civile supei-ioare, 6 se- 
minare de învêîàtori çi 3 sem. de învêtâtoare, 
2755 çcoale poporale, 1 universitate în Strass- 
burg, 2 seminare teologice çi 1 çcoalâ de rabini. 
A. e îinpârtitâ în 3 judete : Alsa^ia superioarâ, 
Alsafia inferioarà çi Lorena. La 1874 s’a în- 
trodus constitufia imperiului german, trimitênd 
A. 15 deputafi în Reichstag. Delà 1879 A. e 
guyernatà de un loctiitor eu ajutorul unui minis- 
terin, un consiliu de stat de 15—19 membri 
?i 0 dietà de 58 membri. Capitula Alsatiei-Lo- 
reuei e Strassburg, oraç întârit; alte fortàrete 
mai sûnt: Metz, Diedenhofen etc.

Tremtul aoestei provincü presintâ foarte multe 
fase. Pe timpul Romanilor acest finut era locuit 
de Sequani, Raurici, Triboki çi Neme^i. Caesar 
0 ocupà dimpreunà eu Gallia. Sub stàpânirea 
romanà se întroduse aci creçtinismul. In secl. IV. 
d. Ohr. invadarà Alemanii çi o stàpânirâ mai 
njult fimp; mai târ^iu ajunse sub stàpânirea 
1 ranci lor, cari au contribuit mult la încreçti- 
narea Alemanilor. Dupà împârtirea imperiului 
Im Carol oel Mare, in Alsafia çi Lorena se for- 
meazà ducate stâpânite de confi çi landgrafi.

între cari çi oonfü de Habsburg (din secl. XII.) 
Mai apoi se desvoltarà mai multe oraçe muni
cipale, cari parte între sine, parte eu alte oraçe 
impériale formai-à diferite alianfe pentru suafi- 
nerea neatîimàrii lor f afâ de diferitü domni f eudaJi. 
Pentru posesiunea acestei frumoase provincü s’au 
luptat Francezii, Germanü çi Burgundionii, dar 
fârâ mult succès. Când în 20 Martie 1617 archi- 
duoii austriaci cedarâ liniei spaniole a Habsburgilor 
pretensiunüe lor asupra Alsafiei, atunci se ho- 
tàrî soartea acestei (eri, care avea sâ aleagâ 
acum între stàpânirea spaniolâ çi francezâ. Paoea 
vestfalicâ, inclinarea Alsa(ienilor çi camerele de 
reuniune ale lui Ludovic XIV. deschiserà oalea 
influentei çi suprematiei franceze în A., ou care 
loouitorii în curênd se împrietinirâ. In armatele 
lui Napoleonaujucatrol însemnat mulÇi Alsafieni. 
In resboiul germano-francez din 1870/71 Alsa- 
fienii au manifestât de repefiteori simpatüle lor 
fatà de Francia; paoea de Frankfurt insâ dete 
aceastâ provincie Germaniei, care o puse sub 
diotaturâ pânâ la 1874, când apoi o organisa 
dupà modelul provinoiilor prusiene.

Alsen, insulà în Beltul mic, apai-finênd la 
Schleswig, eu areal de 312 kms. çi 25,(XK3 loc. ; 
ai-e fortificatü; oapitaia Sonderbui-g.

Alsô, fmagh.J inferior; se folosesce des la 
numiri topografice, s. e. Alsô-Fehér = Alba in- 
ferioarà.

Alstonia R. Br., gen de plante din familia 
Apocyneelor eu vr’o 30 specü, originare din Asia, 
Australia tropicalâ, insulele Oceanului Pacific, 
toate arbori sau arbuçti eu frunze întregi, rar 
opuse, adesea verticilate. Florile mici sûnt re- 
unite în cime sub-terminale, au coloare albâ, 
un calice gamosepal, corolâ gamopetalâ, 5 sta
miné libéré, fruct 2 foücule, eu semin(e mici 
egretate, perii egretei cenuçii çi mâtàsoçi. Toate 
confin în organele lor un suc lâptos. Se cultiva 
în florârie caldâ. Lemnul unora se întrebuinteazâ 
în ebenesterie. Suent lâptos à& A.plumosa LabiU. 
e amar ca çi cel de gen(ianâ, ceea ce face sâ fie 
un tonie puternic. Sooarta speciei A. scholaris 
R. Br. din India, lava. Timor, contins alcaloi(}i 
Ditaminà, Echiteninà, Echitaminâ, çi o reçinâ 
Echito-cautchinà ; ea are proprietàti tonice, anti- 
helmintice, antiperiodice, putênd înlocuî quin
quina, câoi e çi febrifugà, antidispepticà. Scoaita 
de A. spectabüisR. Br. pe lângâ aloaloicjii de mai 
sus mai contins çi echitammonium, alcaloid ce 
lucreazà asupra organismului ca çi curara; de 
aceea trebuesc precautiuni când se dâ la paoienti 
ca antiperiodic. Tôt aceleaçi particularitâti (to- 
nioe, digestive, ca ale gentiane!) le are çi scoarta 
de A. constricta F. Muel. din Australia. Sucul 
lâptos de A. eostulata dâ cauciuc. [S. $t R.]

Alstroemeria L., (numitâ de Linné dupâ amicul 
sëu baronul Alstroemer, botanist suedez), gen de 
plante din familia AmaryUideelor, cuprimjênd 
30—50 specü, afiàtoare în America australâ, tro- 
picalà çi extra-tropicalâ, toate plante vivace, 
rustice, eu rhizom fasciculat-fibros. Tulpinile 
annale aeriane, erecte, simple, frunzoase. Frunze 
alterne, ânguste sau late. Florile frumos colorate 
sûnt grupate în umbele terminale ; periantul in- 
fundibuliform, aproape büabiat, caduc, eu tubul 
nul ; segraentele lui în numër de 6, übere, ân
guste ori subtiri numai la basâ, 2 nepârechi 
diferite, 4 identice, unguiculate çi nectarifere la
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basa; staminé 6 apropiate în tub; ovar trilo- 
cular, stü filiform eu 3 ramuri stigmatice ; fruct 
capsula loculicidâ eu 3 valve. Sûnt plante foarte 
fnunoase omamentale; ca mai comune în flo- 
rârii: A. peregrina L., (jisà çi crinul Incaçilor 
din CbUi ; A. chilensis J. Créé etc. Vara se pot 
cultiva în aer liber la loc uscat çi ou soare. 
A. tomentosa R. P., A. edulis Andr. din Chili çi 
Peru au tubercule comestibüe acolo ; A. palîida 
Graham tôt din Chili dâ un fel de Arrow-root ; 
A. t>alsilla L., e întrebuintatâ în medicinâ oa 
sucoedaneu saJsaparilei. [S. Çt. R.]

Alt, 1) numele germ. al Oltului, v. Oit; 2) A. 
term. music., v. Alto.

Altaï, («Mun^ii de aur«), çir de munti în Asia 
centralà, între lacul Baical çi cursul superior al 
rîului Irtis. Se oompune din gmpele : Altaii 
proprii (A. Bielchi) pe la isvoarele Ii-tisului eu 
piscul Bielucha (3352 m.); spre nord-est delà 
aceçtia se alla grupa Tannu-ola, iar delà aceasta 
pânâ la lacul Baical grupa Saian eu piscul 
Muncu-Sardic (3490 m.) In A. se ailâ mine de 
argint çi plumb, esploatate mai aies de Ruçi.

Altaic, adj., dérivât delà numele muntilor 
Altai. — Altaice se numesc numeroasele po- 
poare, cari îçi au originea probabü delà poa- 
lele muntelui Altai çi astâcji locuesc în nordul 
Asiei çi în Eui'opa. Se îni paît în 5 niai'i fauiilii 
de popoare; Tungus-Mandçu, Mongolicâ, Tur- 
cicà, Saniojedâ çi Ugoricâ; acestei din urmâ 
aparfine çi popoml maghiar eu cel lapponic, 
vogulic, finnio etc. Limbi altaice sau çi ural- 
aliaicc (v. ac.) (turanice, scitice, tatarioe), dupa 
împâi'tirea genealogicâ a limbilor, se numesc 
ümbile popoarelor Ural-altaice sau Turanice, 
caii asemenea se împart în 5 grupe mari, nu- 
mite dupâ famiHile de popoare, cari le vorbesc. 
Din punotul de vedere morfologic (formai), 
aceste limbi sûnt toate aglutinâtoare, au 
numai sufixâri çi în gradul de desvoltare al 
limbilor fin locul mijlociu între limbile monosi- 
labice (isolâtoare) çi celea flexionare.

Altait, minerai, de ordinar amorf, mai rar 
cristalisat în cubi; alb de staniu, sau gSlbui. 
Este O teluriurâ de plumb, oon(inênd mici can- 
titâti de argint çi aui'. Se gâsesce în muntii 
Altai, în Chile çi California. [V. C. B.]

Altâmuÿul, munte în Rom., j, Musoel, pl. Dâm- 
bovifa, formeazâ linia de despâi-fire între rîul 
Dambovifa çi Argeçel, împreunâ eu mun^ii : 
Draxinul, Mëra, 'fefelega, Preajma, Muntiçor, 
Câpitanul, Plâiçorul, Pravëtul çi Mateiaçul. (Cf. 
Alessandresou : Dic(. geogr. al jud. Muscel. Bu- 
curesci, 1893.)

Altan, fital.J pod, rend, etagiu, balcon.
Altar, 1) un loc sacm, constmit din pâment, 

piatrâ ori din lemn, spre a jertfi pe el lui Dum- 
neijeu. lu acest înteles aflàm A. la toate popoa- 
rele. In biserica creçtinâ A. este masa, de comun 
de piatrâ, pe oaie se celebreazâ s. Liturgie. In 
biseiicUe de rit grecesc se allâ numai câte un A., 
pe cànd în bisericile de rit latin pot fi mai multe. 
2) A. se (}ioe çi partea bisericei, în care se aflâ 
masa, unde se îndeplinesce s. Liturgie.

Altazimut, numirea engl. a unui instrument, 
eu ajutorul câruia se mesura înâlfimea çi azi- 
mutul stelelor (v. ac.) Se compune dintr’un 
telescop, ce se învêrte în jurul unei osii orison- 
tale, çi a unei osii verticale în direcfiune azi-

mutalâ. Torsiunea aparatului se mësurâ pe un 
cerc vertical çi unul orisontal.

Altenburg, capitula ducatului de Saxa-Alten- 
bui-g, 31,439 loc. Fabrioi de (igâri, comerciu eu 
lânârii çi cereale. Are ginmasiu, çcoalâ realâ çi 
séminal- de învëtâtoii.

Altendorf, comunâ lUraJâ în j. Düsseldorf (Ger- 
mania) 31,894 loc. çi mine de câxbuni.

Altensteln, castel al ducUor de Meiningeo, 
în apropierea pâduiti Turingice. Lângâ A. este 
O peçterâ de dolomifi, hmgâ de 200 m., desco- 
perità la 1799. La o depârtare de 3 kni. se aflâ 
»Lutherbuohe« = fagul lui Luther, unde fù prias 
Luther çi dus în Wartburg (1521).

Alteran^ia, term. medic., numele medicamen- 
telor numite altcum antidyscratica (y. ac.)

Altéra pars, flat.J paitida (partea) ceealaltâ 
(protivnicâ).

Altera^iune, alterare, (lat.J sohimbare, oontur- 
bare, tmbui-are. In musicâ: schimbarea unui 
sunet prin înâJfare sau coborire.

Altercafiune, flat.J disputà, schimbai-e de vorbe.
Alter ego, flat.J »alt eu însu-mi«, un al doilea 

eu încredut, substitut, cum s’ar (Jioe : mâna 
dreaptâ.

Alternanta fgenerafiej, term. botanic, sucee- 
siunea regulatâ de generafiuni sexuate çi ase- 
xuate, sau nu e o suocesiune regulatâ, ci pe lângâ 
generafiuni asexuate se mai aflâ în anumite con- 
difiuni çi unele sexuate. Un exemplu clar de 
primul cas e la Chytiîdinee, Mucorinee, Pucoi- 
niacee, Muscinee ; s. e. aci sporogonul eu sporii 
çi protonema represintâ generafia asexuatâ, iar 
planta adultà eu anteridüle çi archegoanele, 
genera(ia sexuatâ, câreia îi urmeazà cea ase
xuatâ ç. m. d. Tôt aça e çi la Cryptogamele vas- 
culare, generafia asexuatâ planta adultâ ce pro
duce sporii, generafia sexuatâ prothalul eu an- 
teiidii, archegone, de aci: oui, embrionul, planta 
adultâ. Un exemplu de al doilea cas e la Ento- 
mophtoree, Saprolegniee, Monoblepharidee etc. 
Se poate cjice, câ o alternanfâ de generatiuni ar 
exista çi la Phanérogame, daoâ se considerâ ca 
asexuat întreg aparatul vegetativ, résultat din 
desvoltarea oului, pânâ la formarea organelor 
reproducëtoare (generafia sexuatâ) çi formarea 
unui ou nou. [S. Çt. R.]

Alternare, flat.J treoere delà unui la altul; 
sohimbare, a face ceva pe rând.

Alternat, term. diplomatie. Spre evitarea oer- 
telor asupra rangului între mai multe feii con
tractante, se usiteazâ aça numitul alternat, 
adecâ fiecare (earâ se numesoe în locul prim 
în aoel exemplar al documentului, care se redac- 
teazâ în cancelaria ei.

Alternatlva, flat.J alegere între douë casuri po- 
sibile ; Alternativ (lat.), succesiv, pe rând, delà 
unui la altul, când unui când altul.

Alternatlva preflorescenfà, fAestivatio alter- 
nativaj. In morfologia floarei se dâ acest nume 
disposifinnei, ce o presintâ în boboo pâr'tile 
unui verticil floral, fie ale caliciului, fie ale co- 
rolei, când sûnt dispuse în douë vertioile con- 
centrice çi alterne, divisiunüe verticilului extern 
acoperind pe ale celui intern. Se poate observa 
la boboci nedeschiçi delà flor'üe multor niono- 
çi dicotiledonate.

Alterne frunze, acele ce sûnt dispuse pe axâ 
isolate, câte una la fiecare nod çi în intervalul



AlternifoKat — Altoire. 129
lasat de frunzele delà nodurile imediat vecine; 
ÎD acelaçi timp sûnt açe(}ate d’alungul imei liuii 
spirale çi pe doue ori mai multe Bnii longitu
dinale, închipuite câ treo prin punotele lor de 
inseitiune. Când sûnt açe(Jate pe doué linii lon
gitudinale, dispositia e disticà (Graminee, Ulm 
etc.) pe trei tristicd (Cyperacee, etc.) [S. Çt. R.]

Alternifoliat, term. botanic, o planta ale câiei 
fnmze sûnt alterne.

Alternipenat, (folium, allernipenatum), term. 
botan., pentru caraoteiisarea unei frunze simple 
penate (eu nervatiunea pena(â), când nervurile 
secundare sûnt a^e(Jate la înâltimi diferite (al
terne) pe nervura principalà sau pentni o frunzâ 
penati-compusâ, când foliolele sûnt alterne pe 
rachis, în loc de-a f. açecjate câte doué la aceea^i 
înàl(ime.

Alternipetal, (botan.) nume ce se dâ rapor- 
tului de positiune dintre doué verticile florale 
succesive ; a?a se 4ice de staminé, de logile ova- 
rului, de oaipele, de stile, câ .sûnt alternipetale, 
când sûnt açecjate pe receptacul în fata spatiilor 
dintre petale.

Alternisepal, se (pce de petale, staminé, car- 
pele, logi ovariane, stile, când sûnt açe(Jate în 
dreptul spapilor libéré (lintre sepale, prin ur- 
mare alterne ou ele.

Alterum tantum, (lat.J âneâ pe atâta, âneâ 
odatà, mai aies la capitaJul duplicat prin interese.

Altefâ, (franc, altesse, germ. HoheitJ titlu dat 
printilor din casele domnitoare delà duoi în sus. 
Ducii çi marii duci (grand duc, Grossherzog) poartà 
simplu titlul Alte(à, asemenea çi prinpi (fin fa- 
mUiile lor. Prinpi din casele regesci sau împèrâ- 
tes(îi poarta titlul de Altetà RegSâ sau Alte(à Im- 
perialâ (în Austro-Ungai'ia A. Imperialà §i Régala.)

Althaea L., gen din famiUa Malvaceae, tribul 
Malveae, cuprinde plante erbacee bisanuale 
sau vivace, tomentoase sau përoase. Prunzele 
lobate sau partite sûnt alterne ?i provë(Jute eu 
stipuli caduci. Florile sûnt axilare, soütare sau 
dispuse în raceme sau corimbe terminale eu 
petalele divers colorate. Calicele persistent, ga- 
mosepal eu 5 divisiuni ovale, acuminate, çi in- 
ounjurat de un calicul compus din 6—9 foliole 
concrescute la basa. Corola regulatâ eu 5 pe
tale cunéiforme. Staminé numeroase reunite la 
basa lor într’un tub. Ovarul este plurilocular 
eu câte un ovul. Fructul îusofit de calicile per
sistent este format de un verticil de achene, 
provê(Jute fieoare en câte o semên(à fârà albumen. 
Genul Althaea L. cuprinde vr’o 12 speoü, ce 
sunt respândite în regiunile temperate ale glo- 
bului. In parple noastre cresc mai multe specü, 
din cari însemnâm: Althaea offwinalis L. cu- 
nosoutà de popor sub numele de N al b à-mare 
sau Nalbâ-alb â; cresce prin loourile umede, 
pe malurile rîurilor. A. cannabina L. se aflà 
pe marginea pàdurilor çi prin tufiçuri. A. pallida 
W. Kit. etc. Se cultiva ca planta ornamentalâ 
Althaea rosea Cav., numitâ vulgar Nalbâ de 
gradin à. Frunzele, florile çi ràdàcina de A. 
officinalis L. sûnt avute în mucilagiu, ceea ce 
face oa aceastâ planta sà fie întrebuintatà în 
nedicinâ ca emolientà. Ràdàcina pulverisatà servâ 
farmaciçtilor spre a împedeoa aderen(a hapurilor 
(pilulelor) între ele. [Z. C. P.]

Altjeri, familie princiarâ în Roma, din care 
au eçit mai mu4i oai'dinali çi Papa Clemente X.

Altlmetria, mêsurarea înalfimei.
Altin, monetà ruseascà = 3 kopeci.
Altifà, cusâturâ, care se ooasâ oa décor la 

umërul càmeçilor (erânesci, d’asupra cre(elor 
mânecei. Cusâturâ aoeasta se face eu mâtasâ 
coloratà, ou amiciu reçu, vênët, negru etc., eu 
màrgele, eu fir de aur ç. a.

Altius non tollendi, (lat.J term. jmid., ser
vi tut de a nu puté ridica o casa ju-este înâl- 
(imea ei aotualâ; contraml e altius tollendi jus.

Altmühl, afluent al Dunàrii în Bavaria; în 
parte navigabil.

Alto, lital.J term. musio., numele ce s’a dat 
vocei mai grave, ce pot avé femeile sau oopiii.
Are de obiceiu o extensiune delà ^ — Y’cu c^"
teva note escepfionale în sus çi în jos. RegistruI 
de putere al vocei de Alto e acel de piept, 
octava gravà. In practicâ adesea vooeade Alto 
e confundatà eu acea de mezzo-sopran, deçi 
registrul de putere al acesteia e mai août çi 
timbrul de un caracter mai pufin pronuntat. 
Vocile femeiesci de acest gen sûnt numite în 
spécial Contralteçiau mai ou samâ un timbru 
plin, puternic, voluminos, propriu rolurilor dra- 
matioe; registrul grav, pufin apt pentru agilitâti, 
are o mare putere de expresiune dramaticà, o 
plinàtate, o emotiune pàtrun(}ëtoare. Vocile oo- 
pilàresci, deçi avend acelaçi registiii de putere 
çi aceeaçi extensiune, au totuçi un timbru mai 
pu(in caraoteristic. Vocea de Alto e una din 
cele din unnà întroduse în corul vocal. Pe 
timpul nota(iunii proportiouale, ale cârei régulé 
pentru a fi cunoscute cereau ani de studiu, çi 
prin urmare nu erau accesibile copiilor, pàrtile 
de Alto, neputênd fi (inute nici de femei, cari 
nu erau admise a cânta în bisericà, erau Minute 
de bârbafi în falset sau de castraji, ceea ce ex- 
plicâ çi faptul pentru ce pâr^ile acute, atât de 
Altus cât çi cele de Discantus, ce se gàsesc 
în musica veohe, au eu mult mai multâ desvol- 
tare în registnjl grav decât în cel acut. Vocile 
de Alto, atât femeiesci, cât çi copilàresoi, sûnt 
relativ eu mult mai rare decât acele de m e z z o- 
sopran çi de sopran. [T. C.]

Altoire sau nobUitare se numesce opera(iunea, 
prin care un surcel (râmurel), tâiat din un pom 
eu poame gustoase, se aduce astfel în legâturâ 
eu un pâdurete, ca surcelul sâ concreascâ eu 
pàduretele çi astfel din pâdurete sà devina pom 
(altoiu) producëtor de poame gustoase (nobile) 
asemenea pomilor, din cari s’a luat surcelul. 
Deosebim mai multe moduri de altoit precum; 
a) A. în crepàturâ. Surcelul aseufit în forma 
unuî îc se înfige în crepàturâ verticalà a pâ- 
duretului ca sà vinà coajâ la coajâ çi lemn la 
lemn. b) A. în lature. Surcelul ascu(it în forma 
unui ic se înfige în tàietnra lateralà a pâdu- 
retelui. o) O cul area. Oohiul luat din pom ou 
pu(iuà coajâ se înfige în tâietura fâcutà în coaja 
pà(iuretelui. Tâietura are forma unui T. d) Co- 
pularea. Çi pàduretele çi surcelul se taie ase- 
menea çi se leagà laolaltà. e) Ablactarea 
este mo(iul de a altoî nucii, frâgarii çi vi(a de 
vie americanâ. Atât din pâdurete sau vi(a anie- 
ricanà cât çi din surcel sau vi(a europeanâ se 
taie pufinà coajâ çi lemn aça ca tâieturile sà 
fie asemenea. Tâietura pâduretelui se pune oâtrâ 
a surcelului aça ca^tâieturile sà se acopere.
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Altoire, (vacemare). Pe la finea secl. XVin. 
vërsatui (Variola) era boala cea mai periouloasà, 
care provoca în Europa câte 400,000 deoese pe 
an. Vërsatui afeota numai în casuri foarte rare 
aceeaçi persoanà în mai multe rênduri, oei care 
au zàcut de vërsat se cred dar apara^i în contra 
noilor infectiuni varioloice, ?i din aoeastâ causa 
pana la începutul secMui curent era foarte 
respândita variolisafiuuea, inocularea oamenilor 
sânâtoçi ou virusul vërsatului, eu licuidul luat din 
beçioutele bolnavilor, afectafi de o forma mai 
uçoarâ a acestei boale, pentru ca îmbolnâvin- 
du-se de variola uçoarâ, sa remânâ imuni în 
contra infecfiunii mai grave, în contra vërsa
tului confluent çi mortal; dar çi aceste inocula- 
tiuni au produs adeseori vëisatul grav çi mortal. 
In a. 1796 Edward Jenner, medic englez, 
a înlocuit variobsafiimea piin vaccinaîiune, in- 
oculând ümfa din vesiculele de vaccin umanisat, 
Umfa luatâ delà oameni, cari în mod accidentai 
au fost infecta^ la mânâ delà ugerul vacUor 
bolnave de vaccin (cow-pox). Vaccina nu este, 
precum s’a cre(}ut pânà deunâ4i, o boalà origi- 
ginarâ a vacUor, ci vërsatui omului slàbit (ate- 
nuat) prin inocularea lui accidentalâ pe ugerul 
vacilor. Vaccina vacUor aparând foarte rar, Jenner, 
în lipsa de vaccin originar, a inoculât aitificial 
vaoi çi iepe eu vil'nsul vaccinal çi a altoit oameni 
atàt eu altoiul luat delà aceste animale (cow-pox, 
horse-pox), precum çi ou vaccinul umanisat, luat 
din vesiculele oamenilor vaccinati; vaccinul uma
nisat a predomnit în practica vaccina^unii. In- 
cercàrile de înloouirea vaccinului umanisat prin 
vaccin delà vi(ea inooulatà artiflcial, încercâri 
facute la Napoli în a. 1810 de Troja çi în a. 1840 
de Negri, au remas isolate, urmaçü lui Jenner 
s’au servit numai de vaccin umanisat, adecâ de 
Umfa din vesiculele oamonUor altoiji. Numai 
delà a. 1864, dupa ce se constatase numeroase 
infec(iuni siflUtice, datorite altoiului luat delà 
copü afecta(i de sifUis congénital, s’a produs o 
propagandà pentru înloouirea vaccinului uma
nisat prin vaccin animal, pentru cultivarea vao- 
cinului pe pântecele vifelelor. In Rom. primul in
stitut (privât) penti-u cultivai-ea de vaccin animal 
a fost inUinfat în a. 1874 de dootorul VasUe Vlâ- 
descu. Astà(Ji posedâ Rom. 2 asemenea institute 
ale statului, 1 al primâriei oraçului Buouresci çi 
2 institute private ; în Trans. çi în Banat exista 
asemenea oâteva institute mici pentru cultivarea 
de vaccin animal. Expenenja a dovedit, cà prima 
vacoina(iune fâoutà in primul an dupa nascere, 
nu apërâ în contra vërsatului pentru toatà via(a, 
ci numai pentru un timp de 10 pana la 20 de ani ; 
din aceasta causa se face obicïnuit dupa 7 pânâ 
la 10 ani delà prima vacoinafiune o noua inoou- 
lare eu virus vaccinal, care senumesce re vacci- 
nafiune. Numai prin vacoinarea çi revaccinarea 
generalà a populafinnü întregi prevenim epide- 
miile de vëisat. Vacoina(iunea este o opera(iune 
nepericuloasà, chiar pentru copü în primele sep- 
tëmâni dupa nascere, daeâ ea se face eu ourâ- 
tenia necesarâ, eu metoda asepticà. Operafia 
oonstà în întroducerea limfei vaccinale în (esâ- 
tui-a pieüi, sub epiderm, prin tàietuii mici, super- 
floiale, sau prin raderea epidermului çi frecarea 
eu limfâ a pielei denudate de epiderm. A 3-a (}i 
dupa altoire se aratà pe locul inoculât o patâ 
roçie, macula; a 5-a (Ji o mica ridioâturâ, pa-

pula; a 7-a (Ji 0 beçicuta, vesicula, îneungiuratâ 
de margine roçie, umplutâ eu ücuid ümpede; a 
8-a (}i vesicula se transforma în pustulâ um- 
plutà ou puroiu ; apoi pustula se usucà, formâud 
0 scoai’tâ tare, brunâ, care cade pe la a 20-a (ji 
dupa vaccinare, lâsând pe locul inoculât un semn 
cicatrice. Pentru vaccinare se ia limfa limpede 
din vesicula çi nu puroiu din pustulâ. luooularea 
de puroiu descompus din pustule, cari au stat 
desohise çi cari au fost mânjite ou necuTâ(enii, 
provoaoâ flegmone, brânea çi chiar septioemia 
(infec^ia septicâ a sângelui) mortalâ. In institu- 
tele vaccinale, animalele se examineazâ de un 
veterinar înainte de a se inocula, pentru a se 
constata sànâtatea lor perfectâ. In unele institute 
se taiâ vifelele dupa recoltarea vaccinului, pentru 
a se constata prin examenul organelor interne 
daoâ sûnt sânàtoase, çi în casul negativ se distruge 
vaccinul récoltât. (Literatura: Protomedicus G. 
Cuciuranu; Proieot de legiuire pentru hultuire, 
laçi 1847. G. Polyzu : Càrticica altoiului, Bucu- 
resci 1859. G. C. Stanescu; Studii asupra vac- 
cinei animale, Bucuresci 1874. D. Staicu : Cow- 
pox sau vaccina animalâ. Tesa pentru doctoratul 
in inedioinâ, Bucuresci 1875. G. Pârvulesou: 
Vaccinul animal. Tesa pentru doctoratul în me- 
dicinâ. Bucuresci 1878. D. Negulescu: Vaccinul 
animal. Tesa pentru gradul de medic veterinar, 
Bucuresci 1888. I. Félix : Tractat de igiena pu- 
blioâ çi de poli(ia sanitarâ. Partea IL, Buen- 
resci 1889.) [I. Félix.]

Altona, oraç în jud. prusian Çlesvig, pe malul 
drept al Elbei; 143,249 loc.; industrie de lânâ 
çi bumbac; construc(ii de vapoare; port çi co- 
merciu maritim. In A. se aflâ o caméra de co- 
merciu, comanda corpului 9 de armata, düeo- 
(iune flnanciarâ çi de câi ferate, çcoalâ de ma- 
rinà etc.

Altranstâdt, sat în apropiere de Lützen (Prusia) ; 
aci s’a încheiat la 24 Sept. 1706 pacea dintre 
Carol Xn., regele Svediei çi August II. de Saxa, 
în urma oàreia acest din urmâ pierdù coroana 
Poloniei.

Altruism, (lat.) în psichologia contemporana 
acea grupà de sentimente morale, în cari se 
descopere starea afectivâ a individului, nu numai 
de a voi binele altuia, dar dupa putin(â de a 
câuta sa i-’l çi procure. Altr. stà în oposijie eu 
egoismul, care cauta numai ce este al séu propriu. 
Sentimentele, cari compun aoeastâ grupâ, se mai 
numesc çi simpatice çi sociale. Nâscute (iin per- 
ceptiuuea unui sentiment strâin, ele se descoper 
oa : hunavoinfa=percep(iunea unei voinfe stràine, 
arâtându-ne gata spre servira çi ajutorinfâ în mo(l 
neinteresat çi fârâ a açtepta ceva mulfâmitâ ori 
resplatâ ; împreunà bucurie = perceptiimea unei 
bucurii strâine ; compàtimire = perceptiunea unei 
suierinfe strâine ; condolenta = compâtimirea nia- 
nifestatâ prin semne perceptibUe; binefacere = 
bunâvoinja devenita activâ ; caritate = oând vine 
într’ajutor celui neferioit. (Lit.: I. Popesou; psi
chologia; I. Gavanesou: psicholog; H. Ma
rion : La psiohologie ; Drbal : Lehrbuch der Psy
chologie.) [Plet.]

Altvater, cel maiînalt pisc alSudejilor, 1490m.
Aluat, V. Fane.
Aluminit, minerai sulfat de aluminiu hidratat, 

în bulgâri pâmêntoçi alhi; HaUe, Kralup, New- 
Haven etc.
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Aluminia, métal foarte respândit, nu exista 

însâ în stare nativâ în natorâ. Combina^unile 
A.-lui sûnt foarte respândite (argilele, lutul etc.) 
A. a fost descoperit de 'W'ôhler (1827), descom- 
punênd oloruia de aluminiu pu natriu încâl(}it. 
Bunsen (1854) prépara A. electrolitic. Fabrica- 
(iunea A.-lui se face astà(Ji în multe fabrioi, toate 
lucrând pe cale electroliticà, descompunênd oxy dul 
de aluminiu. A. se élimina pe polul negativ iar 
oxygenul se combina eu carbogenul electrodului 
positiv (cârbune) formând acid carbonic. Dzinele 
dinNeuhausen (Elvejia), din F o r go s (Francia) 
produc A. eu acest metod. La Neuhausen se 
prépara 2 tone pe di. 1 kgr. A. costâ 4 fi'., pe 
când acuni câ(iva ani 1 kgr. Costa 120 de fr. A. 
e de coloare albâ, pu(in albàstrue, foarte ductil 
çi maieabü; sîrma çi foi(ele de A. sûnt subtiri 
ca cele de anr. Densitatea A.-lui e 2-6 (ca sticla 
çi de 4 ori mai uçor ca argintul) se topesoe la 
625°. El nu se oxydeazâ la rece. A. se disolvà 
uçor în acid clorhydric çi în solutiuni alcaline ; A. 
e déjà foarte mult întrebuin(at pentru obiecte, 
cari se préféra a fi uçoare: lunete, telescope 
ç. a, dar mai aies pentru fabricajiunea bron- 
zului de A. çi alamei de A. Un adaus de 0"20/0 A. 
la fier cresce resistenta fierului ou ljl. A. e deci 
privit ca métal ou vütor.

Alumneu este o instituai une culturalâ eu me- 
nirea de a contribuî la educa(iunea tineretului. 
In alumnee nu se îngrijesce numai de înmul- 
(irea cunoscintelor elevilor, ci mai vîrtos de no- 
bilitarea lor. In Bomânia sûnt multe A. numite 
pensioane. In (erile din monarchia austro-un- 
garâ Românii au astfel de institute pe lângâ 
seminaiiile teologice çi pedagogice ; de asemenea 
s'au infiin(at A. romane çi pe lângâ unele gimnasii 
romane, ori de altà fimbâ, cum sûnt bunâoarâ: 
în Blaj, Beiuç, Timiçoara, Oradea mare, Sighetul 
Marmajiei çi mai sûnt pe cale de a se înfiinta 
în Sibiiu çi alte locuri. In Gernâu(i âneà s’a 
pomit 0 miçcai’e în directiunea aceasta ; tôt astfel 
çi la universitatile din Viena çi Budapesta. Amintim 
mai départe ca A. primul internat de fete, pe lângâ 
çcoala civUâ de fete a »Asocia(iunii transUvane.«

^Alumneul roman gr.-or. în Timi§oara<, in
stitut de crescere çi ajutorare pentru tinerimea 
romànà gr.-or. delà çooalele din Timiçoara. S’a 
înfiinjat în a. 1866, la initiativa protopopului 
Meletie Dreghici çi a fostului profesor de limba 
roinânâ George Crâciunescu, din colecte de bani 
çi bucate. La 16 Apr. 1868 un numër de inte- 
ligenji din Timiçoara, cari sprigineau acest in
stitut. (inênd adunare sub presidiul lui Alexandru 
Mocsonyi s’au oonstituit în societate de bine- 
facere çi crescere ou numele •■Alumneul român 
national în Timi^oara^ çi au votât statutele, 
cari au fost aprobate de ministrul de culte eu 
datul 25 Maiu 1869 Nr. 7719. In sensu! lor A. 
era administrât de un comitet de 12 membri 
aleçi de adunarea generalâ, cai’ea se (inea în tôt 
anul la Timiçoara în luna lui Aug. Societatea 
avea membri ordinaii eu taxa anualâ de 5 fl. 
ÇI membri fundatori, cari plâteau odatâ pentm 
totdeuna taxa de lOt) fl.; alte isvoai'e de venit 
erau colectele çi peti-eoerile sociale. In adunarea 
generalâ delà 9 Aug. 1888, presidatà de épis
copal Aradului loan Me(ianu, societatea s’a dé
clarât de disolvatà, a dat Alumneului oaracter 
national-oonfesional çi, la propunerea lui Vin-

ceu(iu Babeç, ’l-a pus sub administrarea çi con
trôla Consistoriului gr.-or. român din Arad. Acesta 
îl administreazâ prin o comisiune de 5 membri 
în sensul unui regulament votât în Consistoriu. 
De présent se provëd 10 studenfi în Alumneu ; 
provederea unui alumnist costâ acum 15 fl. pe 
lunâ. Averea A.-lui la 20. lunie 1896 era în total 
de 17,859 fl. v. a. çi a fost adunatà în mare parte 
prin zelosul sprijinitor al A.-lui, Em. Ungurian.

Alumni, în contrast eu stipendiçtii din clasa 
poporului de rând, se numiau fii de boieri din 
internatul gininasiului VasUian delà Trei-Ierarohi 
din laçi, cari, dupâ spiritul timpului de atunci, 
se buom'au de o tratare eu totul deosebitâ de 
a stipendiçtilor, atât în internat cât çi în çcoala.

Alun, numire vulgarâ datâ plantei Corylus 
Avellana L. (v. ao.)

Alun, numirea mai multor localitâfi în Ro- 
mânia; mai însemnatâ e com. rur. A. din j. Vâlcea, 
pl. Oltefu de sus, compusâ din 3 eâtune : Alun, 
Igoiu çi Bodesci, eu 1294 loc., cari se ocupâ ou 
agricultura, dulgheria çi rotâria. In cât. Igoiu 
sûnt mai multe mine de piatrâ. La locul numit 
»Gherghinoaia« se gâsesc cârbuni çi straturi de 
scoici çi melci.

Alunar, (Tetrao bonasiaj, pasere din ordul 
gâinilor, cam de 45 cm. în lungüne; penele-i 
sûnt ruginii eu pete albe çi negre; de latnrile 
bârbiei negre are un çir de pene albe ; ochü sûnt 
încunjurati eu o piele roçie çi pe cap are mot. 
Trâiesce prin aluniçuri, nutrindu-se eu insecte, 
fructe çi muguri. [V. B.]

Alune, numire vulgarâ datâ fruotelor arbustuliü 
Corylus Avellana L. (v. ac.)

Alunel, horâ terâneascâ foarte respânditâ pe 
ambele maluri ale Oltului. (Vâlcea, Romanati, 
Dolj, Mehedinti, Teleorman, Oit.) In Dâmbovita 
se ^ice Alunaç.

Alunele, numire populai'â datâ unor portiuni 
subterane, umflate çi comestibüe delà planta 
Carum Bulbocastanum Koch. (Bimium Bulbo- 
castanum L.) (v. ac )

Aluniç, numele unei multimi de localitâti în 
România, j. Buzeu, Dâmbovita, Muscel, Neamtu, 
Oit, Prahova, Suceava çi Vâlcea; mai însenmate 
sûnt: 1) în jud. Buzeu: cât. A. renumit prin 
chibUbar çi biserica sâpatâ în stânoâ, care dupa 
traditie ai-e o vechime de preste 1000 ani. Ori- 
ginea ei ne-o spune legenda, identicâ eu a schi- 
tului Nâmâesci din jud. Muscel: »Un cioban, 
cai'e pâscea turma aci, aude în somn o voce, 
care-i ponmcesce sâ sape în coasta stâncii ; el 
se supune çi dupâ putinâ muncâ gâsesce o icoanâ 
a maicii Domnului. Locuitorii se alarmeazâ, mâ- 
resc desohi()ëtura çi îi dau forma unei biserici, 
unde depun icoana, cai’e se pâstreazâ çi astâ()i« ; 
în acest loc a fost mai înainte un schit de oâ- 
lugàri, çi aici se aflâ isvorul A., care contine 
sulfur çi magnésie; 2) în jud. Neamtu ramura 
de munti A. acoperitâ eu pâduri, în cari pré
domina aliinul; 3) în jud. Suceava niuntele A., 
a cârui creastâ fonneazà hotai'ul între com. 
Broçteni çi Bucovina, avênd o înàltinie de 1347 m.

Alunit, minerai, sulfat de aluminiu çi de 
potasiu liidratat, product de alteratiune a feld- 
spatilor. Giseminte în trachite, în nâsipuri; se 
extrage la Tolfa în'Italia, la Beregszâsz (Nagy- 
Muzsaly etc.) înUngaria, la Wurzen în Saxonia, 
Mont Dore, Auvergne etc.
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Alunifà, (Naevus maternus),pete colorate 
în pielea oorpului, câte odata provecjute ou péri 
luDgi. Se numesc 91 se mue.

Alunul, m U n t e în ramiu'a CarpatUor din 
Bucovina, intre rîurile Bistri(a çi Moldova, de 
1663 m. înalt.

Alusiune, fi^râ metaforicâ, prin care se spune 
O idee çi se in^elege alta asemenea. O însuçire 
a ei este scurtimea, iar a doua e, câ teimenul 
de comparaÇime, pe care se întemeiazâ, este 
un fapt, O întêmplare, 0 idee, un cuvent, un 
proverb sau un caracter onienesc, luat din tra- 
ditiune, din mitologie, din istorie sau din viata 
actualâ a cuiva. (S. e. : Sabia lui Damocle, nodiil 
gordian etc.)1 Intelesul ei poate fl séries; sau 
glumet, ironie, satiric, sarcastic; sau de laudâ. 
Multe scrieri, în spécial comediile, satirele çi 
fabulele, ouprind în sine alusiuni, mai aies în 
timpuri lipsite de libertatea presei, când ele dau 
mult de lucru censurei. Când alusiunea e gréa 
de înteles, se apropie de enigmâ. [M. Strajan.]

Aluta, numele latin al rîului Oit.
Alutan, Constantin, n. 20 Maiu 1796 în Sâmbou, 

a absolvat gimnasiul çi fllosofla în Blaj (1815), 
teologia în Viena (1819). Fù sfin^it preot în 
7 Sept. 1819. Pi'ofesor la çcoalele normale din 
Blaj delà 1819—1827 vicar episcopesc unit în 
Fâgâraç pànâ 5 Marrie 1834, când fù munit 
canonic în capitulul din Blaj. f 11 Nov. 1868, 
lâsând doue fundatiuni, una de 2000 fl. pentru 
ajutorarea de 2 parochi unifi, care se aflâ în 
administrai'ea statului, alta pentru ajutorarea 
studenjilor sâraci, care asta^i are capital de 
13,000 fl. Din aoeasta se împart de présent 5 
sripendii de câte 60 fl. çi 5 de câte 40 fl.

[Dr. Aug. Bunea.]
Aluta terra, numele latin al (erii Oltului.
Aluvium, ùna din sistemele grupului Kenozoic, 

çi adeoà aceea, care de présent acopere supra- 
fata globului, din care causa se mai numesce 
çi sistema présenta sau recentâ. Numirea aceasta 
a primit-o prin împrejurarea, câ partes cea mai 
mare a oompuçilor acestei formatiuni au provenit 
din immdatiuni ; oeea ce se petrece çi astâ(}i îna- 
intea ochilor nostri, contribuind împreunâ cuceia- 
la4i factori la schimbàrile, prin care trece continu 
suprafaja globului. Ca factori, cari produc aoele 
schimbâri, se socotesc în aceastâ sistema aerul, 
apa, viata çi câldura.

Aluviune, crescerea terenului, ce succesiv çi 
pe nesimtite se efectueazà, pe malurile unui 
fluviu, unui rîu, sau ebiar al unui pârâu (art. 
495 ur. çi 535 C. civ.); se deosebesoe de avul- 
siune, adecâ accesiunea operatâ prin 0 
parte mare de pâment, care se poate recunoasce, 
çi care, rupta din fondul unei proprietâti, apa a 
dus-o çi a alipit-o de fondul altuia (art. 498 C. civ.)

Alva, (turc, halvaj, 1) un fel de prâjiturâ din 
fâinà arsà çi miere ; se face çi din tahin eu zahâr ; 
e albâ-gâlbuie, tare, dar fârâmâcioasà çi se to- 
pesce la oàldui'â; 2) un desert cam mitooâneso, 
fâcut din gris sau din fâinâ eu unt proaspët 
oricuunturâçi eu zahâr, de ooloare roçie închisâ.

Alvar, stat în India esticâ, în estensiune de 
7832 km*, ou 682,926 loc. Capitula A. are 90,880 
loc. Statul A. stâ sub suzeranitatea Englezilor.

Alvarez, Bon Yosé, sculpter span. n., 1768 în 
Priego, a trâit mai mult în Roma, -f 1827 în 
Madrid; el a urmat directiei lui Canova, însâ

eu mai multâ energie. Operele lui sûnt; Gany- 
med, Nestor apârat de Antilochus, Venus çi Amor, 
Grupa delà Saragossa etc.

Alvearlum, v. Urechia.
Alvensleben, veche famUie nobilà prusiaeâ eu 

mai multi membri distinçi. 1) A. AlbrecM, conte, 
ministru prusiac, n. 23 Martie 1794 în Halber- 
stadt, t 2 Maiu 1858 în Berlin; çi-a câçtigat 
însemnate mérité prin regularea flnantelor (erii 
sale. 2) A. Ghistav, général prusiac, n. 30 Sept. 
1803 în Eichenbarleben, f 30 lunie 1881 în 
Gernrode ; luà parte aorivâ la resboiul din 1866 
contra Austriei çi la cel din 1870/71 contra 
Franciei, în care oâçrigà, ca comandant al cor- 
pului IV. de armatâ, învingerea delà Beaumont 
in 30 Aug. 1870. 3) A. Constantin, general 
prusiac, frate eu cel precedent, n. 26 Aug. 1809 
în Eichenbarleben, j- 28 Mart. 1892 în Berlin ; s’a 
disrins în mai multe lupte ale resboiului din 1860 
çi 1870/71. 4) A. Gustav Hermann, conte, ge
neral prusiac, n. 17 lan. 1827 în Rathenow; Tua 
parte la resboiul din 1864 eu Danemarca, la cel 
din 1866 çi se distinse în cel din 1870/71. 5) A. 
Frédéric loan, conte, diplomat, n. la 7 Apr. 1836 
în Erxleben; în 1872 ambasador la Petersburg, 
1876 consul general la Buouresci, apoi trimis la 
Darmstadt, Haaga, Washington çi Bruxella.

Alveolâ, cavitate sau gaurâ de dinte în falcâ; 
fleoare dinte eu râdâcina lui ocupâ câte 0 gaurâ 
de aceste.

Alvinez, numirea magh. a comunei mari Vinjul 
de jos, (v. ao.) din oott. Alba inf.

Alvinczl, P. de Borbereck, jurisoonsult maghiar 
în Transilvania ; a luat parte hotârîtoare la çter- 
gerea »jus ligatum«-ului çi la treoerea Ardealului 
sub dominaria austriaeâ. In cestiunea din urmâ 
a scris A. Memoriile sale înaintate ourjü în 1692 
çi 1693, la care regele a respuns prin resoriptele, 
cari reguleazâ administratia çi jusritia (erii. Do- 
cumentele despre anectarea Transüvaniei le-a 
edat academia maghiarâ sub titlul: Diploma- 
tarium Alvinezianum (1684—1688).

Alvineziana resolutio, prin care regele Léo
pold I. statoresce (14 Maiu 1693) detaiat prin- 
cipiUe organisatiei interne a Transüvaniei, indi- 
cate in diploma Leopoldinà, çi reguleazâ rela- 
(ianile oonfesiunüor çi ale celor trei na(iuni.

Alvi^a, 1) un fel de prâjitui'â din nuci, scro- 
bealâ albâ çi zahâr sau miere; cànd nu e de 
post, se pune albuç de ou în loc de scrobealâ; 
2) un joc de copii la lâsatul secului de brânzâ, 
care stâ în maestria de a prinde eu gura 0 bu- 
catâ de alvifà, legatâ eu un flr de a(à de un cuiu 
bâtut în tavan çi adusâ în legânare între doi 
copü. La macedo-români aoest joc se chianiâ 
ascà, adecâ; cascâ sâ prùuji alvifa.

Alyssum L., gen din familia Crueiferae, tribul 
Alyssineae, cupnnde plante erbacee sau sub
frutescente, de comun acoperite de péri stelaji, 
albicioçi, rigifji sau moi. Florile albe sau galbine 
sûnt dispuse în raceme, ce nu se gâseso la sub- 
tioara unei braotee. Sepalele ereote sau patente 
scurte çi égalé. Petalele întregi sau bifide. Sta- 
minele provë(}ute eu un dinte ce se aflâ insérât 
pe filamente. Fructul este 0 siliquâ adesea scurtâ 
çi foarte polymorphâ, oligospermâ sau polyspermâ. 
Genul Alyssum L. cuprinde vr’o 80 sau 90 de 
specü, ce sûnt îmgrâçtiate prin Asia micâ, Eu- 
ropa meridionalâ, in Persia, în Africa nordioâ,



Alytes obstetricans — Amalasuntha. 133
în muntii Caucas, Siberia çi chiar çi pria Au- 
straUa. Pria parole noastre cresc aiai aiulte 
specii, dintre cari îasemaâm armàtoarele ; A. 
calÿcinum L. nuaüt de popor AlbitS, Dis- 
culet eau Ciucuçoare, creece pria câaipii 
çi locari steiile çi pietroase. A. incanum L. care 
cresce pe margiaea dmaiarilor, pria loouri aâsi- 
poase çi pietroase. Malte dia speciile de Alyssum 
se cultivà ca plante ornamentale pria grâdiai 
peatra a décora stâacâriile çi spre a face gni- 
pari de flori, astfel este A. maritimum Laaik., A. 
montanum L, A. saxatile L., A. deltoideum L. 
origiaar dia Creta, remarcabil pria florile sale 
violete. Plaatele dia acest gen nu mai sünt în- 
trehuintate în mediciaâ, deçi odinoarâ li-se atri- 
buia proprietatea de a vindeca turbarea, dupa 
cum aratà chiar numele genului. Dupa Lémeiy, 
A. montanum L. ar> fi fost specia, care se îa- 
trebuiafa îa acest scop. [Z. C. P.]

Alytes obstetricans, o specie de broascâ, ce 
petrece pria locuri pietroase, numita çi moatà 
delà O particularitate a obiceiuiilor ei. Femella 
BDume au-çi depuae ouële pe apâ, ca celelalte 
broasce de baltâ, ci bàrbâtuçul çi-le lipesce de 
cobsele picioarelor posterioare, purtaadu-le pâaâ 
ce larvele sûat gata sa iese, atunci cearcâ

Alytes obstetricans.

vr’o apâ statâtoare, se cufuadâ îatr’îasa, ouële 
muiate plesnesc çi micii mormoloci ies din- 
tr'îasele. [V. B.]

Alyxia B. Br., gea de plaate dia familia Apo- 
oyneelor, tribul Plumerieae, cuprintjéad la 30 
specii aflàtoare îa Asia orientalâ tropicalâ, în 
Arebipelagul Maiaic, Ceylon, Madagascar, Au- 
straba tropicalâ çi insulele Oceanului Pacific. 
Sûnt arbuçti adesea glabn, eu frunze 3—4 ter- 
nat veiricilate, rar opuse. Flori mici grupate în 
cynie sau gemiaate. Calice 5 partit. Corola hy- 
pocraterimorfà eu 5 lobi suci^i, acoperiudu-se 
pufin uaii pe altii spre stâaga. Staaiiue incluse. 
Ovar eu 2 carpele; stil fUifonn. Fruct drupe 
sau bace. Se cultivà îa florârie caldà. Sooarta 
de A. atellata Roem. et Sch. confine un oleiu 
esenfial, acid benzoic, zahâr, gumà, reçinâ çi 
on principiu amar; are miros plâcut. B prività 
ca tonie escelent, iar în Germania se preconi- 
seazS contra diareelor cronice çi a nevralgiilor. 
Lenjnul de A. disphaerocarpa Van Heurck, ce 
cresce în Noua Caledonie, e intrebuintat în têm- 
plàrie; sooarta lui precum çi cea de A. grandis, 
are aceleaçi proprietà^i ca çi scoar{a de Win ter 
ÇI de scortiçoarà albâ. [S. Çt. R.]

A- M., a. m., prescurtare pentru anno mundi, 
anul Imnii, çi pentru artium magister, magistru 
al artelor libéré.

Amabil, în musicâ termin de interpretare : 
plaçât

Amabouks, (engl. pron. emëbux), pânzà surà 
çi groasâ, dia care se fac saci, haine pentru 
mariaari, etc.

Amadeo, Gio vanni Antonio, architect çi sculpter 
italian, a. 1447 în Pavia, f 27 Aug. 1522 în 
Milano; a luat parte la zidirea domului dia 
Milano çi a bisericei Certosa dia Pavia. In lu- 
crârile sale adoptase stilul lui Bramantino dia 
Milano, care représenta directia lombardâ a 
renascerei.

Amadeus, nmne favorit in familia doamitoare 
dia Savoia; ’l-au purtat opt membri ai famUiei 
într’un interval de cinci sech (XI—XV). Mai 
renumi(i au fost A. V. çi VIII., pe cest din 
urmâ împëratul germ.-roman Sigismund ’l-a nu- 
mit principe de Savoia; tôt acesta a moçtenit 
çi Piemontul. Dupa moartea sofiei sale s’a retras 
îa màaâstirea Ripaille de lâagà lacul Genf; si- 
nodul din Basel ’l-a aies de pontifice în local 
lui Eugenîu IV., çi ’l-a încoronat în 24 Iulie 
1440 sub numele de Felician V. Dupa noue ani 
a abcjis çi s’a re’ntors în eremitagiul sëu de mai 
nainte. Pentru întelepciunea, iubirea de pace çi 
iaima sa buaâ ’l-au numit >Solomoa al secl. XV.<

Amadeus, Ferdinand Maria, principe de 
Aosta, rege al Spaniei, fini al doilea al lui Victor 
Emanuel, regele Itahei, a. 1845, f 1890. In 
1871 fù aies de rege al Spaniei dupa câderea 
Bourbonilor spanioü, dar domnia nu ’i-a fost no- 
rocoasâ. Disgustat de continuele turburâri, dupa 
doi ani de guvernare, a ab(Jis çi s’a re’ntors 
în Italia. [T. F.]

Amadeus, lac sârat de o extensiune enormâ 
în interiorul Austi'ahei, descoperit de Giles la 
1872.

AmadiSj erou al multor romane cavaleresci, 
al câror inceput s’a fàcut eu A. din Galia pro- 
babU scris în ümba portughezâ, de cavalerul 
Vasco de Lobéira din üporto, între 1342 çi 1367. 
Subiectul e ; istoria de amor a lui A., fiul unui 
rege francez, eu principesa englezâ Orian a.

Amager, (germ. AmakJ, insulà danezâ înSund, 
63 km*., in fa^a oraçului Copenhaga, eu un su- 
burbiu al acestuia (Cristianshavn) çi eu portul 
Dragor.

Amâgitoare, (zool.J, Lanius exeubitor, sino- 
nimâ cuberbecel, lupul-vrâbiilor, capra- 
dracului, sfrâncioc etc., o pasere de o fire 
rea, câci imiteazà versul paserilor mai mici çi 
mai slabe, çi astfel înçelându-le la sine, le prinde 
çi le omoarà. Numele A. deçi foarte potrivit, 
totuçi se aude pe alocuri numai în Moldova. 
(Etym. M. Rom. I. 1013.)

A major! ad minus. flat.J delà mai mare la 
mai mic ; termin întrebuintat la deductiuni logice.

Ama-Kosa, o semiujie de Eafiëri în estul jerii 
Eapland.

Amalasuntha, (AmalasvinthaJ, fica lui ’Teo- 
doric cel Mare, rege al Ostro-GojUor (în Italia). 
Primul bàrbat ’i-a fost Eutarich, delà acesta a 
nàscut pe Athalaiich. Dupa moartea lui Teodoric, 
delà 526 a purtat regenfa în numele fiului sëu 
minor. Ca adictâ a culturii romane, çi-a crescut 
fini în acest spirit. Pentru aceasta a excitât în 
contra sa ura Gofilor. Dupa ce Athalarich câijù 
victimâ desMului çi orgülor, A. s’a mâritat a 
doua-oarâ dupa un consângean al sëu Teodat. 
Insà câsàtoria n’a fost norocoasâ, pentru câ Teodat 
çi-a sugrumat sojia fudulâ çi lacomà de domnie.
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Aoest omor a servit de pretext lui lustinian, împ. 
roman-resâritean, a porni în contra lui Teodat 
resboiu, care s’a terminât eu câderea imperiului 
gotic în 555. [T. F.]

Amaleci^i, popor nomad de vi^â ohamioâ, co- 
boritor din Amalech, numi^i çi nepotü lui Esau; 
loouiau în sudul Palestinei în pustia Et Tib de 
a(Ji; inimici ai Israilteniior, au fost subjuga^i de 
Saul çi David çi în urmà (700 a. Gbr.) stîrpi(i,

Amalfi, (Amalpbia), oraç în provincia ital. 
Salerno, situât într’o vale, pe (erniii sinului Sa- 
lerno; are posi(ie pitoreasoâ, e légat eu ora^ul 
Salerno printr’un drum adinirabil taiat în stânoâ; 
reçedinta unui arcbiepiscop ; are o oatedralâ vecbe, 
eu uçi foaibe frumoase ; o mânâstire de caputini, 
(Canonica) ziditâ pe stànoi eu ambit fnunos, 
aoum çcoala de marina; nu départe este o pes
tera de stalacti(i eu privelisoi frumoase. A. are 
vr’o 5000 loc., cari se ocupâ eu fabricarea de 
bârtie, maccaroni çi eu navigafia. Dupa tradifie 
A. fù întemeiat de familii romane, cari sufe- 
riserâ naufragiu în calea spre Constandnopol. 
A. apartinù imperiului roman de est çi dupa in- 
va.siunea Longobarijiloi' se bucurà de multe b- 
bertafi. Mai târ(}iu câçdgarà putere unele fa- 
miHi patriciene, din cari au eçit con(i, mai apoi 
duci, caMansus II. (960—1000), care fâoù drumul 
spre Salerno. Prinoipele norman, Robert Guisoard, 
incorporà A. teritonilui sëu (ApuUa çi Calabria) ; 
de atunci A. începù sa decadâ; comerciul çi 
bunàstarea furâ nimioite prin jafurile Pisanilor 
(1135 çi 1137). Comerciul din A. înflori mai aies 
în secl. X. çi pe timpul primei emeiate. Dreptul 
maritim de A. (Tabula Amalpbitana) avea va- 
loare la toate na(iunile, cari navigau pe M. Medi- 
teranâ. Comercian(ii din A. aveau filiale çi de- 
posite în Alexandria, Antioebia çi lerusalim. 
Din spitalul întemeiat de ace^ti comercianfi în 
lerusalim (1048) se nâscù ordinul loanifilor.

Amalgam, aliagiul ori cârui métal (afarâ de fier) 
eu argintul viu. Amalgamele nu formeazà ar- 
ticoli speoiali de comerciu, ci se prépara numai 
la trebuinfâ. A?a s. e. amalgamul de staniu la 
fabricatiunea oglincjüor, amalgamul de aur la 
aurirea la foc, amalgamul de natriu în labora- 
toarele cbemice etc. Inducerea ou amalgam se 
numesoe amalgamare (v. çi aliagiu).

Amalia, 1) A. Elisabeta, contesâ de Hessen- 
Kassel, n. 29 lan. 1602, -j- 3 Aug. 1651, fica 
contelui Ludovic Filip II. de Hanau-Münzenberg ; 
dupa moartea sofului sëu “Wilhelm V. a purtat 
regenta în locul fiului sëu minor “Wilhelm VI. 
(1637—1650); în aUanfâ eu Francia çi Svedia 
luà parte la resboiul de 30 ani, iar la înoheierea 
pâcii V estf alice càçdgà însemnate avantagii pentru 
ieara sa. (Cf. Justi, 1872.) 2) A. Anna, ducesS de 
Saohsen-“Weimar, fica ducelui Carol de Braun- 
sebweig-Wolfenbüttel, n. 24 Oct. 1739, ■(• 10 Apr. 
1807 ; dupa moartea sofului sëu Ernest Aug. 
Constantin, fiind numai de 19 ani, a purtat ré
genta (1758—1775) în locul fiului sëu Carol 
August, mai târcjiu mare-duce de “Weimar; fe- 
meie eu rari calitâti, sciù sa atragâ la curtea 
sa pe cei mai distinçi barbafi ai acelui timp, ca 
Wieland, Goethe, Herder $i altü. (Cf. Beaubeu- 
Marconnay, 1874; Springer 1875 çi Bornhak, 
1892.) 3) A. Maria Frederica Augusta, ducesâ 
de Saxonia, fica piincipelui Maximiban, n. 10 Aug. 
1794, 1 18 Sept. 1870 la Dresda; e cunoscutâ ca

poetâ dramatioâ sub pseudonimul A. Heiter. Ope- 
rele ei apàrurâ în edif. noua (R. Waldmüller- 
Duboc) la 1873 în 6 vol. (Conf. Fürstenau, 1874 
çi Waldrnüller, 1882.) 4) A. Maria, fica lui Fer
dinand I. regele ambelor' Sicilb çi sotia regelui 
Franoiei Ludovic Filip; n. 26 Apr. 1782, f 24Mait 
1866 la Claremont în Angba, unde a însotit pe 
sotul sëu în exil, dupa ce a fost détrônât pria 
revolutia din Februarie 1848.

Amali, (Amelungi),'famibe domnitoare est- 
goticâ, din care s'a nâscut Teodoric cel Mare 
475—526 ; se stînse la 536 eu Teodat.

Amalrich, rege în Cypru (1194); pentru a-çi 
asigura feara contra Bizantului, o oferi împ. 
Henric IV. drept feud, çi o reprimi apoi ca regat. 
Prin câsâtoria sa eu Isabeba primi la 1198 çi 
coroana regatului lerusabm.

Amalricus de Bena, eretic, fundatorul unei 
secte rebgioase panteiste, n. în Bena, diecesa de 
Chartres, f pe la 1209. Adeptii M s’au numit 
Amalrioani.

Amalthea, în mit. grecâ, dupa traditiunea 
comunâ a fost o nimfâ, care a nutrit pe Zeus 
ca prune, iarâ dupa mitul din Creta a fost o 
oaprâ, care a dat lapte lui Zeus çi pentru aceasta 
Zeus a pus’o între stele (eu numele CapeUa). 
Amaltheia la Romani a avut predicatul: aima 
mater (v. cornul Amaltheiei). [Atm.]

Amambara, afiuent al NUului de jos.
Aman, Teodor, piotor roman, n. 1832 în Câm- 

pulung, 119 Aug. 1891 la Bucuresci. A studiat 
pictura la Paris sub Droleng çi Picot. Reîntors 
in patrie la 1858, este numit (1864) dü-ector al 
çcoalei de beUe-arte din Bucuresci, în oapul 
câreia remâne pSnâ la moartea sa. Principalele 
tablouri ale lui A. : Vlàd Tepeç çi sobi (în Pina- 
coteoa din laçi), Capul lui Batori, Bâtàba delà 
Calugâreni (în Pinacoteca din Bucuresci), Bâ- 
tâba delà Oltenita (într’un palat al Sultanului 
la Constantinopol). O gravurâ a acestui din urma 
tablou a apârut la Goupil în Paris. A! s’a dis
tins çi prin frumoase gravuri.

Aman, în anticitate numele çirului de munti 
din Siria, cari se întind delà muntb Taurus spre 
sud, alâturea eu golful Alexandrette (Issos), preste 
2000 m. înalti. Numele de a(Ji e Ghiaur Dagh. 
Prin pasul Pylae Syriae (acum Bailan) a stiâ- 
bâtut în vechime Alexandru cel Mare, iar în 
evul de mij'loc Ciuciatb în Siria.

Aman Câtcâun, dupa pov. roman, e un uriaç 
de pe celalalt tàrîm. El furase o fatâ din soare, 
avea o cloçoâ eu pui de aur çi un cal, care 
mânea jar, iarâ puterea lui sta într’o scroafâ 
mistreatâ, çi anume ou doi gàndaci în ea. [Atm.]

Amana, colonie germ. comunista în Jova (Amer, 
nord.), fundatà la 1855, locuitâ de 2000 suflete, 
împârtite în 6 comune; duc o viatâ modestâ, 
se ocupâ eu agricultura çi industria.

Amandus, apostolul Belgilor, nâsc. în pârtile 
Nantes-ului, f 684.

Amanet, franc, nantissement, în bmba noastrs 
juridicâ se ()ioe çi gagiu (toi. pig nus); con- 
tractul, prin care datoinieul remite creditorului 
sëu un lucru mobil spre siguran[a datoriei 
(aii. 1685 ur. C. civ.) Codul roman de comerciu 
întrebuinfeazâ cuvêntul gagiu (art. 478 ur., 
495—500 çi 950 C. com.) Despre antichres^a, 
sau gagiul pe imobil, Codul civil tracteazâ în
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art. 1697 ur. (Asupra gapuJui comercial, cf. 
Gr. Maniu, Dreptul comercial n., pag. 229 ni.)

Amanita Fers., gen de plante din familia Aga- 
ricineae, cuprinde ciupei ci terestre, cari cand 
sûut tinere au o volvâ distinctâ de epidenna 
pâlâriei. Lamele hymeniului ajung rai pânâ la 
picioral pâlâriei. Marginile acesteia pot fi netede 
sau provë(Jute eu striatiuni. Basidiile au totdeuna 
pati'u sterigmate. Sporii albi sau pali(Ji pot fi 
globuloçi, ovoi(}i sau mai mult sau mai pu^in 
alungit'i, con^inutul lor este hyalin sau grainilos. 
Acest gen cuprinde vr’o 30 specii, ce sûnt rés- 
pândite prin pàdurile regiunilor muntoase din 
Europa ?i America nordicà. Dintre spéculé prin
cipale ale genului Amanita Fers. însemnàm pe 
Amanita vaginata Bull., cai’e este comesübil, 
altele sûnt foarte toxice, din causa cà con^in 
principii cunoscute sub numele de muscarina 
çi amanitina. Aça este Amanita muscaria Fers., 
cunoscutâ de poporul nostru sub numele de Bu- 
reti pestri^i, pentru cà au o pàlàiie roçie 
saugainâ, eu verucositâti alburii sau gàlbui, cari 
sûnt resturde volvei. Amanita phalloides Fr., 
Amanita pantherina DG. [Z. C. P.]

Amanuensis, la Romani: sclav, care tinea ofi- 
ciul de secretar, scriitor; acum: scriitor, de- 
copiator.

Amanweiler, (franc. AmanvillersJ, sat delà 
Metz spre vest. Dupa acest sat numesc Fi an- 
cezii lupta delà Gravelotte (v. ac.), 18 Aug. 1870.

Amara, medicamente araai-e din regimul plan- 
telor, s. e. portocala, absintul, genfiana etc. ; 
se dau împotriva slàbiciunii stomacului.

Amara, baltâ mare în Rom. (600 hectare) pe 
teritoml comunei Câneni, pl. Gràdiçtea, j. Rîm- 
nicul-Sàrat, lângâ comuna eu aceeaçi numire. 
Din întinderea sa 400 hectare aparfin statului 
çi sûnt date în arêndà ; venitul este de 10,000 fr. 
jntr’însa se gàsesce: crap, caracudà, albiçoai'â 
în mare cantitate; pe maluiile ei cresce multà 
trestie çi rogoz, din care (eranü fac rogojini, 
pentru trebuin(ele lor çi pentru export.

Amaradia, numire topograficâ: 1) rîu afluent 
din pai tea stàngâ a Jiului, isvoresce din comuna 
Seoiurile, pl. Amaradia, j. Goij ; curge printre 
cele doue çiruri de dealuri ramificate (fin culmea 
Zànoagâ çi trece în Dolj de se varsâ în Jiu; 
2) plasâ situatâ în partea de est a judefului 
Goij ; pànà la 1883 forma plasâ singurà, de atnnci 
s’a unit eu plaiul Novaci sub numirea »plasa 
Novaci-Amaradia.* Numirea çi-a luat-o delà rîul 
AniMadia; are 25 comune; 3) plasâ în jud. 
Dolj numitâ astfel delà rîul, ce curge prin ea.

Amarant, numire datâ unui frumos lemn, ce 
provine dintr’un arbore numit Copaifera hrac- 
teata Benth. din familia Leguminosae, tribul 
Gynometreae. Acest mare arbore are frunze pa- 
ripenate, flori mici, dispuse în spic, calice eu 
4 sepale, iar petalele lipsesc eu totul. Staminele 
sunt libéré çi in numêr de 10. Ovarul unilocular, 
devine la maturitate o pâstarà (legumen) scurt 
stipitatâ, bivalvà çi eu p singurâ semênfâ. Co
paifera bracteata Benth. se gâsesce în abun- 
dan(â în Guyana, unde se çi exploateazâ atât 
pentru lemnul sëu, cât çi pentru oleoresina, 
cunoscutâ sub numele de balsam de copahu, 
care se extrage din acest arbore, çi care aflâ 
intrebuinjare în medicinà. Amarantul este un 
lemn compact, greu, eu o structurà finâ çi de

0 coloare violacée. Acest lemn, când este de cu- 
rênd tâiat, are o coloare cenuçie închisâ, care 
în contact eu aerul trece repede în violet; iar 
dnpâ ce se lustruiesce coloarea devine brun- 
roçieticâ. Toate aceste calitàti fac ca acest frumos 
lemn sà fie eu succès întrebuinfat în strungârie.

[Z. C. P.]
Amarant, ordinal, întemeiat de regina Sveefiei 

Cristina, la 1653; a avut 30 membri (15 bâr- 
bafi çi 15 femei), cari puneau votul cà vor re- 
mâné necàsàtorifi sau cà nu vor înoheia a doua 
càsàtorie. Bi aveau dreptul a prânzi în fiecare 
Sâmbàtâ eu regina. Ordinul s’a desfiinfat la 1656, 
cand regina Cristina a trecut la catolicism.

Amarantaceae, famille dintre Dicotylédones, 
Monochlamydeae, séria Curvembryeae, cuprinde 
plante erbacee sau subfrutescente eu frunzele 
alterne sau opuse. Florile sûnt mici, fârâ petale, 
din care causa pufin aparente, hermafrodite çi 
câte odatà unisexuate mcnoice sau dioice, dis
puse în spice, în raceme sau în capitule ter
minale sau axilare. Aceastâ famUie cuprinde 
vr’o 480 specii, ce sûnt respândite pe toatà su- 
prafafa globului, afarâ de regiunile reci, unde 
lipsesc eu totul aceste plante. Amarantaceele 
sûnt divisate în urmâtoarele trei triburi : I. tribul 
Celosieae, IL tribul Amaranteae çi în fine III. 
tribul Gomphreneae. Cele mai multe din plan- 
tele acestei familii sûnt ierburi inutile, abun- 
dante çi uneori chiar stiicâcioase culturüor. Unele 
specii din genurUe : Amarantus L., Celosia L., 
Gomphrena L., Alternanthera Forsk çi Achy- 
ranthes L. sûnt cultivate ca plante ornamentale 
prin grâdini çi parcuri. In regiunile noastre cresce 
spontaneu Amarantus retroflexus L., numit de 
popor Çtir. Unele din Amarantaceae au pro- 
prietàti médicinale, aça este Amarantus spi- 
nosus L. original (lin India. [Z. C. P.]

Amarantus L., gen din familia Amarantaceae, 
tribul Amaranteae, cuprinde plante erbacee 
annale eu fr-unze alterne. Florile mici, albe ver4ui 
sau roçietice sûnt dispuse în glomerule axilare 
sau în panicule densiflore terminale. Acest gen 
are vr’o 45 de specii respândite în regiunile 
temperate çi tropicale ale globului. Multe din 
spécifié de Amarantus L. sûnt alimentare sau 
prin, seminfele lor sau prin frunzele çi tiüpinele 
lor, precum Amarantus Blitum L., Amarantus 
farinaceus Eoxb., Amarantus frumentaceus 
Buchan. Amarantus rétroflexusL., care cresce 
çi prin pârtfie noastre çi este cunoscut sub nu
mele vulgar de Çtir. Poporul nostru mânâncà 
Çtirul când e tinêr, gàtit eu borç. Râdàcina de 
Amarantus spinosus L., original- din India, este 
întrebuinfatâ în medicinà contra blenoragiei çi 
a exemei. Alte specii din genul Amarantus L. 
sûnt cultivate ca plante ornamentale prin grâ
dini çi parcuri, aça sûnt: Amarantus eruentus 
L., Amarantus caudatus L., Amarantus san- 
guineus L., numit vulgar Stir roçu.

[Z. C. P.]
Amarapura, (Ummera pora = oraçul (JeUor) 

capitula de odinioarâ a statului Birma; s’a în
temeiat la 1783 çi déjà la 1810 avea 170,000 loc., 
în acest an a ars; la 1827 s’a mutât curtea din 
ea, iar la 1839 a fost dârîmatà prin un cutremur 
de pâment. Acum nu are decât 7000 loc. Oraçul 
intern ai-e forma cadratà çi e încunjurat eu zi- 
duri înalte çi çan(uri. Spre nord delà A. în de-
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partare de 5 km. se aflâ templul Aracan sau 
Maha-Mjat-Mamii eu statua uriaçâ a lui Buddha.

Amàrësci, pichet pe Dunâre, la froutiera Ro- 
mâniei, pl. Balta-Oltu-de-jos, j. Romacati, în 
dreptul com. Potelu çi insulei Ihra, în fata sa- 
tului Ostrov din Bulgaria. A. de-jos„ com. rur. 
ÎE Rom., pl. Balta-ültu-de-jos, j. Romana^i, 
3492 loc., cari se ocupâ eu agricultura; în co- 
munâ se aflâ 3 biserici çi o moarâ de abur; 
împrejurul satului se gâsesc diferite anticitâti. 
A. de-sus, numele oflcial al comunei rur., care 
în vorbireacomuDàsenumesce Godenel; 1299 loc. ; 
agricultura çi prâsire de vite. In comunà se aflâ 
ruinele unui sat vechiu numit Polovinele, unde 
se gâsesc cuptoare çi cârâmi(}i mari d’Antina; 
mai e o tabârâ Buciniçul, unde s’au gâsit su- 
li^e, arcuri de fier etc. Satele Amàrësci sûnt 
fundate de un Amar sau Amàrëscu, descendent 
al unei familii nobile çi vestite de preste Oit.

Amari, Michéle, bârbat de stat çi istoriograf 
ital. n. 7 Iulie 1806 în Païenne; pentru opul 
sëu »La guerra del Vespro Siciliano® a fost silit 
la 1842 sâ se refugieze în Francia, de unde re- 
întors la 1848 ajunse membru în parlament ; 
1859 sub dictatui'a lui Garibaldi primi portfoliul 
afaceiilor externe, apoi a fost numit senator al 
regatului italian, iar în Martie 1863 ministru de 
culte çi instnictiune. 1864 se retrase în via^a 
privatâ. A. a mai scris »Storia dei Musulmani di 
Sioilia® (1853). f Sept. 1870.

Amaru, 1) A., com. rur. în Rom., pl. Tohani, 
j. Buzeu, formatâ din cât. Amaru, Dulbanu 
(Satul-nou), Miroçi, Movileanca, Scor(ianca çi Si- 
naia; 1690 loc., cari se ocupâ eu agricultura; 
în com. se aflâ o moarâ de abur. Se crede, cà 
prin teritorul aoestei comune a trecut valul lui 
Traian. In valea Dulbanului se gâsesc multe 
hSrburi de pâment, pe cari locuitorii le atiibue 
Tâtaiilor. 2) A., lac însemnat în com. Amaru, 
confine mult pesce.

Amaryllideae, (botan.) famille dintre Mono- 
cotyledones, séria I^pigynae, cuprinde plante er- 
bacee perene, mai rar subfnitescente sau fru
tescente, de ordinar bulboase, uneori caulescente. 
Frunzele sûnt radicale, lineare sau ensiforme, 
adesea invaginante. Florile hermafrodite re- 
gulate sau mai rar neregulate. Periantul eu 
6 divisiuni colorate, libéré sau concrescute la 
basâ într’uu tub, provëtjut uneori eu o coronulâ 
petaloidâ. Androceul compus din 6 staminé. 
Ovarul infer. eu trei loji, confinênd fiecare mai 
multe ovule. AmarylUdeele con(in vr’o 650 de 
specii, respândite în fegiunile temperateçi calde 
ale ambelor emisfere, mai frequente prin lo- 
curile uscate çi pietroase, decât în cele mon- 
tane. Sûnt numeroase în regiunea meditera- 
nianâ, în Africa çi America australâ, în Asia 
însâ sûnt pu(ine. Aceastâ familie se împarte în 
urmâtoarele 5 triburi: I. tribul Hypoxideae, 
II. tribul Amarylleae, III. tribul Alstroemerieae, 
IV. tribul Agaveae, çi V. tribul Vellosieae. Fa- 
milla Amaryllideae este representatâ çi în pâr- 
(ile noastre prin mai multe specii çi anume; 
Narcissus radiiflorus Salisb., vulgar Coprine, 
Zarnacadele (Moldova),Leueojum vernum L., 
popular Ghiocei bogaîi, Omëtute etc., Ga- 
lanthus nivalis L., numit popular Ghiocei, etc. 
Plantele din aceastâ familie au producte pufin 
importante pentru industrie sau medicinâ. Suoul

unor specii este veninos, bulbul unora contins un 
principiu acru, ce are proprietâti emetice. Multe 
genuri sûnt cultivate prin grâdini çi florârii din 
causa parfumului çi a frumsetei florilor, aça 
sûnt Agave L., Amaryllis L., Grinum L., Nar
cissus L. etc. [Z. C. P.]

Amaryllis L., (numele unei pâstorite, cântatâ 
în versuri de Theocrit çi Virgil), gen de plante 
din familia Amaryllideelor tribul Amaiylleae, 
eu 0 singurâ specie A. belladonna L. din 
Africa australâ. Plantâ eu tulpina subteranà, 
un bulb tunicat, eu fnmze radicale numeroase, 
oordelate çi caduce. Flori mari mirositoare, 
pedicelate, grupate în umbele numeroase, în- 
velite într'un spat eu douë valve sustinute de 
un scap erect, plin, comprimât. Periant eu tub 
scurt, infundibuliform eu 6 segmente aproape 
regulate, largi, undulate, putin reflexe la vîrf. 
Filamentele staminelor neegale, declinate, nâs- 
cênd la vîrful tubului. Ovar trilooular; stil fili- 
form, déclinât, stigmat îngroçat la vîrf, aproape 
trilobat. Fruct capsulâ obovalâ; seminte globu- 
loase, câmoase. In acest gen se cuprindeau altâ- 
datâ mai multe plante foarte diferite între ele, 
acum constituind tôt atfttea genuri distincte. Speoia 
unicâ mentionatâ eu varietâtile ei se oultivâ în 
grâdini, în aer liber, ca plantâ omamentalâ.

[S. Çt. R.]
Amasla, oraç vechiu în Asia micâ, vilaietul 

Sivas, 25,000 loc., cari cultivâ mâtasa, vinul ÿ 
tutunul; în vechime aici residau regii Pontului.

Amasis sau Amosis, doi régi egipteni. A. I. 
(pe la 1550 a. Chr.), cel dintâiu rege din a 18-a 
dinastie ; a terminât resboiul contra Hyksilor çi 
a fâcut ordine în tearâ. Cadavrul sëu s’a aflat la 
1878 în Der-el-bachri çi se aflâ în muzeul din 
Giseh lângâ Cairo. A. II. (569—526 a. Chr.) din 
a 26-a dinastie. A. a fost trimis de càtrâ regele 
Apries oa sâ suprime o revoltâ militarâ, dar s'a 
pus însuçi în fruntea rescoalei çi a ocupat tronul. 
Amie al poporului çi culturel grecesci; sub re- 
gimul sëu ajunse Egiptul la o stare înfloritoare. 
A mûrit toemai când regele pers Kambyses a 
întrat ca inimic în Egipt, pe care ’l-a çi supus.

Amathus, oraç vechiu fenician, pe termul sudic 
al insulei Cipru, eu renumitul templu al Afro- 
ditei (Amathusia); acum Palào Simisso.

Amati, familie renumitâ de fabricant! de vio- 
üne în Cremona. Se crede câ Andrea A. a fost 
fondatorul pe la 1560; au urmat apoi Antonio, 
Geronimo çi Niocolo. Violinele din a. 1599—1620 
sûnt cele mai escelente çi pànâ astâiji âneâ ne- 
întrecute de nici un mâestru.

Amatitlan, lac în Guatemala (America cen- 
tralà), de origine vulcanicâ, încungiurat de stânci 
înalte; A. se scurge spre Oceanul Pacific prin 
rîul Michatoyat (104 km. lung), care la San 
Pedro Martyr formeazâ o admirabilâ casenda 
înaltâ de 65 m. Pe termurii lacului se aflâ 
numeroase isvoare calde. Oraçul A. e situât 
lângâ Michatoyat, nu départe de lac, înainte eu 
câteva decenü era un miserabil sat indian; a^i 
e oraç înfloritor eu mai mult de 10,000 loc., în 
uima avéntului ce a luat oultura coohenillei.

Amafor, (lat.) persoana, care are o plàoere 
mare pentru un lucru oarecare. S. e. amator 
de musicâ, de teatru; prin extensiune : ori oine 
cultivâ 0 artâ fàrâ a face din ea o profesiune. 
S. e. concert de amatori. In sens pejorativ
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se (}ice despre un om de un talent mediocru. 
Cuvêntul A. e sinonim eu diletant, care se (Jice 
mai aies în Transilvania.

Amatus, câlugâr bénédictin, mare savant çi 
autonil mai multor opéré vereifleate ; metropolit 
ÎD Bordeaux. -|- 1101.

Amaurosis, pierderea totalâ a vederii prin tur- 
buiare în pài’tile nervoase ale organului Visual.

Amauza. piatrâ scumpâ imitata, ce se fabricâ 
(lin O sticlâ specialà, care contine acid boric çi 
oxyd de pluitib în mesura mai mare.

Amaxikl (sau Hamaxiki, Hagia, Mavra, Levkas), 
capitula insulei ionice Leucadia, 5539 loc., resi- 
denta unui metropolit grec, liceu. Locuitorii se 
ocupa eu indus tria de bumbac çi tâbàcària. Spre 
nord 6 situatâ fortareata Santa Maura, ziditâ 
de oontele Toohis în secl. XIV.

Amazia, rege al ludeei; s’a urcat pe tron pe 
la 795 a. Cbr. çi a domnit 29 ani. incureându-se 
in resboiu eu regele Israilului loas, a fost bâtut 
çi prins de acesta. Scâpând din închisoare a fost 
ucis de nisce resvrâti^.

Amazon, rîul Atnazonelor (Rio Amazonas, 
Mar an on, delà împreunarea sa cuücayali numit 
çi Solimôes), fluviu in America meridionalâ; 
isvoresce în Ancjii de Pasco din lacul Llauricocha, 
la înâltime de 3653 m. ; mai ântâiu curge spre 
nord 670 km., formând o m ultime de cascade, 
apoi taind Ancjii în cursul sëu mijlociu de 450km., 
iese la çes çi o ia spre est preste Llanos çi pâdu- 
rile seculare ale Brasiliei, vàrsându-se în Oceanul 
Atlantic printr’un puternic estuariu ; principalele 
biafe ale deltei sale sûnt: Rio Maranon çi Rio 
Para, între cari se aflâ insula Marajo; distanta 
intre bratele extreme (gura rîului) este de 330 km. 
Lungimea rîului (abstragénd delà multimea co- 
titurilor) e de 4900 km. (socotind çi pe Ucayali 
e de 5500 km.); lâtimea în multe locuri trece 
preste 1 km ; basenul (teritorul afluentilor) sëu 
e de 7.160,000 km*. Intrarea în A. e periouJoasâ 
din causa bàncUor de nâsip çi a luptei între 
apa fluviului çi a üceanului numità pororoca. 
Flux ni çi reüuxul se resimte pânâ la 850 km. 
pe rîu în sus pânâ la Obidos. A. are preste 
200 atluenti, între cari mai mult de 100 sûnt 
navigabili, ba 17 sûnt fluvii de primul rang, 
s. e. în dreapta : Ucayali, Madeira çi Tocantins ; 
în stânga: Napo, Yapura çi Rio Negro. A. e na- 
vigabil în lungime de 4100 km. ; navigatia pe 
el e bberà delà 1867. A. a fost descoperit de 
Pinzon la 1499. Mai ântâiu a oàlâtorit pe A. 
Orellanala 1544, mai apoi de Condamine (1744), 
Humboldt (1799) etc.

Amazonas, stat brasilian, traversât de fluviul 
Amazon, delà care içi are numirea ; areal 
1.897,020 km*, eu 80,654 loc. Capitula e Manaos, 
situatâ la vârsarea Riului Negro în Amazon.

Amazone, dupa mit. grecâ au fost muieri de 
sine stàtàtoare, numai ele au constituit (eara, 
au nvut regina lor çi au locuit în partea resà- 
nteanâ a Mârii Negre çi la Caucaz, iarâ capi- 

'or a_fost Themiskyra la rîul Thermodon. 
Fie au trait separate de bàrbati, çi numai (lin 
scopul sustinerii neamului odatà pe an se în- 
jaluiau eu ei, çi fiind câlârete renumite çi viteza 
intreprindeau resboaie départe în Europa çi în 

ba çi în resboiul Troiei au luat pake, aju- 
tand lui Priâmes, dar Achile a ucis pe Penthe- 

Enciolopedia romani. Vol. I.

silea, regina lor. Scrntârile istorice au constatât, 
câ Amazonele sûnt numai fantasii mîtologice.

[Atm.]
Amazon it, minerai, un microcRn verde, se aflâ 

în Ural, America de nord etc. çi se întrebuin- 
teazâ ca piatrâ de ornament çi în bijuterie.

Ama-Zulu, o seminfie a Zulu-Caferilor. (V. ilus- 
trafiunea »Tipuri africane« p(^. 56.)

Amba, masse mari de stânci în Abissinia, cari 
stau de sine separate între mun(i, în formâ de 
piramide çi stîlpi, numai eu greu pot fi strâ- 
bâtute de oameni.

Ambala, (engl. Umballa), oraç în provincia 
indo-briticâ Pandçab, ou 79,270 loc. (1891).

Ambalagiu, învêlitoare, eu care se provêd 
mârfui'ile pentru transport, saci çi baluri de 
pânzâ, muçama etc. Là^i çi butoaie nu sûnt A. 
A. de regulâ nu se vinde eu marfa, ci este a 
se restitui ori a se plàti separat. A. se deose- 
besce de paohetagiul, în care se dau mârfui'ile 
publioului oonsumâtor çi care e socotil în pretul 
mârfurilor, s. e. sticle, cutii, cartoane etc.

Ambarvalia, (lat.) dupâ mit. romanâ a fost o 
serbâtoare a agronomilor, fâcêndu-se l'ugâoiuni çi 
sacrificii, la înoeput mai aies pentru Mars, ca 
dâi'uitor de binecuvèntarea naturalâ çi apërâ- 
torul câmpului semênat, iarâ mai târ(jiu çi pentru 
Oeres, ca (Jinâ de seceriç. La ambarvalia (a m b 
împrejur, arv camp arat) se fâcea procesiune 
îinprejurul câmpilor arafi [çi semenafi, iar ani- 
malele de sacrificiu, Suovetaurilia (scroafâ, oaie, 
taur), se purtau de trei ori împrejur. A. se fine au 
mai aies câud bucatele erau aproape de seceriç. 
La procesiune lua parte inuljime de oameni, dar 
mai aies posesorii acelor agri, pe lângà cari treoeau 
animalele de sacrificiu. Sûnt urme, câ animalele 
de saci'ificiu pentru Mais erau de genul bârbâtesc, 
iarâ pentru Ceres de genul femeiesc. [Atm.]

Ambasador, clasa primâ a agenfilor poUtici, 
avênd caracter représentât!V, adecâ representând, 
pe lângà stat, çi pe suveranul lor în persoana 
çi demnitatea lui. Cu toate acestea nu li-se acor- 
deazâ ononu'i égalé cu ale suveranilor. Ambasa- 
dorii au dreptul de a-çi cere audienfâ delà mo- 
narchul, la care sûnt acreditafi, fârà intervenirea 
ministrului de externe. In acelaçi rang ca am- 
basadorii sûnt legafii a- sau de-lateré çi nuntü 
papali. (V. çi »ageuti politici«.)Prerogativele A.-lor : 
titlul de excelenfâ ; dreptul de a avé un bal- 
dacihin în sala lor de ceremonii ; dreptul de a-çi 
acoperi capul în decuraul ceremoniei de presen- 
tatiune, dar numai daoâ çi suveranul stà cu capul 
acoperit; dreptul de a umbla în trâsurâ cu çese 
oai çi dreptul de a pi'imi onoruri militare.

Ambe, alàturarea luorurilor doue câte doue, 
cu pâreche.

Ambidextru, care se poate servi deopotrivâ 
bine de ambele màoi.

Ambiguitate, ca defect logic çi stiMstic, se 
nasoe din întrebuinfarea nofianiloi' nechiare çi 
a formelor neoorecte. Când este fâcutâ inten- 
(ionat, cum s. e. din partea oraclilor ori în glume, 
se (Jice amfîboUe (grec.)

Ambiguu, Oat.J un ce cu mai multe sensuri, 
sau cu uu sens îndoielnic. Prin extensiune se 
(Jice despre orice lucru dubios sau nesigur.

Ambitus, (musicâ), 1) extensiunea tonalitâjii; 
2) extensiunea melodiei, limitarea ei ; 3) exten
siunea tonalitâjilor într’o fugâ.

10



138 AmW^nne — Ambrosîani.

Ambi|lune, dorinta înfocata de a ni se recu- 
noasoe în public valoarea personalâ; în mesura 
sânâtoasa çi naturalâ e sim^ul de onoare. Â. 
devine nesânàtoasâ, patima, când are în vedere 
mai mult reounoascerea valorii personale, decât 
ceea ce este bun çi frumos.

Ambleteuse, port maritim în departamentul 
francez Pas de Calais, eu 296 loc. Probabil 
acesta a fost »portul itic«, din care a ti'ecut 
Caesar în Britania (55 çi 54 a. Chr.) Aci a ri- 
dicat Napoléon I. un stîlp de granit în onoarea 
imai’ei armii«.

Amblyopla, scâderea puterii normale a vederii, 
între ale oârei cause cele mai de câpitenie se 
considéra substan(ele otrâvitoare; tutunui, al- 
ooolul etc.

Amblystoma, gen de amfibü din grupa Sala- 
mandrelor, ce trâiesce în America septentrio- 
nala. Se considéra de o forma nebranchiatâ al 
Axolotlului. (V. Axolotl.) [V. B.]

Ambo, 1) A. (Ambon, grec.) un loc mai ri- 
dicat în bisericâ pentru cetirea câr(ilor sfinte, 
v. Am von. 2) A. (binion = duplu) în jocul 
loteriei mici este câçtigul eu doi numeri; dintre 
cei 90 de numeri se pot face 4005 ambo çi 
erarul platesce pentru ambo de 240-oii suma 
depunerii, daeâ ea s’a fâcut numai pe 2 numeri. 
Dacâ însâ se depune pe mai mulfi numeri çi 
se considéra numai câçtigul de ambo, jocul se 
numesce ambo-seco, çi se deosebesce de ambo- 
terno, la care se platesce câçtigul çi dupa 
ambo çi dupa temo.

Amboina, (la malaiezi Ambon), o insula a 
archipelagiilui Moluccelor, situatâ sub gradele 
3° 40' lat. sud. çi 128° long, esticâ; are, dim- 
preunâ eu giupa Uliasselor, un areal de 
947 km*, çi vr’o 58,000 loc., ‘/8 mohamedani, 
restul creçtini reformât!. A. consta din 2 parti 
legate printr’un istmu de abia l m. înâltime. 
Insula e muntoasà ou termuri piecjiçi, cari fac 
imposibilâ ancorarea corâbiilor. Clima e cea niai 
sânâtoasâ în arohipelagul indic. Eîurile sûut mici, 
dar numeroase ; umeijeala aenilui çi câldura oea 
mare fac sa se desvoalte o vegetatie pompoasà 
çi bogatâ. Pâduri uriaçe acoper partea cea mai 
mare a insuiei ; diferite plante sudice se cultivfi 
de câtrâ loouitori, ca palmierii (cocus, sago), mai 
aies însâ arborul de cuiçoare, care pana de curênd 
mai numai in A. se cultiva. A. e central guver- 
namentului olandez de A., eu capitala de aceeaçi 
numire. Oraçul A. are vr’o 9000 loc., e situât 
pe termul nordic çi are un port liber, mare çi 
acomodat; e zidit régulât, are case de lemn, numai 
eu un cat din causa cutremurelor. In central 
oraçului se aflâ Fort Victoria, în care sûnt ca- 
zarme, edificiul guvernamentului etc.

Amboise, oraç în départ, franc. Indre-et-Loire 
eu vr’o 5(X)0 loc. Ediotul de A. (19 Maiu 1563) 
asigurà Hugenotilor libertate religionarâ. In cas- 
telul de aor a stat în prinsoare Abd el Kader 
1847—52.

Amboise, George de, cardinal çi ministru al 
lui Ludovic XII. de Francia, n. 1460 în Chau
mont sur Loire lângâ Amboise, f 1510 în Lyon. 
Dejaîn etate de 24ani era episoop, subCarolVIII. 
ajunse archiepisoop, în 1493 loctiitor general 
pentni Normandia. In 1498 numit priniministru 
de Ludovic XII. domni asupra Franciei çi avù 
mare influintâ asupra regelui, pe care Î1 îndu-

pleoà lacucerireaMilanului, atâtde fatalà Franciei. 
Prin reducerea dàrUor çi îuibunâtàtirea justitiei 
îçi câçtigà iubirea poporului. Numit cardinal çi 
légat în Francia de Alexandra VI., a aspirat la 
tronul papal.

Ambra, o substantâ, care vine mai eu samii 
din Surinam, Madagascar çi Java prin Anglia çi 
HoUanda. Ea se gâsesoe plutind pe mare în 
buoâtele çi bueâti uneoii1 pânâ la 50 kg. Se crede 
a il un fel de piatrâ de fiere sau de mate de 
fîsetra. (cachalot). A-. e o massa brunâ cenuçie, 
netransparentâ, eu miros plâcut partioular, sfâr- 
mioioasâ, dar dacâ o apâsâm în mânâ se moaie. 
Se topesce la 60° C, çi are greutate specificâ 
0'908—0'920. Contine 13u/0 oleiu etheric (de 
ambra), multâ grâsime (ambrainâ) çi acid 
benzoic. Se falsificâ des, fiind foarte soumpa, 
1 kg. = 2400—2800 fl. Tinctura ei alcoolicâ se in- 
trebuinteazâ ca adaus la parfum eiii. Mai de mult 
se întrebuinta çi în medicinâ çi ca aphrodisiac.

Ambrakia, oraç în vechiul Epir langâ golful 
de A. (acum sin de Aida.), eu colonie corinfleâ 
(acum oraçul Aida).

Ambras (Amras), castel împërâtesc lângâ 
Innsbruck; renumita »oolectiune ambrasianâ» se 
aflâ în Viena delà 1806.

Ambriboiu, 1) termin popor. de botan., o va- 
rietate de Centaurea; 2) termin de cbroniatica: 
reçu înohis, mohorît. In ambele sensuri cuvêntul 
e aproape dispârat din grain.

Ambrit, minerai înrudit ou chihhbarul, ori
ginal’ în Seelanda-nouâ, insolubil în alcool.

Ambros, August Wilh. Dr., n. 1816 în Mauth 
lângâ Praga, jurist, fost procuror de stat din 
1850, delà 1869 profesor de musicâ la univer- 
sitatea din Praga, apoi la 1872 profesonil prin- 
tului de coroanâ Rudolf çi profesor la conser- 
vatoral din Viena. 1876. A. a fost un distins 
critic, un dibaoiu compositor, (cântece, ouverture 
çi simfonii). Cu -deosebire a escelat însâ pria 
scrierile sale »üeber die Grenzen der Musik und 
Poesie«, »Gesohichte der Musik« etc.

Ambrosia, dupâ milologia grecâ o mâneare a 
(Jeilor. Lui Zeus porumbii îi aduceau ambrosia, 
dar çi oamenii favoiiti de 4ei erau împârtaçiti 
de ea, devenind prin aoeasta tineri çi nemuii- 
tori. (V. Amrita la In()i.) [Atm.]

Ambrosia, numire ce se gâsesoe în Virgiliu 
pentru o plantâ odoriferantâ çi de naturâ mito- 
logioa, fârâ a se puté speoiflea care aniime ar 
fi. Botaniçtii renascerii au dat nuniele de ani- 
brosia plantei A. maritima L., iar Plinin çi 
Dioscoride ’l-au întrebuintat, probabil pentru vr'o 
speoie de Artemisia. Astâ(}i e numele unui gen 
din faniilia Composeelor.

Ambrosiacee, familie de plante Diootiledooate 
(L. C. Richard) formatâ din genurile: Ambrosia, 
Xanthium, Franseria çi Iva, astâ4i pusc piinhe 
Composée, de cari nu s’ar deosebi, afarâ do alte di- 
ferinte minime, decât prin ovarul lor mai totdeuna 
super (Payer), infer la Composée. [S. $t. R.] ^

Ambrosiana, biblioteca, în Milano, întomeiata 
de carclinalul Federico Borromeo la 1602 çi des- 
chisâ pentra pubUcla 1609; consista din 160,000 
opéré çi 8000 manuscripte; cu ea e îinpreunata 
çi 0 galerie de icoane, care contine tablouii de 
Brueghel, Botticelli, Durer, Leonardo da Vinci etc.

Ambrosiani, mai multe ordine câlugâresci de 
bârbati çi femei, cari au fost respândito numai
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în Italia çi erau în floare în seol. XV. XVI.; 
a()i nu mai exi.sta.

Ambrosiu, sfànt, renumit parinte bisericesc, 
nasc. din o familie nobilâ romanâ în Trier pe 
la a. 340. A crescut în Roma, unde s’a fâcut 
advocat; la 369 fù numit loctiitor în Italia sn- 
perioarà, iar la 374, deçi âncà nebotezat, a fost 
aies episoop al Müanului, contra vointei sale. 
Bar fllantrop, bârbat de înaltâ eruditiune çi au- 
toritate, celebru orator. desvoltà o admirabilâ 
aotivitate pentm oonsolidarea bisericii sfâ'jiate 
de oeitele ariane. A coinbâtut aspm pe ereticii 
Ariani, Joviniani çi Apolinariçti. Inaintea ener- 
giei lui a trebuit sa se pleoe çi împëratul Teo- 
dosiu cel Mare, supunêndu-se la pocàintà pentm 
vërsarea de sângo din Tessalonica. A. a fost un 
mare iubitor çi cultivator al musicei ; a întrodus, 
dupa obiceiul bisericei orientale, cântarea oo- 
muna în bisericà, spre care scop a compus di- 
ferite iinne çi cântari. Astfel A. e considérât de 
pàrintele himnologiei latine; lui i se ascrie çi 
cantarea usitatâ în bisericà apuseanâ; »Te Deum 
laudamus». Scrierile lui de mare însemnâtate în 
édifié, mai noua au apârut la frafii BaUerini, 
Milan, 1875—86 în 6 vol. f la 397.

Ambulacre, (zool.), v. Echinodermi.
Ambulanfa, spital militar, locul îndèrêptul liniei 

de foc, afarâ de bataia glonfului, unde ranifilor 
li se dâ primul ajutor medical ; de aici se tiiniit 
ei în spitalele oampestre.

Tràsura de A. este o ti'âsurâ construitâ pentm 
transportarea bolnavilor, înzestratà eu obiectele 
necesare pentru primul ajutor médical, çi con- 
dusâ de obioeiu de personne instmite pentru 
aoest soep. In oraçele mari administrafinnile 
sanitare publice çi societàfUe private de samarifi 
intrefin asemenea trâsuri, pentru a da, în cas 
de accidente, primul ajutor çi pentru a transporta 
bolnavii în spital. Trâsuri le de ambulanfâ mai 
servesc pentm aducerea în spital a bolnavilor, 
cari Bufer de boale infeefioase, pentru a se în- 
làtura infectarea biijelor. Trâsurile de ambu- 
lanfâ joaeâ un roi însemnat în resboiu çi fao 
parte din organismul servicülor sanitare militare 
çi ale aocietâfilor Crucii Roçii. Pentru transpor
tarea eu cale feratâ a mUitarilor rânifi se or- 
ganiseazâ trenmi spéciale, cari se numesc tre- 
nuri sanitare. In regatul Romaniei, înaintea în- 
tünfârii spitalelor rurale, s’au organisât în anii 
1884 pânâ la 1887 ambulante rui-ale, seefinni 
de ambulante militare mobiüsate çi puse la dis- 
posifia administratjei sanitare civile, pentru càu- 
tarea bolnavilor din comunele rurale bântuite de 
boale endemice çi epidemice.

Amburbium, fiat.J dupa mit. romanâ a fost o 
procesiune în jurul oraçului Romei (din amb 
împrejm' çi urbs cetate), iarâ ambarvalia 
(v. ac.) se fâceau în jm-ul agrUor semênafi. A. 
era o serbàtoare mare a cetâtii çi pentm aoeea luau 
parte la eatoate oetele preofesoi çi demnitâtile ma- 
gistratuale din Roma. Se fâceau rugâciuni câtrâ 
4ei, ajobnalele de sapiîfioiu se purtau în jurul 
cetâtii, se slmtiau çi se tâiau, ca prin aceasta sâ 
fie sfiotitâ çi scutitâ de toate relele çi cetatea. 
Sacrificiile erau de regulâ suovetauillia. [Atm.]

A. m. 0., presourtai’e din anno mundo condito 
— anul delà facerea lumii.

Amelanchier hindi., (botan.) gen din familia 
Rosacoelor, tribul Pomeae, eu 4 specii, originar

din America borealâ, Japonia, Asia raicâ, eu o 
singurâ specie în Europa australà A. imlgaris 
Mch. Toate sûnt arbori sau arbuçti, eu frunze 
alterne simple, ou sau fârâ stipuli. Florile ase
menea ca ale përului, deosebite prin ovarul lor 
2—5 locular la început, în urmâ 4—10 looular. 
Fmct 0 baeâ eu 4—10 logi, fiecare eu câte o 
semênfâ. Se cultivâ speciile çi fermele acestora 
în grâdinîle de pomi pentm. bacele lor co- 
mestibile. [S. Çt. R.]

Amelioraflune, ameUorare, flat.J îmbunâtâtire, 
îndreptare.

AmenajamentuI pâdurilor, sciinta, ce se ocupâ 
eu modurile cele mai favorabile pentm exploa- 
tarea rafionalâ a pâdurilor.

Amenda, delà emendatio flat.J, pedeapsâ 
în bani; în Cod. penal rom. abrogat ea purta 
humele de globire. In Rom. Codul pen. de- 
osebesce A., ca pedeapsâ pentru deücte, delà 
26 lei în sus çi A. pelifieneascâ, ca pe- 
deapsâ pentm oontraventiuni, delà 5—25 lei. 
In ambele casuri A. se pronuntâ sau singurâ 
sau însotitâ de altâ pedeapsâ çi la cas de in- 
solvabilitate se înlocuiesce eu închisoare, soco- 
tindu-se o (}i drept 10 lei. (Cf. art. 8, 28, 30 çi 
383 Cod. pen.) In Ung. dupâ legea pen. A. se 
pronuntâ singurâ numai la delicte; însotitâ de 
altâ pedeapsâ atât la delicte cât çi la crime, çi 
variazâ îutre 1—4000 fl. (§§. 20 çi 26.) In legea 
desçre abateri A. variazâ intre 50 cr. çi 300 fl. ; 
la inlocuire eu închisoare se socotesce o c(' 
drept 10 fl.

Amendament, 1) termin de limbagiu parla- 
mentar; propunere de modificare în text ori 
ment, referitoare la o parte oarecare a unui 
proiect de lege, a unei adrese ori propuneri. 
A. trebue sâ fie formulât astfel ca sâ poatâ în- 
locuî pasagiul, a cârui modificare se cere. In 
Anglia opositiunea îçi marcheazâ tiuuta fatâ 
eu politioa guvernului în A.-e presentate la desba- 
terea adresei. La A. se pot face subamendamente ; 
2) îmbunâtâtiri pentru fertilisarea unui teren.

Amenemha, numele mai multor Faraoni; cel 
mai de frunte: A. III., (2221—2179 a. Chr.), 
Grecii îl numiau Moeris, a zidit lacul Moeris 
din oaza Fayum, care fiind în legâturâ eu Nilul, 
a régulât esundârile acestuia.

Amenintarea sau amerintarea, dupâ cum 
(pce Codul pen. rom., e preveijutâ çi pedepsitâ 
de aceastâ legiuire, întm cât destâinuesce o reso- 
lupune oriminalâ (art. 235—237 ; 273 urm. 5 çi 
366 Cod. pen.) Legea pen. ung. pedepsesce A., 
oând se amenintâ eu exeoutarea imediatâ a unui 
fapt, prin care se pericliteazâ viafa, sânâtatea sau 
averea amenintatului ori a familiei sale (§§. 234, 
347) çi când se amenintâ eu volnicie în cas de 
strike-uri (§. 177).

Ame-nOj Kami, primul (jeu al Japonîlor pe 
timpul sintoismului.

Amenomania, perturbatiunea mintii la anumite 
boale psichice, oaraoterisatâ prin o dispositie 
sufleteascâ potentatâ çi idei grandomane.

Amenophis, patm régi egipteni; mai cunoscut 
e A. III. din a 18. dinastie, care e représentât 
pe statua lui Memnon, çi fiul sëu A. IV., care 
a voit sâ întroducâ în Egipt cultul esclusiv al 
soarelui.

Amenorrhoea, neivirea la timp sau lipsa totalâ 
a menstruatiunii, causatâ de cbdorosâ, scrophu-

10*
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losâ, tuberculosâ, desvoltai’ea imperfectâ a or- 
ganelor sexuale, atresia vaginei etc. Terapia, 
unde e posibilâ, se orienteaza dapâ causa A.-ei.

A mensa, am.et thoro, despSr^rea delà masâ 
çi pat, V. divort-

Ament, (lat. amentumj. 8e numesce astfel o 
inflorescentâ indefinitâ în forma de spic, for
mata din reuuirea pe o axâ principalâ a mai 
multor flori unisexuate, sesile. Se observa s. e. 
la salcie, plop, mic, anin etc., precum çi la toate 
acelea ce erau reunite mai înainte într’o vastâ 
familie, astâcfi desmembratâ, familia Ameuta- 
ceelor (Jussieu, Lindley).

Amentaceae, familie de plaute creatâ de Jussieu, 
care ouprindea arbori eu flori monoice sau dioice, 
dispuse în amente, 'precum stejarul, cas- 
tanul, sàlciile, mesteacânul etc. Bota- 
niçtii moderni, dupa ce au studiat caracterele di- 
verselor genuri, ce cuprindea aceastâ familie, au 
divisât Amentaceéle îu uimàtoarele familü în ge
neral admise : Platanaceae, Myricaceae, Gasua- 
rineae, Cupuliferae, Salicineae etc. [Z. C. P.]

Amenthes, fegipt.J s’a numit la Egiptenii vechi 
lumea de jos, unde (Jeul Osiris eu 42 jude- 
càtori judeca pe cei repausa(i. [Atni.]

Amen^ia, flat.J lipsa intelectului sau pei-tur- 
batiunea minîii la anumite boale psichice.

America, (eu hartà çi ilusti-atii), numitâ çi 
Noul continent sau Lumea Nouà, este una din 
cele mai interesante pài'fi ale lumii.

SiTUATIA.
A. se întinde în sensul unui meridian pâ- 

mêntesc, ocupand emisfera opusâ celei, care cu- 
prinde mai toate celelalte continente. Oceanul 
Atlantic o mârginesce la est, Oceanul Pacific la 
vest, iar cel Glacial de Nord, la nord. Punctul 
cel mai apropiat de vechiul continent este Capul 
Saô Roque al BrasUiei, care se gâsesce numai 
la 3000 km. de Capul Verde al Africei. Distan(a 
cea mai mare este între America çi Asia, unde 
Oceanul cel Mare are sub equator o làrgime 
de 170°, deci 18,889 km. ^eimurile celor doue 
continente âneà se apropie spro polul nord, unde 
la strîmtoarea lui Bering distança nu este decât 
de 55 km. Lungimea continentului american, 
delà nord spre sud, delà Capul Barrow (72° lat. 
nord.) pSnà la Capul Horn (56° latitudine su- 
dicâ), se desfâçurâ pe aproape 128 grade, deci 
cam 15,000 km.

Continentul american ocupâ o suprafa(à de 
41 milioane kma. Un istm larg numai de 56 km. 
unesce Amerieade noi'd, cai'e are 23 milioane km’, 
în întindere (afarà de A. ai-cticâ çi Gronlanda), 
eu America de sud, caie are 18 milioane km2, 
în întindere.

Din pricina extensiunii Americei în latitudine 
ea oferà o sérié compléta de clime deosebite çi 
de zone de vegeta(iune corespun(Jëtoare. Iar 
extensiunea relativ mica în longitudine, o face 
sâfie mai mult supusàinfluin(ei maritime. Aceastâ 
influin(â însà nu se simte mult din causa, câ 
America este pu(in crestatâ de mare. Afarâ de 
golful Mexicului, marea Antilelor çi baia Hudson, 
mai în totdeuna umplutà de ghieturi, nu se mai 
aflâ decât nisce mici golfuri, pufin adâncite în 
uscat. America de sud în particular, presintâ 
inoonvenientul caracteristic pârtüor continentale

din emisfera australâ, adecâ acela de a fl tare 
masiv. Coasta occidentalà este inospitalierâ ca 
çi aceea corespun(}ëtoare a Africei çi a Australiei.

IlMITELE ÇI ACCIDENTELE DE PE fERMUHI.
Pe (ermuriJe Oceanului glacial arotic, care uda 

tôt nordul Americei septentrionale, se aflâ, delà vesl 
spre est, uimâtoarele accidente : Capul Barrow, 
apoi peninsulele Melville çi Boothia, çi insula 
Sutampton, care închicfe un golf triunghiular 
numit Baia Hudson. La resâritul acesteia se 
aflâ 0 peninsulâ tôt aproape triunghiularâ eu 
eu cap Chidley çi Charles. Printre (inuturile aça 
numite polare, se aflâ (inutul triunghiular çi 
masiv al Gi'ônlandei, eu capul Farvel la sud, 
care în pâi^ile ei nordice, ce trec preste pa- 
ralela 85°, nu a fost êncâ complet încungiuratâ 
de câlâtori. lu partea sa cea mai nordicâ se aflâ 
str. Schmidt, pe care o hotâresc pâmêntmile 
Gtrinnél çi Grant. Baia Baffin çi strîmtoarea 
Davis despart Gronlanda de (inutul Baffin, 
care se apropie de Labrador, lâsând totuçi loc 
strîmtorii Hudson. O sérié de stiumtori duc din 
baia Baffin spre vest, între insulele Devon de 
nord çi archipelagul Parry delà nord, çi pâ- 
inênturile Banks, prin(ul Albert çi Melville, 
înçirate la sudul celor dintâiu çi lungind coasto 
continentului.

Accidentels de pe (ermuiile Oceanului Atlantic 
sûnt: golful St. Laurenfiu, închis de insula 
P'undlanda-Nouà, pe lângâ care sûnt insulele 
Anticosti, Pr. Eduard çi St. Pierre de Miquelon ; 
mai jos se gâsesce peninsulâ Acadia crestatâ 
de baia Fundy, iar între capurile Cod çi Hat- 
teras se gâsesc bâile Délaware çi Chesapeake. 
Delà peninsulâ Florida, eu capul Sable, (ennui 
se îneovoade mergênd spre vest, dând nasoere 
Oolfului Mexicului. Peninsulâ Yucatan, dintre 
bâile Campeche çi Honduras çi terminatâ pria 
capul Catoche, desparte la sud golful Mexicului 
de Marea Antilelor. Aceastâ mare este inchisâ 
la nord de o sérié de insule numite Antile, îm- 
pài-fite în mari çi mici. Antilele mari sûnt: 
Cuba, vîrîtâ eu exti'emitatea-i occidentalà între 
peninsulele Florida çi Yucatan, la est de aeeasta 
Haiti, la sud Jamaiea, iar la nord archip. 
Bahama sau Lucaye. Cea din unnâ din Antilele 
mari este Porto-Bico, delà care se înçirâ arcul 
Antilelor mici (Guadelupa, Maitinica, Tri- 
nidad çi altele) cari despart marea Antilelor de 
Océan. Aceastâ mare presintâ golful Darien 
çi Maracaibo despài’tit piin capul Punta Gai- 
îinas de pe (ermurele Americei de sud. Delà 
insula Trinidad (ermul se scaldâ deadi’eptul în 
Oceanul Atlantio. Baia Santa Bosa çi capul S. 
Boque, capul Frio, estuarul La Plata, baia 
San Mathias, baia San Jorge, sûnt singurele 
accidente pànâ la capul Froward çi strîni- 
toarea Magellan, dintre continent çi insulele 
delà sud : Teara de foc, Teara Desolafiunii çi 
insula Statelor eu capul Horn. La est de aceste 
insule se aflâ archipelagul Maluine sau Falkland. 
Pe (ermurile Oceanului Pacific delà str. Bering, 
formatâ de capul Prinfului Wales al Americei 
ou capul Oriental al Asiei çi panâ la istniul 
Panama, se întûlnescer marea lui Bering, în- 
chisà la sud de peninsulâ Alaska çi cercul in- 
sulelor A leutine ; insula Kadiak, insulele Ee- 
ginei Charlotte; insula Vancouver, capul Men-
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doeino, peninsula Gdliforniei eu capul San 
Tueas, care închide golful Calif orniei sau 
inarea de Vermeille; capul Corrientes, golful 
Tehuantepec 91 golful çi istmul Panama; de aci 
(ermul este 91 mai potin accidentât, presentând: 
golful Guayaquil, capuiile Farina 9! Aguja, 
cele mai occidentale puncte, apoi toomai la sud 
dealungul coastei se aflâ insula Ghiloé 9! insula 
Wellington.

Aspectul fisic.
Orografie. Directiunea ridicâturilor muntoase 

din America este eu totul contrarie de aceea a 
çii'elor muntoase din vechiul continent. Aci ele se 
pielungesc ca 0 oreastâ puternicâ, aproape de 
{ei'mul Oceanului Pacific 9i în direefia delà nord 
câtrâ sud, pe când în vechiul continent toate 
ridicâturile mari merg delà vest spre est. Çirei 
muntoase i se dà numele de Munfii Stàncofi în 
America de nord 9! de Andéle cordiïliere în 
America de sud. Aspectul lor este deosebit în 
diferitele teri, ce despart; s. e. în Statele-Unite 
se dilata spre a forma un imens podi9 (platou) eu 
povîrni9uri prâpâstioase în interior 9! inchi(Jênd 
basinuri interioare ; — în Mexic se presintâ sub 
forma unui podi9 eu 0 9irà muntoasâ la mijloc. 
Siéra Madré, care hotâresce doué povîrni9uri la 
est 9i vest ; — între istmul Tehuantepec 9i golful 
Darien, 9ira se unifleà, dar se scoboarâ pânà a 
nu présenta, decât 0 slabâ ridicàtuiâ adecâ 0 
sérié de podi9uri rotun(}ite, cari sûnt ornate ici 
9i colo de câteva conuii vulcanîce; în fine în 
tôt tinutul Americei de sud 9ira se reînaltâ 
mult 9i presintâ nisce platouri ràzimate pe nisce 
ziduri puternice. In centrul Americei de nord 
se prelungesc nisce câmpii fârâ sfîi^it, numite 
Savane, iar cele din America de sud se chiamâ 
când Llanos, pe termurile Orinocului, pâmênturi 
ierboase 9! încâlijite de soarele tropical; când 
Selvas, pe termurile Amazonelui, ou pâduri ne- 
sfîi'ijite 9i vergine; când Pampas, delà rîul 
Parana pânâ în Fatagonia, eu parti nâsipoase, 
ce alterneazâ eu pâ9uni 9i eu mlâ9tini sârate.

Dealungul Oceanului Atlantic, în Statele-Unite, 
se gâsesc 9irele muntilor Alleghany, iar în jurul 
bail Hudson, treptele Laureniide. Tôt de ase- 
mene în Brasilia se aflâ un podi9 eu vîrful 
Itaiiaya, iar prin Guyana, Sierra Parima.

Idrografk. Oceanul Pacific primosce foarte pu- 
tine rîuri din pricina apropierii de terni a 9irelor 
muntoase. Fraserul, Golumbia sau Oregon 9i 
Colorado sûnt singurele rîuri tributare acestui 
océan. Toate celelalte rîuri, afarâ de Mackenzie, 
tributar Oceanului Glacial, 9! Yueon al mârii 
Bering, se varsâ în Oceanul Atlantic. Mississipi 
çi Amasonele sûnt dintre cele mai mari fluvH 
ÜQ lume. Rîul San Lorenzo, de9i scurt, este 
important, fiind-câ servâ de scui'gere la massa 
de apà dulce a lacurilor: Superior, Michigan, 
Enron, Erie 9! Ontario. Intre aceste doue din 
urmàse aflâ rîul Niagara, oaredânascere cataractei 
Niagara, cea mai mare din lume. Rio-Grande- 
del-Norte 9! Orinoco sûnt aproape cât Dunârea 
din Europa; Parana, în estuarul câruia se varsâ 
rite doué lîmi^Paraguay 9! Uruguay, este iarâ9i 
un rîu mare. "

tontinuitatea aceluiaçi nivel în câmpiile cen- 
We, face oâ rîurile comunicâ U9cr unele eu 
ritele, mai eu samâ în perioadele de ploaie.

Astfel se câlâtoresce eu barca din apele Ama- 
zonului în ale lui Paraguay, iar tôt din Ajnazon 
se poate trece prin Gasiguiare, un fel de canal 
natural din apa afluentiuui Rio-Negro, în ale 
Orinocului. Dacâ acela9i motiv nu a produs lacuri 
în America de sud, cea de nord este plinâ, pre- 
cum cele, cari comunicâ eu baia Hudson ori eu 
Mackenzie, oa: Atabasca, Winipeg, al Urfilor, 
al Sclavilor 9. a. ; în America sudicâ cel mai 
însemnat e lacul Titicaca 9! Maracaibo.

Clima.
America lungindu-se delà nord la sud, delà 

72° latitudine nordicâ pânâ la al 56° latitudine 
sudicâ, presintâ tôt felul de variatiuni clüna- 
tologioe. Influenta altitudinei se simte mult aci, 
dovadâ câ în Mexic pe platou este 0 clima tem- 
peratâ, prin câmpiile tèrmurene 0 câldurâ de 
nesuferit, iar pe vîrful muntilcr zâperji. Nu 
numai în pârtüe muntoase se observâ 0 câldurâ 
relativ micâ, dar 9! prin câmpii. Causele sûnt 
multiple 9! anume : extensiunea mare a Americei 
delà nord spre sud, oceanul eu curentele sale 
reci, cari din ambele pârti polare cuprind 0 
vecïnicâ circulais de cnrente reci, (s. e. Hum- 
boldt pe termunle Chili 9i Peru), numeroasele 
9ire muntoase eu coama acoperitâ de zâpadâ 9i 
cuprin^ênd noduri idrcgrafice importante, îm- 
bel9ugarea fluviilor mari, pustiuri fârâ nâsipuri, 
deci mai refractare câldurii, 9i în fine pâdurile 
nepâtrunse din regiunile ti'opicale, cari acoçerâ 
câmpiile cele mai depârtate de mare, udate insâ 
eu bel9ug de numeroase rîuri 9! producend astfel 
enorme îngrâmâdiri de ape, pe cari le-au aspirat, 
ori s'au produs prin actul vegetatiunü. De aceea 
9i vegetatia aci este abundentâ, plinâ de sucuri 
9i eu frunzi9ul cât se peate de îndesat 9! îm- 
bel9ugat. (Humboldt, Tableau de la Nature.) 
In America de nord cUma polarâ se apropie de 
tropice, din pricina coloanei de aer rece, care 
descinde delà polul nord; aci iama se luptâ, 
piept la piept, eu vara, 4ioe Malte Brun, iar ano- 
timpurile se succed eu 0 repecjiciune uimitoare.

Ou privire la ploi, numai povîrni9unle estice 
ale muntilor sûnt bine udate. In regiunea equa- 
torialâ ploile abundente cad din Nov. pânâ în Maiu.

[G- B.JFlora.
Déjà din extensia acestui continent între 

ambele poluri resultâ, în comparajie eu cri 
care altul, varietatea mult mai bogatâ a vege- 
tajiunii sale. Flora boreal-arcticâ (v. ac.) e de 
caracter circumpolar. In zona temperatâ borealâ 
distingem ca teritoriu de transitie pâdurile nord- 
canadin-columbice, eu conifere s. e. Picea alba 
Lk. (molidul american) 9! anini (Alnus), cari în 
Eui'opa au analogonul lor în cele baltic-scandi- 
nave. Central A. de nord se poate bine paralelisa 
eu fâ9ia atlantio-mediteranâ-chinezo-japonezâ a 
veohei emîsfere ; spre Oceanul Pacific domeniul 
oregon-californic, asemênâtor celui mediteran, 
însâ deosebit de bogat, mai aies în conifere, 
dintre cari citâm numai Séquoia ("Welfingtonia) 
cea giganticâ; în sud-est spre Oceanul Atlantic 
domeniul caroüno-floridan, în care ni s’au pâs- 
trat ca relicte Liriodendron 9i Taxodium; iar în 
centra Preriile (v. ac.). analogenul stepeler 
central-asiatice. Çi precum în Europa la nord 
între flora mediteranâ 9! de stepâ se intercaleazâ
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cea central-europeanâ, aça çi în America fiera 
central-nordamericanà. Aici întimpinSm multe 
speoii vicai’ante ou ale noastre s. e. fag (Fagus 
ferruginea Ait.), paltini (din Acer zaharrinum 
L. se oxtrage zahâr), o sérié de stejari ç, a.; 
încât iJusia identitâtii pentni european ai- fi cea 
mai complet posibUS, dacâ coloritiü admirabil 
de intensiv în toamnâ al arborilor frunzoçi în- 
gâlbemfi çi înroçifi, în antitesà eu verdele în- 
tunecat al coniferelor, nu ’i-ar atrage aten^a, Çi 
pustiui'ile Saharei pana la Gobi sûnt representate 
in A. nordicâ prin cele mexioane, remaroabile 
s. e. prin Cactee. Sub equator — unde dome- 
niüe nu sûnt pe depliu stabilité — vegetafia e 
pe mari întinderi mult mai uniformâ: florele 
tropicale çi subtropicale se disting çi mai con- 
siderabil decât cele precedente de ale emisferei 
estice, deçi unele asemënâri nu lipseso, s. e. 
bumbacul de AntUe (Gossypirun barbadense L,) 
e înrudit eu cel de Africa centralâ (G. arboreum 
L.) çi cel de India (G. herbaceum L.) Donieniul 
Hylaea, a lui Grisebacb, ebiar sub equator, te- 
renul clasic al lui Humboldt, de cea mai luxu- 
riantà vegetafie a globului terestru, eu prinoipü 
regnolui (palmierii) çi incompaxabilele orchidée 
çi liane în cea mai intensivà desvoltare, îutreoe 
mult chiar Africa tropicalâ çi Indo-austral-asia. 
Spre sud se répéta, dar mai palid, o analogie din 
cause cfimatice eu emisfera nordicâ çi alta de 
homologie eu Africa çi Austraha, s. e. pustia 
Atacama reamintesce Calabaii ; genul de conifere 
Araucaria în Chile, Australia nord-esticâ çi tot- 
odatâ çi California; sau prin centre proprii de 
desvoltare a genului Acacia: Chile, Australia cen
tralâ; Pampas prin graminee —între cari Gy
nérium çi Stipa sûnt deosebit de décorative — 
eu stepele bOreale. Extremul sud în Patagouia 
vesticâ prin fagul pururea verde (Fagus antarctica 
Foret.) ç. a. amintesce încâtva domeniul pâdu- 
rilor boreale; pe cand în Patagonia esticâ çi 
aceste réminiscence dispar, pronun(ându-se aici 
çi mai marcant comunitatea eu flora antaroticâ 
a iusulelor din sud çi est. — Dintre plantele indi
gène, cultivate sau folosite, çi productele lor re- 
màrcâm: afinele americane (Vaccinium macro- 
oarpum Ait.) subarctice, Hydropyrum esculentum 
Lk., un fel de urez récoltât de Indieni la marginea 
lacurilor Canadei, Helianthus tuberosus L. (napi 
porcesci) central-nordamericanâ, porumbul din 
Mexico, vanilia din Antile, anauasul, cacao, ardeii, 
nucile americane (de Para) ca tropicale resp. sub
tropicale, iai- arborele de China numai pe Ancji. 
Tabacul pare a fi fo.st cultivât din timpuri antice 
în Mexico çi Pera, Patria cartofilor e Cbile. Pe 
lângâ aceste au întrodus Em-openii cultura multor 
plante din emisfera esticâ, între cari cel mai im
portant roi joaoâ în pârtile temperate cerealele. 
Spre sud remareâm vifa de vie — alâtui-ea eu 
cea indigenâ nobiütatâ — fructele mediterane, 
urezul, bumbacul, trestia de zahâr, cafeaua; iar 
în cele mai calde çi umede regiuni diverse plante 
tropicale, s. e. palmieri, arborele de pane, bananul, 
arborele de scoiCiçoarâ etc. [A. Pr.]

Fauna.
Cu toate câ pe continentul Arnericei se gâ- 

sesc cele mai multe specii de animale, nu se 
poate 41ce, câ fauna ei e bogatâ çi bine des- 
Yoltatâ, deoarece spécifié mai marcante çi în-

semnate ca: elefantul, calul, leul, tigrul, rino- 
ceinl, ipopotamul ç. a. lipsesc cu desâvîrçire. 
Mamiferele sûnt representate în 48 de familii, 
dintre cari unele sûnt spéciale pentru America 
s. e. : bradypul, fumicarul, bissonul, lama, puma, 
jaguarul, ursul negnr, cingulatele, unele specii 
do momife çi marsupialü; bine e representatâ 
clasa paseiilor, din cari vr’o 30 de familii tràiesc 
numai în America, cele, mai numeroase sûnt: 
colibri çi papagalii, cele mai mari : condorul rà- 
pitor çi stru(ul alergâtor (Rhea americana) ; — boa, 
crotalul, basiliscul mitrat çi iguana sûnt i-ep- 
tiliile spéciale ale Ameiicei. Bogatâ este America 
în tôt soiul de pesci çi insecte; singur fluviul 
Amazon are vr’o 2000 specii de pesci, necu- 
noscute pânâ aci, iar fluturii sûnt representafi 
în vr’o 8000 de speoii. Se poate lesne observa, 
câ animalele domestice bune lipsiau Arnericei 
înainte de descoperire; lama de pfidâ, între- 
buinfatâ ca animal de transport, nu este pu- 
ternicâ ca câmila, boni, calul etc. In sohimb 
animale vâtâmâtoai'e sûnt nenumërate. Astfel 
panthera se ureâ pânâ la latitudinea de 55°, 
apoi lupul lieros, coyotul, orooodilul ahgator. 
Pânâ çi furnici vâtémâtoare çi chiar unii pesci 
precum sipaii de prin rîuiile Arnericei de sud.

[V. B.]
PrODUCIELE' MINERAiE.

Nicâiri pe pâment nu se aflâ mai înserrmato 
mine de aur- çi de argint, chiar la suprafata 
solrfiui, precum sûnt cele de prin California, 
Mexic, Chile çi Peru. Arama abundâ de ase- 
mene, iar depositele de bufiâ ocupâ întinderi 
mari prin Statele-Unite, precum çi puturile ou 
pâcui'â din Pensylvania çi Canada. America de 
sud este bogatâ in tôt felul de pietri prefioase 
çi gi'anate, precuni : diamant, safii-, pirozea, sutu- 
ragd çi mbin. [G. B.]

Etnoorafte.
Numérul locuitorfior Arnericei se ureâ la 

100 rnihoane. Ei apar-fin în general la patnr 
rasse. Vechü locuitori ai Arnericei apai^iu rassei 
americane, restiinsâ numai la America. Nu- 
méinl lor este 15 milioane, dirnpreunâ cu Mu- 
lafii çi Mestifii 24 milioane. Rassa ameiicauà 
ocupâ locul între rassa cauoasioâ çi mougolicâ, 
cu pielea de ooloare roçieticâ (»pieUe roçii»), për 
negm, rar, frunte rnicâ întrmecatâ, privire obo- 
sitâ, nas vuJturiu çi de staturâ mai mult înalti- 
Temperarnentul oamenilor aoestei rasse e me- 
lancolic-seiios, fiind de naturâ reci çi nesimti- 
tori. Se impart în mai multe sute de senriirtii, 
eu 423 de limbi, (în vr’o 2000 de dialecte). la 
descoperirea Arnericei vecbii locuitori au fost 
alla(i în parte mare în stare selbaticâ, numai 
în unele pàr-(i : Incas în Peru, Aztechü în Mexico 
etc. se aflau pe o treaptâ oarecare de crfitura 
unilateralâ. Civilisa(iunea europeanâ a avut de 
tôt pufinâ influentà asupra lor, ei au renias pânâ 
a()i în stare mai mult selbaticâ, iubind neatîr- 
narea çi trâind mai cu samâ din. vénat çi pescuit. 
Multe seminfii s’au stins cu totul çi în genere 
întreaga rassa e în decadentâ çi pe cale de a 
se stinge. Religiunea lor e un amestec de fe- 
tiçism, împreunat cu credin(a în im spirit mare, 
nevidibfi, care a créât lumea çi o sus(ine. Vecbii 
locuitori ai Arnericei se numesc de obiceiu çi 
Indiani; numele acesta h-s’a dat din causa.



"Tipiiri am.erica.rLe.

Mundrucu (Brasilia), Mura-Indian (Brasilia). Botokud (Brasilia).

Tanana-lndian 
(N.-V.-America).

Càpetenie de Mandans 
(Missouri de sus).

Menitari (Knifo River).

■fit'.-
titvmim R

Vapisiana (Guiana). Coluça (Sitka-Bai, N.-V.-America). Majonina (Brasilia).
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câ Cohunb çi sotü sëi la început au créant, câ 
se aflâ în ludia. Bassa americanâ se Imparte 
în doué marifamilii: Tolteoi çiAmericani, 
eu mai multe ramuri. De ramul apalachic 
se tin toate popoarele indiane din America de 
nord çi semintiUe, ce locuiesc în nordul rîului 
Amazon; ele sûnt resboinice, crudele $i resbu- 
nâtoare. Ramura brasilianâ se extinde între 
Aniji, Oceanul Atlantic, Maranon §i La Plata; 
ramura patagonicâ consta numai din câteva 
mii de suflete. (V. ilustr. Tipuri americane). In 
tinuturile polare ale Americei locuiesc Eschi- 
moÿii, cari în privinta corporalâ au aseménare 
eu rassa mongolicà, dar dupa limbâ sûnt se- 
mintie americanâ. Mulatii sûnt produçi prin 
amestecarea Albilor eu Negri, iar Mestitii 
prin amestecarea Albilor eu Indianii. Nouii lo- 
cuitori' ai Americei, de rassa cauoasicâ, sûnt 
emigrati din Eui'opa. Numërul lor e de 56 mi- 
lioane çi, afarà de statul negritan Haiti, sûnt 
preste tôt locul popoarele dominante. Spani oli i 
(ispano-amerieanii) s’au respândit în o mare 
parte a Americei de sud, în America de mijloc 
çi partea sudicà a Americei de nord; Portu- 
ghezii au ocupat Brasilia, Francezii valea 
inferioarà a rîului Mississipi çi tinutul de pe 
malurile rîului St. Laurentiu. To^i aceçtia re- 
presintâ elementui remanie, apartinênd reli- 
giunii rom.-cat. In America nordicà e în pre- 
valentà elementui german, Nemtü çi Anglo- 
Americanii ou limbaîn preponderantà englezâ 
çi apartinâtori credintei evatigeUce, eu mai multe 
secte. Cam a (Jecea parte a întregii poporatiuni 
0 formeazâ Negrii, aduçi în America ca sclavi; 
acum ei sûnt partea cea mai mai’e Uberi; pe 
insula Haiti au întemeiat o republicà indepen- 
dentâ. De rassa malaiezâ se tin Ohinezii 
çi Culis, cari au început a imigra în timpul 
mai non, ca muncitori, din China, India çi te- 
rile malaieze. Pe când rassa americanâ e în 
decadentâ, imigratiunea celorlalte popoare amin- 
tite mai sus, continuâ fàrâ întrerupere, ocu- 
pând ele tôt mai mult teren.

Geoorajta politicI.
Afarâ de colonii, forma de guvern predom- 

nitoare în America este republicà federativâ. 
America sudicâ, — afarâ de Guayana, Brasilia 
çi Patagonia — precum çi America de mijloc 
çi Mexico, au fost la început posesiuni spaniole 
(în estensiune mai mult de 12 milioane km'1.) 
Acum se atlâ îu America sudicâ urmâtoarele 
republici; Venezuela, ai cârei teimi au fost 
descoperiti la 1498 de Columb. Independenfa 
s’a proclamât la 1811. Statele-Unite ale Co- 
lumbiei (Granada-Nouâ); termii ei au fost 
atinçi de Columb în câlâtoria sa a patra ; inde- 
pendenta proclamatâ la 1811, la 1819 s’a alâturat 
la ea Granada-Nouâ, la 1821 Quito, dar la 1830 
se întemeià noua republicà Ecuador; spre sud 
delà aceasta se extinde Peru, descoperit la 
1526 (1531) çi indépendant delà 1821. Bolivia 
independentâ delà 1826. Chile, cuceritâ de Spa- 
nioU la 1541, neatêrnatâ la a. 1818. RepubÙca 
Argentinâ, ale cârei tinuturi au fost descoperite 
între anü 1527—1531 çi proclamatâ de inde
pendentâ la 1816. Paraguay (1811) çi Uru
guay (Banda Oriental), proclamatâ de inde
pendentâ la 1825. Brasilia, ai cârei termi au

fost descoperiti la 1500; ea a fost posesiune 
portughezâ, la 1822 proclamatâ independentâ 
de Portugalia, ca imperiu, delà 1889 ca repu- 
blicâ. In sudiü extrem al Americei se extinde 
Patagonia, locuitâ de Indiani, insulele Falk
land sûnt englezesci, iar în nord eGuayana, 
împârtitâ între Englezi, Francezi çi Olandezi. 
In America centralâ se aflâ republicele Costa- 
Rica, Nicaragua, Honduras, San-Sal- 
vador çi Guatemala. 'In America nordioâ se 
aflâ repubUca Mexico, descoperit la 1519 çi 
independentâ delà 1821 în parte imperiu, aeji re
publicà. Statele-Unite ale Americei de 
nord, t6rmul A., de nord a fost descoperit la 
1497 de un englez, la 1585 s’a întemeiat prima 
colonie (Virginia). Coloniile au fost posesiuni en- 
gleze, independentâ s’a proclamât la 1776, (13 
colonii); spre nord se extinde Canada, sub 
autoritatea nominalâ a Angliei (Dominion of Ca
nada). Insulele: Vestindia, Antilele mari çi mici 
etc. sûnt în posesiunea diferitelor State Euro- 
pene. Pe insula Haiti este o republicà negritanà.

[S. M.]
ISTORIA DESCOrEHIRn.

Descoperirea definitivà a continentului ame- 
rican este meritul genovesului Columb. Dar 
nici înainte de el nu a fost eu totul necu- 
noscut; anume e fapt, câ în secl. X. au ajuns 
NormanU prin Gronlanda pânâ la coastele Ame
ricei de nord, unde au întemeiat çi colonii. Ig 
secl. XIV. însà se pierd urmele acestei des- 
coperiri, fârâ ca lumea civilisatâ sâ û aflat ceva 
despre ele. Câ lumea veche, Fenicienii, Car- 
taginenii, Grecii çi Romanii nu au avut cunos- 
cintâ despre al 4-lea continent, e mai mult decât 
sigur. Cristofor Columb a descoperit în prima 
çi a doua oàlàtorie a sa (1492—93) India de 
vest, în câlâtoria a treia (1498) coasta nordicà 
a Americei de sud çi Orinoco, iar în a patra 
câlàtorie (1502) coastele A. centrale (Honduras, 
Costa-Rica çi Veragua). Intr’aceea s’au aflat çi 
alti bârbati, cari au voit sâ aibà parte din gloria 
descoperirii. Giovanni çi Sébastian Cabote, cari 
navigau în servioiul Angliei, au descoperit (1494) 
insula Terra nova çi o parte din coastele 
Statelor-Unite ; Alonzo de Hojeda çi florentinul 
Amerigo Vespucci Guayana (1499), acesta din 
urmà a fâcut mai multe càlàtorii, începênd en 
a. 1499; portughezul Cabrai Brasilia (1500), 
pe care însà mai amënunjit a explorat-o Amerigo 
Vespucci; portughezul Cortereal Labrador-ul 
(1500—1601), Yanez Pinzon gura Rîului Ama- 
zoanelor (1500), Tanez Pinzon çi Diaz de Solis 
Yucatan (1507), Ponce de Leon peninsula Flo
rida (1512); tôt in 1512 a aflat Diaz do Solis 
estuariul La-Plata; în 1513 a trecut Balboa prin 
istmul Panama pânâ la Oceanul Pacific. Grijalva 
a descoperit în 1515 coasta esticà a Mexicului 
sau Spaniei noue, pe care a ocupat-o Fernando 
Cortez în 1519—1521. La 1520 a aflat în fine 
portughezul Magelhaes druinul pe mare câtrâ 
India esticà çi anume prin Str. Magelhaes, nu- 
mitâ dupa descoperitor ; Str. Bering a fost 
aflatâ numai la 1648 de cozacul Deçnev. De 
aci încolo apoi s’au perindat expedi(iile în in- 
teriorul Americei, cari au adus çi sciintei fo- 
loase mari. Aça bunâoarâ câlâtoria englezului 
Burnaby în America de nord (1769—75), a fran- 
cezului De Pages la Mississipi (1767) çi a lui
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Hnmboldt ou Bonpland în regiunile ecuinoctiale. 
Spaniolii, Englezii çi Portughezii au întemeiat 
vaste colonii çi dupa ei Francezii çi Olandezii. 
Aoeste colonii au fost mult timp în atîmare de 
respeotivele State europene, cari aduceau an eu 
an bogafii de acolo. Dar în fine s’au convins co- 
loniçtii, câ ei au devenit eu totul Americani, çi 
câ este în interesul lor de a nu mai trimite 
rodul munoii lor în Europa. Mai ântaiu (1783) 
s’au resculat çi ’çi-au càpâtat independen(a mai 
moite colonii engleze în America de nord; la 
1810 s’a început çi în coloniile spaniole resboiul 
pentru independentâ ; la 1822 ’çi-a proclamât 
çi Brasilia neatîrnarea. A(}i toate statele Ame- 
ricei au forma de stat republicanà, dar nu toate 
sûnt pe deplin consolidate, câci revolu(iile in
terne âneâ nu s’au stîns eu totul. Numele çi 
’l-a primit nou descoperitul continent delà càlâ- 
torul florentin Amerigo Vespucci, amintit mai 
sus. El çi-a descris câlàtorüle, piîn ceea ce s’a 
fâcut cunoscut nouJ continent în cercuri largi. 
Gel dintâiu, care dupâmoartea lui Vespucci (1505), 
a dat Doului continent numele de Terra Ame
rica, a fost cosmograful Waldscemuller la 1507. 
(Lit. : A. de Humboldt, Examen critique de 
l’histoire de la géographie du Nouveau Continent; 
Maegregor, The progress of America from the 
discovery of Columhus etc. ; HellwaJd, Ameiika 
iu Wort und Bild; Winsor, Hist. of America 
[1886—89] ; Cronau, Amerika [1890].) [B.]

Américanisme, îosuçiiüe particulare ale limbei 
engleze din Statele-Unite, cari s’au format sub 
influonta limbei spaniole (Florida, Texas), olan- 
deze (Newyork), franceze (Louisiana çi Missouri), 
sau sûnt provincialisme aduse din Scotia çi Ir- 
landa; ele se refera atât la cuvinte cât çi la 
exprimare.

Amerigo Vespucci, dibaciu navigator çi cos- 
mograf ; dupa numele lui s’a numit continentul 
descoperit de Columb, America; n. 1461 la Flo- 
lenja, f 1512 la Sevilla. Déjà din 1490, aflân- 
du-se în Spania, Vespucci fù marier la genialele 
descoperiri ale lui Columb. Pe mmele acestuia 
càlàtori çi el la 1499, 1501 çi 1507, explorând 
toata coasta esticâ a Americei méridionale.

Ameriing, 1) A. Carol, scriitor ceh, n. 1807, 
nnul dintre cei dintâiu deçteptâtori na(iou;,li ai 
poponilui cehic. Deçî medic, se devotà eu totul 
popularisârii sciinjelor naturale prin scrieri çi 
prelegeri publiée pe basa principiilor pedagogice 
ale lui Kornensky. f 1885. 2) A. Friedric, pictor, 
n. la 1803, f la 1887 în Viena, cercetà academia 
din oraçul sëu natal ; la Londra, Paris çi München 
studià opéré célébré. Dupa întoarcere câçtigà cel 
dintâiu preiniu delà academie eu »Dido pe rug« 
çi »Moise în pustie«. Se distinse çi ca pictor de 
portrete, exeoutând eu succès poitietiil împé- 
ratului Francise I.

Amestec, 1) A. frigorifer, ainestec fâcut eu 
scop de a produce frig artificial, ghia(à artifl- 
cialà ç. a. Temperatura scade prin aceea, câ o 
parte din câldura elementelor constitutive o 
consumâ un eorp solid, ce se topesce. Aça s. e. 
2 parti de ghiatâ sfârmatâ, eu 1 parte de sare, 
coboarâ temperatura eu 18° C, salmiacul ames- 
tecat eu zâpadâ produce o scâdere de temperaturâ 
de 28» C, iai’ 0 amestecâturâ de acid carbonic 
solid, protoxid de azot lichid çi eter de alcool 
produce fiig de —120° C. 2) A. fusibil, anu-

mite substance, cari înlesnesc fusionarea (topirea) 
altor corpuri, formând o sgui'â, în care s. e. pàr- 
ticelele de un métal redus se confund çi îni- 
preunându-se sûnt ferite de efeotul oxidant al 
aemlui. (Boraxul, sticla eu spat de flor.) Pentru 
simpla topire a unui métal servâ A. n e g r u, 
compus din 3 p. tartrat de potasiu, 1 p. sal- 
petiu çi cârbune ori carbonit de potasiu çi 
cyanurâ de potasiu.

A metà, fttal.J term. comerc. = pe jumëtate, 
întreprinderi la cari se asociazâ douë persoane 
eu conditie de a purta în pâi’ti égalé o even- 
tualâ pierdere, în cas de câçtig însà a împâi’ti 
câçtigul în pâi’ti égalé. Astfel de afaceri se con- 
teazà pe o socotealâ comunâ (conto à metà).

Ametabola se numesc de unii autori insectele, 
cari nu au deloc metamorfosâ, ca pâduchii, lepis- 
mele etc. (V. metamorfosa insectelor.)

Amefeala, alteratiunea simtiilui general so- 
matic împreunatâ eu nesigurantâ în miçcâri çi 
eu sensatiuni de miçcâri aparente ale coipului. 
Se aratâ la anémié sau congestiuni la creeri, 
din diferite cause. Câte odatâ simptom al unor 
morburi de creeri, de mâduva spinârii, al multor 
neurose (epilepsia se presintâ uneori numai eu 
arae(ealâ), al afectiunii canalelor semicirculare 
ale labirintului uiechii (raorbul lui Menière); 
foarte des la anémié, dupâ pierderi mari de 
sânge, câte odatâ la morburi de stomac, de iuimâ. 
Abusul de cafea, ceai, tutun, alcool, narcotice, 
produce între altele çi amejealâ.

Ametist, (miner.) varietate de cvai-j de oo- 
loare violetâ; când este de coloare frumoasâ 
çi limpede se întrebuinjeazâ în bijuterie. Ame- 
tistele frumoase vin din Brasilia, Siberia, Un- 
garia. [V. C. B.]

Ametria, lipsa de propoitiiune çi annonie ; 
contraml simetriei.

Ametropia, (grec.) mësurâ anormalâ în con- 
structia ochiului ; ochiul are ametropie când axa 
lui autero-posterioarà este ori mai lungâ, ori mai 
scurtâ, decât a ochiului construit în mësurâ nor- 
malâ çi care ochiu se numesce ametrop. Se mai 
numesce A. çi ochiul, a cânii cornee are între 
meridianele ei pe unele mai convexe ori mai 
concave decât pe altele, (v. asiygmatismj. A. se 
corecteazâ eu sticle sferioe (ochelari).

Amezit, minerai, v. Clorit.
Amfl, amphi, de ambe pàr(ile, împrejur; (cu- 

viotele compuse eu A. v. sub amphi.)
Amhara, partea mijlocie a Ahessiniei (v. ac.); 

pânâ la 1871 regat eu capitala Gondar, de atunci 
apai'tine Ahessiniei.

Amiaiji sau amia(ji-4i, oara a 12-a dupa miecjul 
noptii.

Amiant, minerai, v. asbest.
Amiba, (amoeba), corpul ciupercilor Myceto- 

zoare (Myxomycete) în tôt tinipul periodei lor 
végétative, începênd eu germiuatiunea sporilor, 
e foimat de o massâ protoplasmicâ de dimensiuni 
microscopioe, eu contur neregulat, nehmitatâ la 
exterior de vr’o membranâ, eu protoplasma fin 
granularâ, în o parte oarecare, de obiceiu în 
mijloc, eu un nucleu, eu una sau mai multe 
vacuole (tonoplaste), eu granulatiuni oleioase çi 
substan(e de desasimüatiune, neehminate. Aceastâ 
forma, identicâ eu acele ce se întâlnesc în regnul 
animal (Protozoare), s’a numit amibà; de altii, 
celor din regnul végétal, penti-u câ sûnt numai
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la Myxomycete, çi pentru câ la un moment dat 
36 mârginesc de o membranâ analogâ celulosei, 
li-s’a dat nume spécial de mixamibà. Ca 91 ami- 
bele animale au doué soiuri de miçcâri : miçcâri 
interne, curen^i de granulatiuni protoplasmice, 
?i miçcàri în intregimea corpului, de ti'anslatiune, 
în directiuni hofârîte de agenfii interni çi ex- 
terni (miçcâii ainiboidale ; v. ac.) [S. Çt. R.]

Amibe, (zool.) v. Amoeba.
Amiboidal, ce se aseamënâ eu 0 amibâ, cum 

e corpul simplu al Mycetozoarelor sau cel résultat 
din fusionarea ori alâturarea mai multor amibe 
(plasmodiii amiboidal), eu aceeaçi înfâtiçare ca si 
ele, numai ca e mai voluminos, putêndu-se vedé 
si eu oebi liberi, cum e plasmodiu de Aethalium 
(FuligoJ septicum, larg de 2—3 dcm. gros de 
2—3 cm. Mjscârile de translafiime ale corpului 
amibelor si ale plasmodiilor (miscâri amoeboide, 
amiboidale), piin emiterea din massa protoplas- 
micàaunorprelungirineregulate, neanastomosate, 
numite pseudopode, si contractarea protoplasmei 
din partea opusà locului de esire a acestor pre- 
lungiri, urmatâ de retractarea pseudopodelor, de 
unde résulta 0 deplasare a corpului pe substrat. 
Dacà emiterea pseudopodelor se face tôt mereu 
în aceeasi directiune, résulta 0 miscare, ce e 
drept mica, în acelasi sens, dar dupa catva timp 
apreciabilâ. Gracie acestor miscâri plasmodiul 
MjTcomycetelor, când se pregâtfesce pentm fruc- 
tifica^iune, se tîresce la suprafata arboiilor, delà 
basa lor pânà pe frunzele cele mai superioare.

[S. Çt. R.]
Amici, Oiovanni Battista, astronom si optic, 

n. 1784 în Modena, f în Florenfa la 1863. La 
început a fost profesor de matematicâ în locul 
sëu natal, iar mai târ(Jiu director al observa- 
toruliü- din Floren^a. S’a distins prin inventarea 
mai multor instrumente optice (reflector, mi- 
croscop, aparate de polarisatiune). A fâcut es- 
celente observâri asupra stelelor duple, a sate- 
litilor lui Jupiter, a soai'elui precum si asupra 
miscâiii sucurilor în plante si a fructiflcârii 
plantelor.

Amicii Artelor, societate artisticâ înfiintatâ în 
lasi la 1884; la început a luat un avênt îmbu- 
curàtor, dar în cui-ênd se disolvà.

Amicii Domnului se numiau în scrierile mis- 
tice ale secl. XIV. persoanele evlavioase. In 
unele paiti persoanele acestea se întiuniau si 
în societàti. Valea Rinului delà Brabant si pânâ 
la vàile Helvetiei era patria amicilor Domnului, 
iar locurile principale de întrunire erau orasele 
Colonia, Sü'assburg si BasUea.

Amictus, flat.J mantelâ, tôt felul de vest- 
mênt exterior, tôt ce servesce a acoperi corpul ; 
togà, vël.

„Amicui“, titlul mai multor publicatiuni pe- 
riod. romane ; mai remarcabile : 1) ‘A. comer- 
cianpilort, gazetâ poüticâ si comercialâ apàrutà 
la Bucuresci în 1848 de 2-ori pe sëpt. sub red. 
lui S. Andronic. Tipogr. Z. Xarkaleki. 2) »A. 
familieit, jurnal pentru to^i. LUere-sciinte-arte- 
pedagogie - industrie ; apâiut la Bucuresci în 
1863—66 de 2-ori pe lunâ sub red. d-nei Con- 
stanta de Dunca-Schiau. Tipogr. nat- Antr. C. 
N. Ràdulescu. 3) *A. famüieit, (Jiar beletristic 
si enciclopedic-literar, apàrut de 2-ori pe lunâ 
mai ântâiu în Clu] (tipogr. I. Stein), apoi în 
Gherla (tipogr. »Aui,ora«), eu ilustratiuni, delà

1878—1890. Propr., red. p ed. Nicolae Fekete- 
Negintiu. 4) *A. famiUeU, foaie beletristicâ- 
scüntificâ ilustratâ apâr. în Graz delà 1881—84 
de 2-ori pe lunâ în ed. lui P. Cieslar. 5) »A. 
Ubertàfii*, foaie politicâ si Uterarâ apâr. la 
Craiova în 1887 odatâ pe sëpt. sub red. Traian 
Demetrescu. Tipogr. Asociatii români. 6) »A. 
literaiurii românet, apâr. la Bucuresci în 1860 
ca feaie literarâ, comercialâ si agronomicâ, iar 
în 1865 ca jum. ecles., Kt. si agiicol, odatâ pe 
sëpt. sub red. Nifon Bâlâsescu. 7) »A. pojjo- 
rului“, câlindar fondât la 1861 de Visarion 
Roman si red. de dînsul în decurs de 23 ani; 
în partea literarâ cuprinde fiecare an bueâti is- 
torice si literare de valoare; càbndanü apare 
si de présent în ed. W. Krafft în Sibiiu. 8) ‘A. 
fcoaleit, scriptui'â pedagogicâ pentru învëtâtori, 
edueâtori si toti bârbatü de scoalâ, fond, si red. 
de Visarion Roman; apar. în Sibüu la 1860—65 
si 1867—68. Tipogr. S. Filtsch. 9) »X. tinerimiU, 
foitâ pentru nobUitarea si cultivarea tinerimii 
romane, fundatà la 1895 (Oct.) de I. Moisilj 
apare în T.-Jiu odatâ pe lunâ eu ilustratiuni 
litografîce.

Amide, compusi caiî pot ff priviti ca amoniac, 
în care s’a înlocuit hydrogenul în parte sau 
în total printr’un radical acid. A. se gâsesc si 
în naturà (urea, asparagina etc.), sûnt corpuri 
cristalisabile, volatile, avênd în acelasi timp ca- 
racteiul aciijilor si al baselor.

Amidon, (amyl), substantâ de reservâ foarte 
respânditâ la plante, în seminte (albumen, coti- 
ledoane), în tubercule etc. Se poate scoate din 
seminte ori din tuberculele de cartofl, reduse 
în pulbere si spâlate eu un curent de apâ. Pe 
fundul vasului, în cai’e cui'ge apa, se depune 
amidonul ca 0 pulbere albà, ce se mai spalâ, 
apoi se usucâ ca sâfie curât. Observât la microscop, 
se vede câ e format din gràunte numeroase de 
forme variabile, de ordinar sfeiice, simple sau 
compuse, de dimensiuni delà 2/1000—170/100o mm., 
formate din strate altemativ mai olare si mai 
întunecate dispose în jurul unui punct central 
(hil) sau excentric. Compositia ohimicà în for- 
mulâ brutâ e C0 H10 06 sau C6 (H9 0)5 sau 
(C6 H10 O5) n. ; piin urmare e 0 combinatiune 
de carbon eu un numër vaiiabil de molécule de 
apâ sau un hydrat de carbon. E însolubil în 
apâ rece; în apâ caldâ se umflâ si se trans- 
formâ într’o mateiîe gelatinoasâ. Incâl()it la 
100° sufere 0 modificatiune, ce-’l face sâ fie so- 
lubU. Tinctura de iod^ avênd putin iod liber, 
amidonul 0 coloreazâ in albastrii mai mult ori 
mai putin intens. Originea si cresoerea grâun- 
tUor de amidon sûnt âneâ în discutia si oerce- 
târile învëtatilor; se scie însâ sigur, câ au 0 
structurâ cristalinà, sûnt 0 reunire de sfero- 
cristale, ce radiazâ în jurul unui centru, dupa 
cum se poate vedé ou lumina polarisatâ.

[S. $t. R.]
Amidonat, ceea ce contine amidon, ca paren- 

chymul amidonat format din celule incolore pline 
eu grâunti de amidon, cum e parenebymul tu- 
berculelor de cartofl, cotiledoanele de fasole etc.; 
albumenul amidonat, ale câiiii celule contin mai 
eu samâ amidon, cum é albumenul de grân, 
porumb, orez etc.

Amiens, cetate, capitata départ, franc. Somme 
eu 83,654 loc. ; are 0 catedralâ din secl. XH.;
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residenta eppeascâ ; industrie de lanârii ; comerciu 
ou zahâr, lânâ, cereale etc. Aci s’a încheiat la 
27 Malt 1802 pace între Francia, Anglia, Spania 
çi republica batavioâ; în 1870 fu bâtutà armata 
franc, de nord de càtrâ Manteuffel, care ocupà 
cetatea. — A. Petru. v. Petru d’A.

Amigdala (Tonsilla), glandulâ ümfatioâ açe- 
(jata îii basa triunghiului, ce-’l formeazà palatul 
moale. Structura ei este asemenea unui stnigure ; 
sucul limfatic, ce-’l secretioneazà, iese prin doué 
feviçoare. Punctiunea fisiologicâ este foarte ncîn- 
semnatà. V. Amygdalitis.

Amigdalina, substan^â din grupul glucosizilor, 
eu formula Ci0 Ha, NO,,, ce se aflà multâ în 
semicfele de migdale amare çi în frunzele de 
Prunus lauro-cerastts, migdal, precum çi îu se- 
minfele tutulor Aniygdaleelor(v. ac.) (piereic, cais, 
prun, cireç etc.) Tôt în aceleaçi parti se gâsesce 
un ferment solubil, emulsina, care în présenta 
apei reoe lucreazâ asupra migdaJinei tran.sfor- 
mând’o în glucosâ, esentâ de migdale amare (C, 
He 0) çi acid cyanhydric (H CN), otravâ foai-te vio
lenta ; de aceea e peiiculoasâ mânearea în cantitate 
mare a semintelor plantelor sus ()ise. [S. $t. R.]

Amigdaloid, ori ce looâ eruptivâ basicâ, ai 
cârei pori çi cavitàti, rotonde sau eliptice, sûnt 
umplute eu producte minérale de inflltratiune 
ca: zeoliti, calcitâ, aragonitâ, opal etc. A. pot fi 
diabase, melafiii, basalte, poifiiite.

Amil (amylum) = feculâ, amidon (v. ac.) Cf. çi 
articolele de sub Amyl.

Amilacee (amylaceus), care e de natui-a ami- 
donului, amidonat (v. ac.)

Amiloid, (med.) v. Degeneratiune.
Amimia, neputinta de a exprima idei çi sen- 

timente prin mimicâ çi gesticulatiune ; simptom 
la morburi cerebrale.

Amin, (evr.) înseamnâ: »adevër«, »aça sa fie» 
çi se 4>ce ca încfieiere la rugâciuni.

Aminia, varietate de struguri produçi prin în- 
cruciçare de vitâ amerioanâ çi europeanâ, eu 
boabe maii, dulci, ai-omatice, roçietice.

A minori ad majus, (lat.J delà mai mic la 
mai mare; termin întrebuintat la deductiuni 
logice. V. A majori ad minus.

Amintirea viüor fi a morfilor se Face de 
preot când pregàtesce proscomedia. Se mai amin- 
tesc vii çi moi-tii çi în decursul sfintei liturghii. 
Deosebità amintire a moi-tüor se face în Sàm- 
bâta »Floriilor« çi în Sâmbata »Rusalülor«.

Amiras, Alexandru, biv-velslugerdin Moldova, 
a tradus pe grecesoe în 1729; Gronica ano- 
nimd a {erei Moldovei (1662—1723) din or- 
dinul domnitonilui Gr. Ghica.

Amitosa, divisiunea directâ a nucleului. In 
divisiunea amitoticâ, nucleul nu mai dâ loc la 
fenomenele complexe, ce se observa în divi- 
smnea indireotâ (v. karyokinesaJ, ci se alun- 
gesce, strangulandu-se la mijloc, pânü ce se nipe 
în doué jumétâti. Uneori fiecare jumëtate pre- 
sintâ lobatiuni mai mult sau mai putin numeroase 
çi neregulate, cari se pot chiar sépara çi pot forma 
fiecaie câte un nucleu. La plante se întâlnesce 
acest tenomen mai aies în vasele laticifere çi în 
celulele bëtiâne parenchimatose delà phanéro
game (Tradescantia, Allium, Anthurium, Orchis 
etc.), în celulele internodale de Chara, în tbalul 
Mtrân de Yalonia etc. (Cf. Strassburger, 
über Kern und ZeUtheilung im Pflanzenreiche,

Jena, 1888; Das Bot. Practicum; Sclimitz, 
Verh. des naturh. Ver. des preuss. Rheinl. und 
Westf. 1879 çi 1880; Joho w. Bot. Zeitung 1881 
Nr. 45.) La animale A. s’a observât în celulele 
limfatice \leucocyte\ în celulele epitheliale delà 
unele Arthropode etc. (Cf. Rauvier, Traité 
technique d’histologie; Arnold Julius, Arch. 
f. mikrosk. Anat. Bd. XXX und Wirchow’s 
Archiv XCIII, XCVIII çi CllI; Blochmann, 
Morph. Jahrb. X. 1885 etc.) [V.]

Amiacher, Albert, scriitor sas, n. 27 Dec. 1847 
in Orâçtie, fàcù studii teologice çi istorice la 
univeisitâtilo din Jena, Berlin çi Heidelberg. 
Reîntors de aici la 1872 ca Dr. phil., a ocupat 
postal de conrector la çcoala ev. din Orâçüe; 
1881 fù aies predicator în Sebeçul sàs., iar 1891 
paroch în Romos, comunâ veche sàs., astâ^i 
insâ aproape pe depMn romanisatà. S’a ocupat 
mult eu studii istorice çi etuografice. Scrieii: 
Urkundenbuch z. Geschichte d. Stadt u. d. Stables 
Broos (1879), Die Turkenschlacht auf dem Brot- 
felde (1879), în conlucrare eu I. L. PiC: Die 
dak. Slaven u. Csergeder Bulgaren (1888), Wan- 
derungen im Mühlbachgebirge (1889); a mai pu- 
blicat delà 1868 încoace (în revistele: Ailg. 
Familienzeitung, Buch fur Aile, Chronik der 
Zeit, lllustr. Welt, Über Land u. Meerçi Garten- 
laube) numeroase novele çi poveçti, în cari de- 
sciie viata çi obiceiurile poporului rom. eu multâ 
simpatie çi cunoscintâ de causa. O parte a acestor 
publicatiuni a fost tradusâ în românesce (de 
Lucr. Frentiu etc.) çi publicatà în revista »Amicul 
familiei» dm Gherla.

Amla^, numele unui vecbiu ducat, castru çi 
opid, astâcji al unui sat în Trausilvania. Sub 
numirea A. (Saçü o pronuntâ: Hamlesch çi 
O deduc delà coloniçtii sositi din Hameln în 
Hanovera, Maghiarii: Omlâs = ruina, Românii: 
Amnaç) a figurât în istoria Ardealului din evul 
mediu un ducat alàtui'ea eu al Fâgàraçului (v. 
Fâgàraç), a câror titulatarà o au puitat domni- 
toili Valachiei pana pe la începutul secl. XIV., 
numindu-se s. e. la a. 1390 (dupa traducerea 
din slavonâ) Mircea; »voivod al Ungrovlachiei, 
duce de B’âgàraç çi Omlas, domn preste Banatul 
Severin, preste Dobrugea çi Silistra etc.» Din 
combinafiunea datelor istorice çi geografice se 
poate deduce, câ ducatul A., înainte de coloni- 
sarea Saçilor în Ardeal, se estindea între Knezii 
de Hatzak çi boierii de Fàgâraç delà Mureç çi 
Têmave pânâ la Oit, unde se învecina eu du- 
catal de Fàgâraç, prin urmare cam în extensiunea 
fundului regiu, numit çi Sachsenland. In urma 
colonisârii Saçilor sub scutul expedifiunilor cru- 
ciate (Conrad 1147) loouitorü Romani strîmtorati 
fiind spre poalele Carpafilor çi prin enclavele din 
Sâsime, ce au fonnat mai târtjiu comitatul Albei 
superioare, ducatul Omlaçului, devalvând eu total, 
a fost redus la districtele limitrofe ale Seliçtei 
çi Tâlmaciului, iar din capitala ducatului a romas 
numai numirea satutui sâsesc Hamlesch, cândva 
numit çi opidul Omlaç, astà(Ji eu 1328 locuitori, 
dintre cari 348 Romani, ceilaltr Saçi. Làngà comuna 
aceasta, ce stà pe culmea dealurilor, cari despart 
regiunea Mui'eçului de a Oltului, se (Jice, cà s’ar 
mai afla urmele castrului Omlaç, pe care însâ 
unii îl identificà eu ruinele castrului Salgo din 
vecinàtatea Seliçtei. Voivo(}ii Valachiei, cari purtau 
titalatura de duci ai Fâgàraçului çi Omlaçului,
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voind çi ad a exercita drepturile de jurisdictiuoe, 
ca la Fâgâraç, instituiau în Seliçte vioe-voivo(Ji 
çi îu comuuele aparfiaétoare Knezi oa primari; 
regii Dngariei. cari considerau aceste distiicte 
de parte intregitoàie a fundului regesc, înce- 
purâ a le doua la dinaçti interni. Aça regele 
Stefaü V. în a. 12(i5 confirmà donatiunea, ce o 
fâcuse tatà-sëu Bêla IV. preste Talmaoiu çi Oinlaç 
lui Corlad din Talinadu, ai càmi suocesori însâ 
le restituirâ la a. 1322 regelui Carol, iar acesta 
dàrui oastnil Salgo (Atnlaç) eu dnci vile vlace 
voivodului ïoma diu Ardeal. Mai tàrijiu regina 
Maria dâruî castniJ Salgo eu tinutul Omlaçului 
eppului Gobelin. Dar aceste donatiuui n’au prins 
ràdâoini, piinà când regele Matliia Corvinul le 
încoiporà eu niunioipiul Sibiiului, de care se {ine 
çi ÎD présent, (Cf. Pifi, Abstammung derRomànen, 
pag. 162; Haçdeu, Dictionar I., 1068; Puçcariu, 
Familiele uobile II., 276.) [I. eav. de Puscariu.]

Ammanati, Bariolomeu, architect $i sculptor 
ital., n. 1511 în Florenta, + 1592, unul dintre 
cei mai excelen(i imitatori ai lui Michel Angelo. 
Operele lui principale svint; mormêntul cardina- 
lului Monti în Roma, admirabilul pod al sf. Treimi 
din Floieufa etc.

Ammer, 1) A. fAmperJ, rîu în Bavaria sup., 
isvoresce la granita Tirolului. Valea A.-gau 
(y. çi überainmergau) e renumità pentiu sculp- 
tura în lenin. 2) A. lac, în Bavaria sup., la înàl- 
(ime de 534 ni., suprafa(a 46 km3.

Ammi L., gen de plante din familia Umbeü- 
ferelor eu 6—7 specii, toate ierburi bisanuale 
ori perene, ce cresc în Europa, regiunea medi- 
teraneanâ, insulele Azore çi Canare ; flori albe, 
grupate în umbele conipuse. Specia A. Visnaga 
Lamk, ce cresce îu sudul Franoiei, Orient çi 
nordul' Afrioei, e o planta ierboasà, vivace eu 
miros aromatic plâcut, ale cârei fnicte sûnt ape- 
ritive çi diuretice, întrebuintate ca gargarâ în 
boalele de dinfi, nuniite caria dentarâ çi gengi- 
vita. Aceleaçi proprietàti aroniatice çi excitante 
le au çi fnictele de A. majus L., specie din 
centi-ul çi sudul Franciei, Orient çi America nord, 
çi cele de A. copticum L. din India, Egipt, cu- 
noscute sub numele de A. de India. [S. Çt. R.]

Ammianus Marcellinus, istoric roman, n. pe la 
330 d. Chr. în Antiochia, f pe la 400 în Roma; 
sub eroul sëu de predilectiune, împëratul Iulian, 
luà parte la mai multe resboaie; scrise istoria 
statului roman delà 96—378 d. Chr. eu iubire 
de adevër çi eu spirit fin de observa(ie, în 31 
cài-ti, dintre cari cele 13 dintâiu (asupra anilor 
96—352) au pierit. Cea mai noua édifié criticâ 
de Gardthausen a lui A. a apârut la Lipsea, 
1874—75 în 2 vol.

Ammodytes, gen de pesci din ordinea Physos- 
tomilor çi familia OphidinUor. Pesci lungi eu 
botul ascu(it çi fârâ aripi ventrale. Ammodytes 
tobianus L. pânà la 40 cm. lung, trâiesce în il area 
Nord, çi Oceanul Atlantic în nâsip çi se hrâ- 
nesce eu veimi. Servesce pentru pus la unditâ. 
Se mànànca numai în Gronlanda. [A.]

Ammon (çi Am un), în mit. egipticâ de ré
gula nuniit Ammon-Ra, adecâ Ammon-soarele, 
a fost cel mai de sus domnitor de lume, iara 
cultul lui çi-a ajuns culmea de stràlucire în 
Theba, oapitala Egiptului de mijloc, unde a avut 
un templu renumit, çi a fost venerat ca (jeu al 
soai'elui, creator çi sustinâtor çi regele regilor.

dar cultul lui a fost de însemnâtate çi în oaza 
Memphis. Ammon uneori s’a înfâ(içat ca berbece 
eu coarnele încovoiate în jos, iarâ de alteori ca 
om eu cap de berbece, pentru ca représenta 
soarele în zodia berbecelui (în Mairie) çi din 
astâ causa s’a venerat çi ca (Jeu de pâçune çi 
de turine, pana ca în Egiptul de jos, unde a 
înflorit agricultura, s’a venerat tauiul Apis, 
soarele în zodia taumlui (în Aprilie). Cultul lui 
A. a trecut çi în Gracia mai aies în Theba çi de 
aci Zeus Ammon, ba ’l-au piimit çi Romanii, 
numindu-1 lupiter Ammon. (V. Ammonium).

[Atm.]
Ammoniac, (Âz Hg), un gaz descoperit de Black 

(1754). Pristley îl prépara în stare purâ çi 
Berthollet aràtà, cà e compus din azot çi hy- 
drogen (1785). A. se prépara de obiceiu din 
clorurâ de ammonium (’J'ipirig) çi hydrat de caloiu 
(var stins); A.-ul este foarie solubil în apâ çi 
alcool (1 vol. apâ disolv. 1148 vol. A. la 0°). 
Â. îu naturâ se 
aHâ foarte re- 

spândit, dar 
mai în totdeima 

combinat eu 
aci(ji, çiin canti- 
tâji foarte mici.
A. al comer- 
ciului (Liquor 

Ammonii cau- 
stici, çi Spiritus 

Salis Ammo- 
niaci causticus) 
sûnt solufluni 
conoentrate ale 
A. gazos în apâ, 
objinute astâ(ji 
aproape exclu- 

siv destilând 
apa ammo- 

niacalà,ce re- 
sultâ ca product 
latéral la f a - 
bricatiunea 

gazului
a e r i a n, eu var stins. Aceste solupiuni sûnt foarte 
întrebuintate în technicâ (ca surogate în locul 
sâpunului), la albitul çi vâpsitul pânzei çi al posta- 
vului, la fabricatiune de lacuri çi colori ; pentru 
extractiunea Cochinillei çi OrseUei; pentru ex- 
tractiunea argintului (clorura de argint) din mine- 
reuri, pentru fabricatiunea ghetei artiflciale, profi- 
tând de frigul, ce nasce la evaporarea A.-lui din 
lichid. (V. ghiatâ çi amestec frigorifer.) A. liehid 
se întrebuinteazà çi în medicinâ (la Syncope, 
la intoxicatiuni prin narcotice etc.) A., respirât 
timp mai îndelungat, produce suffocatie çi chiar 
moarte. Numele de A. s’a dérivât din vechiul 
nume al salmiacului (’fipirig) : Sal armeniaouni 
çi apoi Sal ammoniacum, din care s’a extras. A. 
lichid e fârâ coloare, eu miros întepâtor, ou 
gust artjëtor; solutiuni mai conoentrate provoaeâ 
pe piele roçeatâ çi vesicatie. A. coloreazâ biiitia 
roçie de tui'nesol (Laemus) în albastru, de ase- 
menea çi hàrtia de curcuma çi în genere produce 
schimbâri oaracteristice de colori asupra unui 
numër mare de pigmenti vegetali (s. e. coloarea 
violetâ a viorelelor în verde etc.)

Ammonifi, Céphalopode fosile, înrudite ou

Ammonites Bucklandi

Ammonites varîans.
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Nautilus. Exista preste 600 de specii, unele foarte 
mari, sûnt fosile caracteristice foarte importante, 
aparàntâiuîn ter. Devonian. Ammonifii pro- 
priu (|i?i cu coaja în spiralâ se gàsesc mai 
eu samâ în ter. Jurassic (s. e. A. Buoklandi) çi 
Cretaceu (s. e. A. varians). V. ilnstr.

Ammonium, (Az H4) un compus de azot cu 
hydrogen, cunoscut însâ numai în combinatiunile 
sale (s. e. Salmiac, care e chlorura de ammonium 
AeÈi Cl.) Desoompnnênd ammoniacul sau clomra 
de ammonium cu ajutorul cnrentului electric, 
întrebuintând mercur la polnl negativ, se nasce 
un oorp cenuçin eu lustru metalie çi de consis- 
tenta untului, care fiind foarte putio stabil, se 
descompune, dând penh'u 2 volume de ammoniac 
un volum de hydrogen.

Ammonium, la Egiptenii vechi oaza A m m o n, 
unde a fost oracolul renumit al (Jeului Ammon. 
Oaza Ammon a(}i la Arabi se chiamà Siwah 
e 1 W â h çi e aproape de Agermi, unde s’au aflat 
luinile templului lui Ammon. Pe acolo a(}i e 
•isvoral soarelui» munit Ain el Hamman (apa 
lui Ammon). [Atm.]

Amnar, o bucâticâ de otel, care, lovitâ cu pu- 
terede margineauneipietiide cremene,dâscântei. 
Daoa pnnem pe cremene o bucàtica de iasca, 
aceasta se aprinde din scànteile produse de lovi- 
turile amnaiului. A.-ul e im instrument excelent 
de foc în pâdure çi la camp, prin vênt çi ploaie, 
când chibritele nu se pot folosi. Mai de mult puç- 
cile cu cremene aveau drept cocoç o bucàtica 
de cremene, care, lovità de o tâblita de otel, 
produoea scântei çi acestea aprindeau praful.

Amna^, v. Amlaç._
Amnesia, (grec.) în asemèuare cu aducerea 

aminte, consista în neputinta de a ne reàduce 
în minte la cas de trebuintâ ideile avute. Se 
poate considéra ca o debilitate, ca un defect al 
memoriei çi poate fi chiar intentionatâ. Ca artâ se 
nume.sce amnestieâ. (V. mnemonica.) [PL]

Amnestia, amnistia, (grec. = uitarea trccutului). 
Printre drepturile, de cari dispune regele în mod 
constitutional, pactul fondamental al Romàniei 
prin art. 93 açeacjâ çi pe acela de A. în materie 
politicâ. A. nu trebue confundatâ cu dreptul 
de grafiare (v. ac.) sau mieçorare a pedepsei, în 
materie de drept comun (acelaçi art. 93 çi 
art. 103 Constit.) Pe când gratiarea este indi- 
vidualà, A. e generala; aceasta din urmâ cu- 
prinde abolitiunea absolutà (v. ac.) a urmâri- 
rilor çi chiar a condamnârilor, întru cât nu vor 
li fost definitive (a se vedé Decretul regai de 
amnistie cu nr. 3839 din 1888, prin care se 
amnisteazà teranii resculati în acel an). Astfel 
A. respunde scopului ei de împàciuire socialâ, 
aruncând asupra faptelor vëlul uitârii eteme, 
aça câ tribunalele nu mai sûnt în drept a pipai 
faptele amnestiate, actiunea civilà singurâ per
sista. Gratiarea çi micçorai'ea pedepsei pornesce 
delà alte sentimente, acelea ale compâtimirii çi 
lertârii; gratiarea se acordà celui ce de sigur 
este culpabil, pe când A. celui care ar fi putut 
sa fie culpabil. Efectele gratiàrii sûnt remiterea 
lu tôt sau parte a pedepsei pronuntate, dar care 
reniitere lasà sa persiste condamnatirmea (Cf. C. 
G. Dissescu, Curs de drept public II. capit. 40 ; 
O. G. Meitaini, Studii asupra Const. Rom. fasc. X.)

. Amnion, pelità finâ, care ca un invëliç subtire 
Çi transparent formeazà cavitatea, în care .se

cuprinde copilul (fëtui) çi apa. Despre pruncul 
nâscut cu acest învëliç se crede a fi norocos 
çi fericit. [St.]

Amoeba, (a m i b e), protozoare microscopice cu 
sau fàrâ coajâ. Sûnt constituite ca çi Monerele 
dintt’obucâticâde protoplasmâ, dar se deosebesc 
de ele, pentru câ au un nucleu ; se miçcâ prin 
loburi, pe care le întind ca picioare din ori ce 
parte a corpului lor. Unele au o màrime pânâ 
la 2 mm. fPelomyxapalustris Greeff), altele sûnt 
foarte mici pânâ la 0.002 mm. (Amoeba colij. 
Unele trâieso în apâ dulce, altele în pâmênt 
uni ed, iar altele, ca Haemarnoeba Malariae Grassi, 
în sângele omului çi produc frigurile palustre. 
A. în botan. v. Amiba. [Antipa.]

Amok, V. mata glop.
A rnoll, term. music., tonalitatea minorâ (moale), 

care se l'azimâ pe tonul A.
Amomum, (bot.J gen de plante perene tropi

cale çi subtropicale din emisfera esticâ. Fructele 
delà A. Cardamomum L. (»Cardamomrrnr rotun- 
dum«) çi A. maximum Roxb. (»C. majus s. ja- 
vanicum«) ambele din Estindia, se folosesc în 
medicinâ çi formeazà totodatâ, fiind aromatice, 
un obiect de nego]. Cardamomele, ce vin în 
Europa, dar rar, sûnt mai aies fructe de Ulet- 
taria (v. ac.) [A. Pr.]

Amoniti, un popor mic, pe care s. Scriptm-â 
(I. Moisi 19, 3ô, 38) îl derivâ din împrerrnarea 
incestuoasâ a lui Lot err fata sa mai tinei’â. A. 
locuiau la malul stâng al lordanului spre nord- 
est delà Marea Moartâ, çi trâiau în vrâjmâçie 
aproape neîncetatâ ou Israelitü. Se amiutesc mai 
pe urmâ în veac. III. d. Chr.

Amor, în mit. roriranâ (Jeul iubirii, la Greci 
Eros, la In()r Kama sau Kamade wa.

Amorei (Émorei), popor-ul cel mai putemic 
din Canaan, pe care Israelitü, venind din Egipt, 
’l-au aflat locuind în partea sudicâ çi .sud-es- 
ticâ a Palestinei çi ’l-au subjugat, însâ farà de 
a-’l stîrpr de tôt. Mai pe urmâ se amintesc în 
veac. V. a. Chr.

Amorgos (Amu rgo), o insulâ a Cicladelor, delà 
Naxus spre srrd-est; areal 127 kma, cu 4000 loc.

Amoroso sau amorevole, (ital.J termin de 
expresiune musicalâ, cu iubire, cu gratie, ou 
pasiune.

Amorph, corpurile, cari nu cristaliseazâ.
Amorpha L., gen de plante din famiUa Legir- 

minoaselor-Papilionacee, eu vr’o 8 specii, ce 
cresc în America de nord, toate arbuçti ori sirb- 
arbuçti err flori albastre-violacei, grupate în ra- 
ceme terminale. Sûnt plante horticole, ornamen- 
tale, mai însernnatâ e specia A. frutieosa L. cu 
florile purprrrii-violete închis, cu mai multe 
varietâti. [S. Çt. R.]

Amorphophallus, (bot.) geo din familia Aroi- 
deelor, tribut Lasoidee. Cuprinde vr’o 15 specii 
perene din Estindia çi insulele vecine. Rliizomul 
unor specii s., e. A. eampanulatus Bl., A. gi- 
ganieum Bl. ç. a. se folosesce ca nrrtreniént. 
Frunza fiind foarte decorativà, itnele specii se 
çi cultiva adese în floràrii s. e. A. Bivieri DR., 
alta A. titanum Becc. din pâdurile Sumatrei 
vestice a devenit celebrâ prin dimensiunile sale.

[A. Pr.]
Amorsa, (marinâ) o capsà, a cârei detunatiune 

se provoaeâ prin electricitate sau cioenire, des- 
tinatà a produce explosia unei torpile. In prin-



150 Amor^eala — Âmpèie.

cipiu A. eleotricâ se compime dintr’un învëlis 
de alama, format din mai multe tevi subtii'i 
cilindrioe, vîrîte uoele într’altele, partea infe- 
rioarâ ouprindênd materia inflainantâ, iar partea 
superioarà formând locaçul conductoarelor elec- 
trice; flrele electrice pëtrund isolate în amomâ 
si de capetele lor se leagâ în interior, pentru 
a complecta circuitol, o spiralâ foarte finâ de 
platinâ, înfàsuratà eu fulgulefi de fulmiooton 
useat. Ciïud curentul. trece prin circuit, spirala 
de platinâ, fiind foarte finâ, oferâ mare resis- 
tenfa curentului si devine imediat incandescentâ, 
ceea ce produce aprinderea fulmicotonului si apoi 
a pulverinului, care formeazâ partea inflamantà : 
atunci ainorsa explodeazâ, atragênd dupa sine 
explosia încàrcâtuiii torpilei. In marina romûnà 
sûnt douë tipuri de amoree reglementare ; amorsa 
Mac Evoy, pentm torpiJa de scondru englezâ, si 
amorsa ordinarâ pentru celelalte torpile. Se nu- 
mesce încàrcâturâ-amorsà, calâpiu-ile de fulmi- 
coton usoat, necesare a se înteipune între amorsa 
si fulmicotonul umed, care formeazâ încâroâtura 
unei torpile. [Constant B.]

Amot^eala, »starea ce mmeazâ dupa amoi’tire«. 
V. amoi’tirea.

Amorjirea, simptom de compresiune a ner- 
vilor mai mari, de morburi de creeri si de mëduva 
spinàrii. Consista în imposibilitate sau dificuJtate 
a miscârilor, insensibilitate totalâ sau pai'[ialâ, 
fonnicatiuni si alte sensatiuni.

Amoiiisare, stingere, nimicire, cuvent folosit 
în diferite în[elesuii, asa s. e. se vorbesce de 
A. la mobüiar, la edificiu etc., ceea ce exprimâ 
micsorarea valorii obiectuluî respectiv. A. de 
capital, de régula în anuitâ[i (v. ac.) se usi- 
teazâ la împrumuturile hipotecare. Planuri de A. 
sûnt tabele, cari arata, cà din anuitatea con- 
stantà cât cade pe interese si cât pe replàtire 
de capital la fiecare termin de platâ (an, se- 
mestru, cuartal etc.) Planurile de A. pot fi cal- 
culate pe basa unui procent hotàrît eu interese 
decursive sau anticipative. (Cf. Tabellen für die 
Zinses-Zinsen und Rentenrechnung, de Simon 
Spitzer, editura Carol Gerold’s Sohn, Viena.) 
A. cambial à, procedurâjudecàtoreascâ, prin care 
0 cambie pierdutâ, furatâ ori nimicitâ fârâ in- 
tentie, se déclara de nevalabilâ, de anulatâ. Pentru 
esoperarea unui decret de A., proprietarui cam- 
biei pierdute (sustrase) sau representantul sêu 
trebue sà dea o cerere la judecâtoria comercialâ 
a locului de platâ, în care cerere sa descrie 
esact cambia dupâ pâi'file ei esen(iale, sa arate 
câ a perdut-o si câ pânâ la pierdere a fost în 
posesiunea sa etc. Judecâtoria, aüand cererea în 
ordine, începe prooedura de A., anume: inter- 
4ice acceptantului de a plàti pe basa cambiei 
respective si publicâ un edict în trei intervale, 
prin care provoaeâ pe eventualul posesor, oa în 
decuis de 45 (Jile sà se presinte eu numita 
Gambie la judecàtorie, câci la dincontrâ se va 
déclara de anulatâ, amortisatâ. Dacâ în urma 
edictului émis nu se presintà nimenea eu cambia 
în timpul fixât, judecâtoria o déclara de anu
latâ; iar dacâ se presintà cineva eu ea la jude- 
eâtorie, procedura de A. se sisteazà. (Cf. I. So- 
caciu 0. c. p. 1(16 s- m- d.)

Amos, protêt israilt. sub regele Usia din Juda si 
Jerovoam II. dinisrail; un mare contraral idolo- 
latriei, care se lâ(ise în secl. Vni. a. Chr. în Israil.

Amotio-Retinae, desUpirea retinei. Aceasta 
membranà nervoasâ a ochiului, în stare nor- 
malà, este în atingere eu chorpida, de care se 
deslipesce atunci, când se interpune între aceste 
membrane fie o crescâtm'à, fie un lichid re- 
vàrsat (sânge, serozitate etc.) Deslipirea retinei 
desfiin(eazà aoeastà membranà si duce la orbire. 
Numai în casuri extraordinare nu se întêmplà 
aceasta.

Amovare, (lat.) scoaterfe, degradare, depârtare, 
destituire din oficiu, miscare din loc.

Amoy, bras chinez pe insula Amoy, eu port 
liber si comerciu însemnat; 96,(X)0 loc.

Ampela, v. Ampelum.
Ampelidee End., famille de plante Dicotile- 

donate, cuprinijênd 11 genuiî eu preste 450 de 
specii, toate tràind îu regiunile tropicale si tem- 
perate mai calde ale globului, mai rare în Ame
rica si mai aies în insulele Oceanului Pacific. Toate 
sûnt plante arborescente, frutescente, aeâtâtoare, 
eu frunze alterne simple sau digitate, mai rar 
bipenate. Flori mici mai adesea ver(ji eu corola 
dialipetalà, grupate în spice ori în raceme, mai 
rar in spice. Dintre toate genuiile acestei fa- 
milii mai importante sûnt genurile Vüis L., 
Ampélopsis Michx. si Cissus L., singur genul 
vais aflându-se în Europa si România spontaneu 
si cultivât în mai multe vanetàfi. Specii din 
genul Ampélopsis si Cissus sûnt cultivate ca 
plante décorative. |S. $t. R.]

Ampelis garrula L., un gen de vrabie, 20 cm. 
lungà, în Europa si America de nord, migreaza 
din nordul depàrtat prin gerul cel mai mare pànâ 
la noi.

Ampelografle, (grec.) partea botanicei ce tra- 
teazâ în spécial despre vi(a de vie, ramurâ foarte 
importantà si aproape de sine stâtàtoare, neapâiat 
trebuincioasâ viticultorilor. Savanjii specialisti 
sûnt numi(i ampelografi.

Ampélopsis Michx., gen de plante din familia 
AmpeHdeelor eu 13 specii trâitoai’e în Asia tem- 
peratà si caldà, în America de nord, toate sar
ment! acâtàtori prin ajutorul unor cârcei rami- 
ficati eu vîrfurile modificate în pernite (um- 
flâturi) adesive. Frunze alterne, palmate, caduce, 
înainte de câdere schimbându-si coloavea în i'os«, 
mginiu etc. Se cultiva ca plante décorative; mai 
respânditâ specia A. hederacea Michx. = A. quin- 
quefolia Michx., în România cunosouta sub nu- 
mele de Vitâ virginâ, originarà din America 
de nord. Prin ajutorul câroeilor ei se uroâ si as 
întinde pe suprafata zidurilor pânâ la înaltimi 
considerabile. Se înmultesce foarte usor si pros- 
pereazâ mai în tôt felul de terenuri. [S. St- K ]

Ampelum, oras bâiesesc roman, pe valea Am- 
poiului, la Zlatna (Transilvania) ; s’a estins pe 
locul dintre cohurile de astâtji delà Zlatna s> 
satul veoin Pëtrânjeni, unde i se cuuoso urmele. 
De aici s'au scos la ivealâ mai multe monuinente 
antioe, între cari e si piatra de altar a bisericii 
române gr.-orient, din Pëtrânjeni, eu inscriptii- 
A. s’a nuinit la Romani si rîul Ampoiu, care 
numire s’a pàstrat pânâ atji în graiul poporului 
nostru pentru acest rîu. (Lit. : Kiepert, Alte Geo- 
graphie 1878.) [Silv. Mold.]

Ampère, André-Marie, fisic si matem. francez, 
n. în Lyon la 1775. A fost profesor la liceul 
din Lyon, apoi la politechnicul din Paris; delà 
1824 prof, de fisicâ la Collège de France. La
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1814 a fost aies membru al acadetniei de sciinte. 
Ija 1820 a créât epocâ în sciinta despre electri- 
citate, descoperind legile aotiunii reciproce între 
doi curenti eleotrioi : e 1 e c t r o d i n a ni i c a, çi sta- 
bilind principiul telegrafului electric. Prin opul 
sëu«Recueil d’observations électrodyna
mique s«, puse basa la teoiia electromagnetis- 
inului, arâtând legàtura între fortele electrice 
ai cele magnetice. Operile sale mai însemnate 
sînt, afarâ de cea amintità mai sus : «Précis de 
la théorie des phénomènes électro-dynaniiques«, 
Paris 1824; «Théorie des phénomènes électro- 
dynamiques®, Paris 1826 etc. La finea vie^ü a 
rédigeât renumitul op: clasificarea sciin- 
telor. f la 1836 în Marsiha. — A. se numesce 
asta4i çi unitatea internationalà pentru mësurarea 
târiei curentului electric. (V. Watt.)

Amphibii, (lat., zool.) o clasà din tipul verte- 
bratelor eu corp sau ghemuit çi necodat, sau 
lungâret çi codât, sau în fine oilindric çi ser- 
pentiform. Extremitàtile sau lipsesc eu desâvîr- 
çire (Ophiomorpha) sau sûnt ati'ofiate (Iclityoidea) 
sau deplin desvoltate. Pielea în genere e moale 
çi alunecoasâ. Scheletul e osos çi în parte carti- 
laginos; cavitatea nârilor comunicà eu cavitatea 
bucalâ; limba e îndreptata eu vîi-ful spre gât, 
uneori lipsesce ; dintii sûnt crescuti de mandibule 
çi ceriul gurii çi servesc spre comprehensiunea 
pradei. Cordul are doue camere çi un ventricul; 
oirculatiunea sângelui neperfectâ. Respira prin 
branchii la început, apoi eu plâmâni ; unele pe 
lângâ plâmâni içi pâstreazà çi branchiile (Pe- 
renni branchiata). Din ouële fructifleate afarâ 
de corp es lai’vele, ce au mare asemënare eu 
pescii, çi se numesc mormoloci. Aceçtia sûnt 
supuçi unei métamorphosé, sub eare le cresc 
ântâiu membrele posterioare, apoi cele anterioare, 
lapâdâ coada çi branchiile çi în urmâ capâtâ plâ
mâni. Petrec prin apâ çi uscat, nutrindu-se eu 
insecte çi verrai. Se împart în 4 grupe : 1) Uro- 
dela (salamandre). 2) Anura (broasce). 3) Ophio
morpha (serpentiforme) çi 4) Labyrinthodonta 
(fossile). (Cf. Schreiber: Herpetologia europaea, 
1875.) [V. B.]

Amphibii, (bot.) se numesc plantele erbacee, 
cari trâiesc de obioeiu în apâ (bâlfi), dar cari 
pot (cànd balta scade sau din alte cause) sâ 
trâiascâ çi pe uscat. Ele sûnt cele mai bune 
exemple de adaptai’e a plantai la mediu, de 
oare ce portul si structura organelor végétative 
presintâ deosebiri destul de însemnate, dupà 
onm indivi()ii sûnt terestri sau aquatioi (Poly- 
gonum amphibiutn, forma terrestre çi natans etc.)

[V.]
Amphibiocardia, (grec.) desvoltarea def ectuoasâ 

a inimei la unii oameni, cari în urma acesteia 
sunt debili, au de obiceiu fafa vinefie çi viafâ 
scurtâ, V. Inima.

Amphibiologia, (grec.) sciinta despre amphibii.
Amphibol, minerai, siUoat de aluminiu, mag- 

nesiu, calciu, fer uneoii sodiu. Varietâtile prin
cipale: bornblendâ, actinot, tremolit, glaucofau, 
nefrit. A. sûnt minérale constituante ale Sieni- 
telor, Dioritelor çi altor roce eruptive, se gàsesc 
in terenurile cele mai veohi, mai constituente ale 
gueisurilor amfibolice, amfibolite diverse çi în 
calcaniri metamorfosate.

Amphjbolia, (ÿrec.J cudouëîntelesuri; ambiguu.
Amphibrachys, (grec.) în versificatiunea anticâ

versul, în care fiecare tact constâ din trei silabe, 
una. lungâ între doue scuite :

Amphicarpia, proprietatea, ce au unele plante, 
de a desvolta doue feluri de fructe : unele e p i g e e, 
mai mari çi mai avute în seminfe, çi altele h y- 
pogee, mai mici çi eu seminte pufine. Cele 
dintâiu provin din flori chasmogame (v. ac,). 
iar cele de al doilea din flori kleistogame 
(s. e. Gardamine Chenopodifolia, Viola mira
bilis, alba etc.) [V.]

Amphidromia, o serbare familiarâ la Greoü 
din auticitate ; se finea de obiceiu în a 5-a (Ji 
dupâ nascerea unui bâiat. Moaça eu- bâiatul în 
brafe încunjura vatra casei, implorând pentru 
el scutul (Jeilor familiari (penafi). Cu aceastâ 
ocasiune ’i-se dâdea nume bâiatului.

Amphigastre, (bot.) mune ce se dû frunzelor 
de pe fafa ventralà (terestrâ) a tulpinei Hepa- 
ticeelor fi-imzoase, cari au trei çiruri de fmnze 
(Levidozoia, Chiloscyphus, Madotheca, Masti- 
gobryum, Frullania, Harpanthus, unele Jun- 
germannia etc.) Ele sûnt mai mici ca fiainzele 
de pe fafa dorealâ (aerianâ) çi la marginele lor 
unele çiruri de celule se prelungesc în péri, sau 
se pot reduoe în întregime la un smoc do péri 
[Ptilidium, unele Jungermannia). [V.]

Amphigen, minerai, v. Leucit.
Amphigonia, t'^rec. zoo 1.) v.Generafiune sexuatâ.
Amphikipellon, (grec.) verbal însemneazâ: pocal 

duplu; este un pocal cu talpâ înaltâ, în forma 
potinilui, goalâ înlàuutru açâ, câ çi talpa se fo- 
losea ca vas. A. se aflâ des amintit în Homer.

Amphiktyonii, confederafia A.-lor, în vechime 
alianfa mai multor serainfu eline, cari se adunau 
prin delegafi în fiecare an la câte un templu, 
unde desbâteau afaceri comune çi aplanau cer- 
tele ivite între membri. Erau mai multe con- 
federafii de A. Cele mai însemnate îçi fineau 
adunârile la templul lui Apollo în Delphi çi la 
templul (Jeifei Demeter în Anthela; între da- 
torinfele lor era çi îngrijirea acestor temple çi 
arangiarea serbârilor pythice.

Amphilochie, episcop al Hotinului pe la 1782, 
matematic çi filolog distins çi autorul primelor 
manuale didactioe în Moldova; a fost multâ vreme 
oâlugâr çi egumen al mànâstirei Z^avia, lângâ 
Hârlau. Içi fàcuse studiile în Polonia çi în Italia 
çi, afarâ de teologie, era bun geometru, avea 
întinse cunoscinfe în matematicâ çi în limbile 
eliuâ, latinâ. itaüanâ çi slavonâ. A. era mâna 
dreaptà a mitropolitului lacob Stamate în 
întreprinderea de a respàndi o instructiune ro- 
mâneascâ çi mai adevëratà în locul oelei grecesci 
çi slavone, care se da pe atunci în câteva çcoli. 
A làsat tipârite: o aritmeticâ, o geografie, 
prelucratâ dupà Buffier, fiancez; o gramaticâ 
teologhiceascâ, tradusa dupâ bogoslovialui. 
Platon, archiepisoopui Moscovei; iar în manuscris 
Ao'fO', v.ca 'Epya (Cuvinte çi fapte), o scriere 
care cuprindea istoria Moldovei, care însâ nu 
se mai aflâ. La sfîiçitul geogratiei pune o tabla 
numericà, cu cifre arabice, alâturate cu litere 
cirilioe pânâ la un milion, o cronologie a dom- 
nilor Moldovei delà 1352 pânâ la 1795, când s’a 
tipàrit cartea, çi o notifà despre laçi, tradusà 
din geografla gormaiià a lui Sebmiedieg. Eru- 
difiunea lui A. çi spiritul lui de observatiune 
se vede mai aies din studiul, ce face despre 
origineaifpalmei domnesci din Moldova.
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Identitatea degetului moldovenesc eu cel ro
man de pe timpul lui Vespasian, descoperitâ 
de A., aruncà multa luminâ nu numai asupra 
îneuroatei problème a mësurilor, ci çi asupra 
cestiunii despre originea noastrâ romanà. La 
încheierea aritmeticei sale A. (Jice; »Pentru a 
numëra Romanii cei vechi se slujeau eu nisce 
crestàturi sau însemnari pe betiçoare, cà âucâ 
çi la noi tôt se tins pomenire, çi mai mult 
întrepëeurari, de’çi fac a lor semn pe nisce lemni- 
Soare, numindu-le«. Acest obiceiu îl pâstreazâ 
Românii pânà a(}i. In Transilvania, pânà târcjiu 
dupa 1848, registrele de contributiune, limite 
de primarul satului, care era çi perceptor, erau 
compose din gmpe de asemeni beliçoare. (Lit.: 
»LUmina«, de Ha^dëu, lasi 1863; Lambrior; 
Carte de cetire ÿi A. Philippide: Intro- 
ducereîn istoria limbei çi literaturei 
romane.) [M. Strajan.]

Amphimacer, (grec.) în versificaliunea anticâ 
vereul, ale cârui tacte constau din câte trei si- 
labe, una sem-tâ între douë lungi : — - — ; se 
mai numesce çi Kreticus.

Amphion çi Zethos, dupa mit. grecâ au fost 
fli Antiopei, fetei (Jeului de rîu Asopos. Cu Zeus 
a nâscut pe- A., iarâ cu Epopeos pe Z., çi pruncii 
au crescut la ciobani în pâdure pe muntele 
Kythaeron. Ambii apar ca (Jei apàiâtori ai Thebei 
çi ca heroi pe cai albi, s’au venerat dupa modul 
D i O s c Q1 i 10 r (v. ac.) din Sparta çi au devenit 
Dioscurii din Theba. De régula se numiau fii lui 
Zeus, çi au avut puteri divine de luminà, iarâ 
mania lor a représentât o putere a naturei, vero- 
simil a lunei, care ca çi Zeus, apare în mai 
multe forme. Bi au fost o pâreche de frafi, 
legati eu credinlà çi iubire adevëratà, çi çi-au 
dat viala unul pentru altul. A. a fost sciutor 
de musicà çi pentiu aceasta delà Hernies a câ- 
pëtat 0 alautâ, iarâ Z. a fost robust çi tare çi 
màestru la vênat. Antiope în pâdure cade în 
puterea femeiei rele Dirke, care vrea sâ o prâ- 
pâdeascâ, dar fii sëi o scapâ, çi pe Dirke legandu-o 
de coada taui’ului, îi dau calea prin pâdure, 
imdü Dirke se préfacé într’un isvor, apoi A. 
ia de sofie pe Niobe (v. ac.) çi ajunge domnitor 
în Theba. In poveçtile romànesoi A. çi Z. se 
represintâ prin doi prunci, unul nâscut de îm- 
pëi’âteasâ (Amphion), altul de bucâtâreasà ori 
roabà (Zethos), çi pruncii asemenea se considéra 
pe sine de doi frafi. Exemplu frumos e Afin 
(Zethos) çi Dafin (Amphion) çi al(ii în: Basniele 
romane de L. Çainean (v. Afin çi Dafin). [Atm.] 

Amphioxus lanceolatus Yarr., cel mai inferior 
vertebrat. Fâcênd parte din clasaAcranienilor 
sau Leptocardiilor se caracteriseazâprin lipsa 
de craniu çi de creer; pânâ la 6 cm. lunginie. 
Trâiesce în Marea Mediteranà etc. S’a gâsit çi în 
Marea Neagrâ de Kowalewski la Sevastopol 
çi de Antipa la Sinope. [Ani]

Amphipolis, colonie atenianâ în Macedonia 
veche, la gura rîului Strymon ; aci s’a dat lupta 
între Klesu çi Brasidas la 422 a. Chr.

Amphlpyrenina, (bot.) subs tan (a care, dupâ 
Frank Schwarz, formeazâ membrana nuclearâ çi 
care separâ prin urmare nucleul de protoplasmâ. 
Ea presintà mai toate proprietàtile pyreninei 
(v. ac.), de care se deosebesce pentru oânu se colo- 
reazà cu reacti vi colorant!. (Lit. FrankSchwarz, 
Die mofphologische und chemische Zusammen-

setzung des Protoplasmas in Cohn’s Beitrâge zur 
Biologie der Pflanzen, Bd. V., Heft I.) [V.] 

Amphisbaenidae sau Annulatae, o subordine 
a Saurienilor (çopîrlelor), sûnt caracterisate pria 
lipsa de pleoape la ochi, de timpan çi de extre- 
mitâti çi formeazâ trecerea la çerpi. Ochii sûnt 
rudimentari. Amphisbaena cinerea Wgl. trâesce 
în siidul Europe!. [A.]

Amphiscii, (grec.) ou douë umbre; se aplicâ 
la locuitorii din zona fierbinte, uude în o jiimëtate 
de an umbra cade spre nord, în cealaltâ spre sud.

Amphistoma, (grec, zool.) gen de vienne pa- 
rasit din ordul Trematodelor (câlbeazà) ; are corp 
déprimât çi provëdut la cele douë extremitàti 
cu câte 0 ventusâ, dintre cari oea posterioarà 
e cu mult mai mare çi-i servesce spre a se fixa 
de intestinele animalului, oe-’l gâzduiesce. A. sub- 
elavatum în broasca de baltâ; A. hominis gâsit 
la doi oameni din India. [V. B.J

Amphiteatru, ( grec.) edificiu vast, unde Romanii 
dâdeau spectaculele lor publice, lupte cu animale, 
lupte de gladiatori, representatiuni dramatice, 
eiercitii nautice. Forma A.-lui era rotundâ sau 
ovalâ, în mijlocul lui se afla un loc numit arena, 
prin prejurul A.-lui erau açezate scaunele, unele 
mai înalte decât altele, gradat pânâ la înâltimea 
zidului ce încungiura A.-ul, astfel ca sâ se poata 
vedé din toate pàrtile. Delà un rând de soaune 
la altul erau construite scâri numite s cal aria. 
A. era descoperit, çi în timp de ploaie se aco- 
perea cu pânzâ. Romanii împrumutarâ A.-le delà 
Btrusci. Se (Jice, câ luliu Cesai- a constniit cel 
ântâiu A. (de lemn) la Roma, pe la a. 45 a. Chr. 
August construi un altul de piatrâ, în a. 26 a. 
Chr. Cel mai celebru A. este Coloseul delà 
Roma, construit sub Vespasian çi terminât sub 
Titus. El avea o circumferintâ aproape de 450 m. 
çi80 arcade ; putea sâ continâ pânâ la 95,000 spec- 
tatori. Din el au mai remas ceva remâçite. La 
Verona, la Pola în Istria, la Taragona în Ispania, 
la Bordeaux, la Lyon, la Grâdiçte (Ulpia Tra- 
ianâ) în Transilvania çi prin alte locuri, se mai 
aflà remâçite de A.-e romane. Astâiji A. se nu- 
mesoe un semi-cerc în teatru în fata scenei, 
în care se aflâ açezate scaunele gradat unele 
mai înalte decât altele, de unde spectatorii pot 
sâ vadâ ce se petrece pe scenâ. A.-e sûnt çi pe 
la çcoli, cele mai însemnate la Paris sûnt acele 
delà çcoala de medioinâ, delà Sorbona, delà 
museiil de istoria naturalâ çi acel delà conser- 
vatorul de arte çi meserii.

Amphitheca, (grec, bot.) stratul extern de 
celule din poi’tiunea embrionului delà musobi, 
din care se desvoaltâ capsula sau sporogonul. 
Din amphitheoâ se desvoaltâ învëliçul sporogo- 
nului çi pàretele extern al mançonului spoiifer. 
La RjjAajrnum amphitheca dà nascere învéliçului 
sporogonului çi tesâturii sporifere. care aci se 
dispune în forma unui clopot larg, iar nu în 
formâ de mançon. (Cf. Kienitz-Gorlof f. Bo- 
tanische Zeitung. 1878. W a 1 d n e r, Entwiokelung 
der Sporogone von Androea und Sphagnum. 
Leipzig 1877.) [V.l

Amphitrite, dupa mitol. grecâ e fata lui Ne- 
reus (4eU de apâ) cu Doris. Poseidou, 4e11* 
màrilor, a vê4ut-o în dansul Nereidelor 
(nimfe de apâ) pe insula Natos, a râpit-o çi a 
fâcut-o demnitoarea mârii. Feoiorul lor e Triton, 
asemenea 4eitate de apâ. [Atm.]
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Amphitrop, (grec., bot.) nume dat de Richard 

embrionulm drept, ce se aflà în semintele pro- 
venite dintr’un ovul campylotrop (Pisum, Ca- 
ryophylee, Chenopodiacee etc.) [V.] 

Amphluma, (grec., zo ol.) un gen al amphibiilor 
codate (salîimandre) din tribal Derotremelor, eu 
corp lungit oa tiparii; eu membre seurte çi dis
tante, terminale în 2—3 degete ; de ambele la- 
turi ale grumazului eu o desehidëturâ branehialâ. 
In sângele aeestui amphibiu s’au gâsit eei mai 
mari hoemoglobini. A. tridactylum Cuv. (A. 
ineans), ca de 1 ni. în lungime, se gàsesee prin 
loourile mlâçtinoase ale Americei nordice, nu- 
trindu-se eu viermi çi molusee. [V. B.J

Amphora, (lat.) vas, ureior; borcan de lut sau 
sticlà eu doue toarte, în care se pâstra vinul.

Amplasament, (milit.) çanturi afunde, din cari 
se puçcâ eu tunuri uçoare preste parapeturi.

Amplexicaula, (bot.) frunza sesilâ eu basa lâtita, 
care încungiui'â tulpinade tôt (Streptopus ampie- 
xicaule, Lamium amplexicaule, Papaver somni- 
teiuni, Brassica Rapa) sau niunai pe j umëtate (senii 
amplexicaula) s. e. Isatis, Pnlicaria etc. [V.] 

Ampliatio, (lat.) term. jurid., amenarea sen- 
ten(ei judecâtoresci pe ait termin.

Amplifleatiune, lârgire, desvoltare ; termin re- 
torio, desvoltarea ideilor sau argumentelor în- 
tr'un diseurs. Când ouprinsul ei e interesant çi 
plaçât, este o ealitate; când nu contins nimic 
nou, e un defect al stilului, o umplâturâ de vorbe.

Amplitudine, întindere în lungime çi lâtime; 
în mechanicâ; la miçoarea vibratoare depâr- 
tarea, abaterea cea mai mare delà starea de 
eohUibru; în geometrie; ünia dintre cele 
douë extremitâti ale arcidui unei parabole; în 
astronomie: A. vesticà e distanta între apus 
(puuctul vestic) çi între locul, unde apune o 

’ anuniitâ stea.
Ampoiul, rîu în Muntii-Apuseni, afluent al 

Mureçului pe partea dreaptà; se formeazà din 
mai multe riulete, precum: Valea-Dosului, 
Trêmpoiele etc., cari împreuuându-se, delà 
Zlatua în jos, au numele de Ampoiu. A. curge 
în directiune sud-esticà çi se varsà în Mui’eç 
din jos de Alba-Iulia. Valea lui e vale de munte, 
unde prevaleazà formatiunile de cale (vàroase). 

, formând în mai multe loeuri stânei singuratice, 
pleçuve çi paitii interesante de stânei. Pe malu- 
rile sale sûnt açecjate mai multe comune, dintre 
cari cea mai de fnmte este orâçelul montan 
Zlatna; pe valea lui duce cea mai însemnata 
cale a Muntilor-Apuseni spre lâuntrul Ardealului, 
pornlnd delà Abnid pe la Zlatna la Alba-Iulia; 
înti-e aceste douë localitâti se aflâ construita 
cale feratâ vicinalâ. In junil Zlatnei, în vàile 
latérale, se exploateazâ bâi de aur çi de argint, 
in cari se gâsesce çi teluriu çi argint viu, iar la 
Meteç çi Petrânjeni, precum çi în alte parti se 
scoate var în oantitàti însemnate, apoi se taie pietri 
de moarâ etc. A. are mai raulti afluenti, între 
cari mai mari sûnt: Valea Vultorilor, pâ- 
rêul Peneçului, eu o cascadâ fruraoasa la 
Feneç, çi Valea Ampoitei, toate pe laturea 
stîngâ. A. îçi are numele delà numirea, ce au 
dat-o aeestui rîu Romanii, çi care, dupa cum e 
documentât din inscriptii, a fost: Ampelum 
(v. ao.) Acest nume ’l-am pâstrat noi pânâ în 
t(ma de a()i pentru Ampoiu, apoi pentru Am- 
pcita çi Trêmpoiele (comunâ çi rîu), care e 
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compus prin elisiuue din cuvintele: Intre-Am- 
poiele. [Silv. Mold.]

Ampringen, (dupa unü Abringen sau Atn- 
bringen) loan Caspar, mare magistru al ordi- 
nului oavalerilor germ., numit de împ. Léopold I. 
la 27 Febr. 1673 guvernator al Ungariei, dupa 
8 ani, în urma insurectiunii Tokolyane, a fost 
revocat.

Amproor sau ampror, term. ciobânesc, însemna 
dintru ântàiu numai pascerea cea foarte mati- 
nalâ a oilor pe roua, de unde apoi a trecut la 
semnificatiunea mai generalâ de ceea ce précédé 
cjilei, aplicàndu-se la oara cutare sau cutare, dar 
în ori ce cas înainte de amiaiji ; totodatâ s’a aplicat 
mai în specie càtrà ajunul lui sf. George, când 
— dupa credinta poporului — babele umblà des- 
dimineatâ pe rouà dupa mana vacilor, çi tâl- 
haiii dupa iarba fiarelcr. (Etym. M. Rom. 1.1107.)

Ampula, în botan. Bischoff a dat acest nume 
umüâturilor în forma de buzunare sau de urne 
eu capao, pe cari le presinta unele plante (v. 
ascidia, utricula çi plante insectivore). [V.J

Ampulla, (lat.) la Romani vas folticos pentru 
ûuiditàti ; în biserica cat. vasele pentru vinul çi 
apa, ce se folosesce la celebrarea sf. liturghü, ori 
pentni oleu sfintit. Vestitâ e A. Remensis (la 
Sainte Ampoule), care dupa legendà la ungerea 
regelui Clodvig (496) în Reims, a fost adusà de 
un porumb din oer plinâ de oleu sfintit; acest 
vas s’a folosit la ungerea tuturor regilor francezi 
pânâ la Ludovic XVI.; în revolutie (1794) a 
fost spart, dar s’a compus iarâçi din bucàtile 
lui çi s’a folosit eu ocasiunea încoronârii regelui 
Carol X. (1825).

Amputa^iune, (chirurg.) delâtuiarea (tâierea) 
artificialâ a unor organe sau pârtilor acestora 
(mânâ, brat, picior, tîtâ etc.), fârâ ca organismul 
sa sufere din Upsa organului amputat.

Amrita, în mitol. indicâ boutura de nemurire. 
(V. Ambrosia.)

Amritsar oraç în provincia indo-brita de acelaçi 
nume, în Pandçab, eu 136,500 loc. (1891); ex- 
port de çaluri de kaçmir. A. a fost vechiul oraç 
sfânt al »Sikh«-ilor.

Amm, Ibu-Aas, beliduce arab, care a cu- 
oerit între anii 638—641 Egiptul çi s’a aliat eu 
Moahvijah pentru a resturna pe Ali. f 664, ca 
locotiitoiTil Egiptului.

Amrulkels, poet arab, v. Imru-ul-keis.
Amrutn, (Amrom), insulâ delà Schleswig spre 

vest; are un far çi bance de stridii; suprafata 
13.7 kma. eu 667 loc. pescari.

Am^aspandii, în mit. persicâ au fost çepte 
inçi în fruntea cetelor Ferverilor, dar în 
serviciul lui Ormuzd, al (Jeului de luminâ, çi dupa 
acesta au avut gradul cel mai mare al puterii 
çi ca guvernatorii lujnii s’au numërat în çirul 
al treilea. A. au fost creati de Ormuzd, ca sa 
fie ducii oastei lui, çi dintre cei çepte Bahman 
(sau Bohuman, omul eu simtul bun) a fost dé
signât, ca în luptâ sa dea fatâ eu Akuman 
(rëu om) archidevul lui Ahriman. Numele A. se 
explicà eu : sfinti nemuiitori, çi pentru positiunea 
lor se identificà eu archangelü la creçtini. [Atm.]

Amstel, rîu în Olanda de nord; dupa acest 
rîu a fost numit oraçul Amsterdam çi fostul de- 
partament francez Amstelland.

Amsterdam, 1) capitala ’ferilor de jos, prov. 
Olanda de nord, la întrarea rîului Amstel în
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golful Y, este tâiat de ca. 50 graclite sau ca- 
uale, îucungiurat de multe foi-turi ; 40,000 case, 
41 biserici, 10 sin^oge çi (1891) 417,539 loc., 
palatul regelui (niai înainte casa oraçului), bursâ, 
curtea admiralitâtii (acum casa oraçiüui), palatul 
industriel nationale, museul tori', port lângâ 
gclful T (loc pentni ca. 1000 nâi) eu docuri, 
constmetii de nài, port de petroleu, port liber 
eu magazine grandioase. Important oomerciu eu 
mâi'furi coloniale (auctiunile societatü com. olan- 
deze-ostindico întemeiate la 1824), ou cereale 
çi petroleu; la 1889 au întrat în port 1642 nâi, 
au eçit 1644, laoaltà de 3.964,112 tone greutate ; 
94 proprii eu 249,254 tone. Vestitele tocilârii 
de diamant çi raflnagiul de zahâr sûnt în de- 
crescere; însemnate fabrtei de bere, licor, de 
tigâri çi fabrici de maçine. Academie de ai-tà, 
universitate (delà 1877), ebservator asti-onomic, 
grâdinâ botanicâ çi zoelegicâ, çcoalâ de naviga- 
tiune. 2) Oraç în statul american New-York, 
lângâ canalul Erie, (1890) 17,336 loc.

Amu, la vechii Egipteni numele seniintiilor se- 
mitice din Palestina, Siria çi din tiuutul rîurilor 
Tigris çi Eufrat.

Amu Darja, (aiab. Gihon), rîu în Turkestan, 
isvoresce pe platoul Pamir çi se revarsâ în lacul 
Aral, avênd o lungime de 1750 km. Pànà în 
secl. XVI. so revâraa în lacul Caspic.

Amulet, (din arabicul bamalet) înseamnâ 
atîrnâturâ, ce se peartâ eu deesebire la grumazi, 
ca apërâtoare de farmece, morburi çi alte rele. 
Diferite popoare puitau amulete din diferite 
materiale çi în diferite forme, uneori eu semne 
çi insoriptiuni magice, de altadatâ eu ctdpuri de 
(Jei. Grecii çi Romanii, chiar çi creçtini, au purtat 
amulete, çi eu toate câ papü s’au vêdut sUifi sâ 
opreascâ aceastâ supersti^une, în biserica cato- 
Ucâ s’a sustinut în flgurele de cearâ. A. la Pei'çi 
so chiamâ çi talisman. [Atm.]

Amun, în mit. egipteanâ de rogulâ Ammon 
(v. ac.)

AmunenI, numele unei pâi'ti din Arâmânii 
(Macedo-Românii) açecjati pe lângâ Aspropotamu 
în Tessalia, cari în loc de »tora«, cum (Jio ceia- 
lalti Arâmâni pentru »acum«, întrebuinteazâ cu- 
vêntul »amû« de aceeaçi origine ca çi al nostru 
»acum« = eccu-modo, care çi la noi se aüâ sub 
forma »amu«. (Cf. Haçdëu, Etym. magn. p. 1110.)

Amur, 1) A. provineia, partea delà 1857 ru- 
seascâ a ti^utului Amur sau a Mandçuriei, 
447,667 km', ou (1885) 62,640 loc. mai aies 
Tunguzi; locul principal Blageveçtensk. Pro- 
vinoia A. compune eu Transbaicalia, eu provineia 
litoralâ çi eucercul SachaUn, guvernamentul 
general al A.-lui (delà 1884), 2.991,472 kma. 
ou 695,286 loc. Regimente de artilerie. 2) A. 
(Sachalin), rîu principal în nord-estul Asiei, 
se nasce din împreunarea rîurilor Silka çi Argun 
çi se revarsâ la Nikolajewsk în Marea Ochotsk ; 
lungimea lui e 4350 km. Navigatiune de vapoare. 
Rîuri latérale în stânga: Seja, Aragun ; în dreapta: 
Sungari, Ussuri.

Amurat, v. Murad.
Amurg, fenomen atmosferic, ca se nasce în 

parte mare din reflectarea razelor solare, ce 
strâbat prin pâi'tile superioare ale atmosferei. 
Existâ amurg de seara, ce se terminâ când se 
vëd pe cer stelele cele mici, anume când se 
aQâ soarele 18ü sub orisont çi A. de dimineatâ,

care se înoepe când soarele ajunge la 18° sub 
orisont, iar stelele mici nu se mai vëd. Durata 
amui'gului atîrnâ delà lâtiinea geograficà, delà 
anotimp çi delà cabtatea aerului çi nu e mai 
scurtâ de 1 h 55', nici mai lungâ de 2 k 6' între 
gradele 50 de lâtime geografleâ.

Amusette, tun uçor folosit de pe la mijlocul 
veacului trecut pânâ la resboaiele franceze.

Amutire, (med.) v. Aphasia.
Amutria, statiune dacicâ atinsâ de Traian îu 

expeditiunea sa; rîul Motru îi reamintesce nu
mele çi a(}i.

Amvon, (ital. ambo), piédestal construit din 
lemn çi açezat în bisericâ, de pe care se ce- 
tesce din sf. Scripturâ la serviciul divin. Mai 
de mult se çi predica de pe amvon, pentru 
aoeea, în sens impropriu, elocuenfa sacrâ se nu- 
mesoe çi amvon. In bisericile creçtine veohi erau 
câte douë amvoane în spatiul dinaintea comlui, ré
servât pentru demi inferior : unul servea pentru

Amygdalus communia L.
cetirea evanghelülor, oelalalt pentru predioi. De 
aici numele Ambo.

„Amvonul“, foaie bisericeascâ pentru elabo- 
rate din sfera elocuentei sacre, fund. de lustio 
Pop8u la 1868; apâr. de 2-ori pe lunà, mai 
ântâiu în Pesta apoi în Oradea mare.

Amygdalitls, Tonsillitis, inflamafia tonsi- 
lelor, morb de sine stâtâtor sau ca simptom la 
difteiie, pojai-, scarlatinâ, sifilis etc. Causeazâ 
dureri la înghi(it, împedicâ au(}ul çi resplratia. 
Procesul de regulâ e scurt.

Amygdalus L., (botan.) subgen din geniil Pru
nus L., tribul Pruneae, familia Eosaceelor, 
cuprinde vr'o 10 specii de ai’bori çi arbuçti, ce 
cresc în pâi-tile mai calde ale Europe! çi Asiei. 
In stepele esteuropene çi prin (erile no astre se 
aflâ A. nana L. prin pâçunile muntilor. Specia 
cea mai cunoscutâ este însâ A. communis L. 
(sau Prunus Amygdalus H. Bn.), originar din 
stepele estmediterane (Persia, Asia mica, Siria 
çi Algeria). A. communis L., cunosout sub nu
mele vulgar de Migdal, cresce cultivât çi prin 
pâi’tile noastre. Arbore de màrime mijlocie ou 
frunze alterne. Florüe, cari apar înaintea frun-
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zelor, sûnt de o ooloare roçieticâ. Fruotal cu- 
nosout sub numele de migdalâ este o drapa. 
Bmbrionul din causa cotiledoanelor sale câr- 
nonse çi oleaginoase este partea coinestibilâ. 
Migdalele sûnt de 2 feluri: dulci çi amare. Mig- 
dalele dulci sûnt comestibile, se întrebuin^eazà 
pentru a face prâjituri çi un sirop, care aflâ 
aplioatiuni în medicinâ. Oleul de migdale se în- 
trebuinteazâ în medicinâ oa laxativ pentru copü, 
iar emulsionat eu goma arabica se utiliseazâ 
contra bronchitelor cronice. Migdalele amari au 
eu totul alta întrebuiutare din causa acidului 
cyanhydric, care este o otravà crâneenâ. Lemnul 
este intrebuintat în tîmplària artisticà çi în 
strungârie. [Z. C. P.]

Amykla, oraç în Lakonia, lângâ Euro tas ; templul 
renumit al (Jeului ApoUo.

Amyl, V. Amidon.
Amylacea, alimente bogate în amidon.
Amylalcool (C6 H,,. OH), se nasce din fermen- 

tatiunea glucosei §i se aflâ deci în spirt, mai 
eu samâ în cel de cartofi. A. e un lichid oleios, 
eu miros pénétrant $i displâcut (mirosul .spir- 
tului) iritând mucoasa, çi eu gust arrêter. A. e 
toxic, diluât produce betie. Efectul désastres al 
usàrii rachiului este datorit A.-lui. Antidotul 
A.-lui este amoniacul. E întrebuinfat pentru 
fabricatiunea esentelor aromatice, avênd mirosul 
truotelor (întrebuintate în cofetârie çi parfu
merie), la disolvarea çi prepararea alcaloitjilor, 
ca mijloc de Uuminat etc.

Amylasa, diastasâ vegetalâ (ferment solubil), 
care se desvoaltâ mai aies în organele de re- 
seiTâ, în cari se aflâ depus amidon. A., în mediul 
acid al celulei, hydrateazâ amidonul $i-’l trans- 
foarmâ, în urma mai multor hydratâri çi de- 
dublâri succesive, în dextrinâ çi maltosâ, cari 
sûnt solubile. Cu chipul acesta amidonul din 
Boüd devine lichid ?i poate strâbate prin mem- 
brana celulelor pentru a merge sâ nutreascâ di- 
feiitele parti ale plantei. (V. nutritiunea plantei, 
fenomenele chimice ale germinatiunü.) [V.]

Amylobacter, bactérie (Baâllus amylohacter 
Vantieghem sau Clostridium butyricum Praz- 
mowski.) Se presintâ sub formâ de betiçoare 
lungi pânâ la o (jeoime çi largi pânâ la o su- 
time de milimetru. Se miçcâ foaite repede çi 
adeseori se unesc mai multi cap la cap, formând 
lanturi. Când începe a desvolta sporii (câte unul 
de individ) se umflâ la un cap (ia forma de 
màciucâ) sau la mijloc (forma rombicâ) çi se 
coloreazà cu iod în albastru sau violet, pentru 
câ contine amyloid. De aci numele de A. Este 
considérât ca agentul principal al fermentârii 
celulosei, transformând-o în acid carbonic çi 
gaz de bâlti. In liooii, cari oontin amidon, lao- 
tatj, dextrinâ sau glucose, A. produce fermen- 
tatia butiricâ, adeoâ le transformâ în acid bu- 
tiric, acid carbonic çi hydrogen, ca çi Bacillus 
butyricus Hüppe, cu care a fost confundat. A. 
are un roi foarte mare în naturâ, lîind unul din 
agentü destructori ai plantelor moarte. In sim- 
biosâ cu alte bacterii produce topirea cânepei 
in bâlti. Urmele actiunii sale s’au putut con
state çi în fosilele vegetale din epoca carboni- 
ferâ. (Cf. Y an Senus, Bijdrage tôt de hennis 
der cellulose gisting. London 1890; VanTieg- 
hem. Le Bac. amyl. à Vepoque de la houille. 
Comptes Rendus vol. 89, 1879.) [V.J

Amylodextrina, substantâ ternarâ ce se gâ- 
sesce la unele plante inferioare, sau sub formâ 
de granule mici, respândite în massa protoplasmei 
(Ciuperci), sau sub forma de granule mari, 
compuse din strate concentrice, formate ele sin- 
gure din cristale prismatice dispuse radial (Al- 
gele roçii sau Floride ele). A. se distinge de 
amidon, câci se coloreazà cu iod în galben-roçcat 
sau roçu-brun. A. represintâ dextrinâ, ce resultâ 
din prima hidratare çi dedublare a amidonului 
sub influinta amylasei, precum çi când amidonul 
se lierbe în apâ sau în potasâ întinsâ sau se 
digerâ cu saliva la 40°—50°. Puterea rotatorie e 
de -I-2130. (Cf. Walter Nâgeli, Beitrâge eur 
nàheren Kenntniss der Stàrkegruppe. 1874.)

[V.]
Amyloid, substantâ de reservâ, ternarâ, ce se 

gâsesce în semintele unor plante (s. e. în coti- 
ledoanele semintei de Tropacolum, multor legu- 
minoase, în albumenul din semênta de Im
patiens, Paeonia, PrimulaceeJ sub formâ de 
îngroçâri ale membranei celulelor. Se deosebesce 
însâ de membrana, care e formatâ din celulosâ, 
pentru câ presintâ reactiunile amidonului (se 
albâstresce cu iod). La germinare amyloidul de
vine din nou solubil çi pâretii celulelor sûnt 
reduçi iar la membrana proprie celulosicâ. [V.]

Amyloplaste, v. Leucoplaste.
Amyntas, numele mai multor régi din Mace- 

donia.
Amyosthenia, lipsa foitei musculare.
Amyotrophia, fgrec.J mieçorare de vélum a 

unui muschiu în urma unei îmbolnâviri, fie a 
musohiului însuçi, fie a nervilor cari se terminâ 
în el, fie a mëduvei; în asemenea boale, pe 
lângâ câ muschii sûnt mai reduçi, suferâ çi func- 
tiunile ce au de îndeplinit, miçcârile, contracti- 
litatea lor, pot fi foarte .slâbite.

Amyris, gen de plante din famiUa Burse- 
raceelor, tribul Amyrideélor, cuprinde arbori çi 
tufe reçinoase cu odor de Balsamodendron 
Ehrenbergianum Berg, cu frunzele imparipenate 
sau 3—1 foliate, cu caliciul mic persistent. Flo- 
rile constau din 4 petale imbricate; ovarul e 
unilocular, drupele sûnt globoase sau elipsoidee, 
aromatice çi oleioase. Speciile acestui gen cresc 
în pârtile ti'opicale ale Americei çi se cultivâ 
la noi în florâria caldâ. Reçina delà A. papy- 
raceea Del. se folosesce în medicinâ ca stimu
lant la catare cronice, ca tonie çi oa mijloc, 
ce faciliteazâ digestiunea. Odinioarâ se folosea 
mult mai mult, s. e. la reumatisme, dui'eri de 
dinti etc. [A. Pr.]

An, periodul de timp, de care are trebuintâ 
pâmêntul, ca sâ-çi percurgâ calea în jurai soa- 
relui. A. sideric, e timpul de 365 (J. 6 h 9' 10", 
în care pâmêntul ajunge iarâçi la acelaçi punct 
al câii sale, din care a plecat, sau soai'ele ni-se 
aratâ iarâçi la aoeeaçi stea fixâ. A. tropic e 
timpul, în care pâmêntul ajunge de nou la echi- 
noctiul de primâvarâ; contine 365 4-, 51, 48' 
çi 46". A. anomalistie e timpul, în care pâ
mêntul ajunge delà perieliu la peiieliu ; contine 
365 (J., 6h, 14' çi 22". A. platonic se nu- 
mesce tm timp de 26,000 ani, în care echinoctiile 
percurg odatâ ecuatorul ceresc. A. lunar e 
timpul de 12 luni sinodice çi cuprinde cu 11 (Jile 
mai putin decat anul sideric. (V. Cronologie 
çi Calendar.)
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Inainte de Numa Pompilius, al doilea rege 
în Roma, 715—672 a. Chi1., se cunosoea A. 
lunar, constând din 10 luni çi începêndu-se eu 
luua Martius (Maille), dar numai din 304 cjile, 
ce nu corespundea nici cursului lunei în jurul 
pâmêntului, nici celui al pâméntului în jurul soa- 
relui. Numa a reformat anul çi a întrodus lunile 
lanuarie çi Februarie, dar deçî anul a fost de 
12 luni, a avut numai 355 (Jüe. Decemvirii la 
a. 450 a. Chr. au pus luna lui lan. în frantea 
anului çi la a. 153 a. Chr. s’a decis, ca Ca- 
lendae lanuariae sa fie dupa cjiua cea mai scurtâ 
(20—21 Decem.) ca çi inceputul anului nou. 
Iulius Caesar, ca Pontifex Maxinius, càpetenia 
religiunii, la a. 47 a. Chr., vëtjênd confusiunea 
calendarului, la sfatul lui Sosigenes, invétat 
matematic din Egipt, a scos din combina(iune 
cursul lunei çi a fàcut anul de 365 4he, 6 oare 
çi câteva minute ; çi ca din anul seuil de pana 
aci, sa ajungâ la anul reformat, a intercalât 
(jilele de lipsâ, çi astfel la anul 44 a. Chi-, s'a 
început calendarul eu anul régulât çi atunci s’a 
decis, ca începutul anului nou sa cadâ dupa 
solstitiul de iamà (21 Decemvrie) pe luna noua, 
çi aça s’a pus pe 1 lanuarie. Dar în deciirs 
de mai multi secoli anul lui Iulius Caesar a 
remas îndërëpt de timpul adevërat al cursului 
pâméntului în juml soarelui, çi remànerea a 
causât, câ echinoctiul de primâvarâ, ce e în 
21 Mailie, a câcjut pe 11 Martie. Papa Grigorie 
al XIII. vëijênd eroarea mare a conchiemat o 
comisiune de învë(a(i çi la 1.582 a repus echi- 
noc(iul de primâvarâ pe 21 Martie. Biserica 
apusanà a primit acest calendar gregorian, iar 
cea resâriteanâ a remas çi e çi a(ji eu calendarul 
lui Iulius Caesar, çi pentru aceasta eu 12 4ile 
a remas înderët de calendarul apusean, res
pective de adevërata soeoatâ a timpului; deçi 
toatâ lumea învë(atâ din biseriea orientalâ a aflat 
üpsa de îndreptare, se (jice, câ aceasta s’ar puté 
face numai ou învoirea celor patru patriarchi 
delà resârit. [Atm.]

A. bisericeac, ordinea serbâtorUor statorite de 
bisericâ în decursul unui an ; în biserica resâ- 
ritului se începe eu 1 Sept. v. iar în bis. apus. 
eu Adventul (v. ac.)

A. iubilar, la Ovrei tôt al 50. an, în oare se 
dimiteau sclavii de origine ovreiascâ, se iertau 
datoriile, çi moçiile zâlogite ori vêndute aveau sâ 
se restitue primului proprietar ori moçtenilor 
aceluia; în biserica cat. anul, în care se ooneed 
indulgente plenare de câtrâ pontifieii romani. 
(V. indulgente.)

A. normal, se numesee în cronologie tôt anul 
constâtâtor din 365 (jile.

A. de resboiu, se numesee A., în care s’a în- 
têmplat un resboiu, çi care se socotesce la pen- 
siune, penüu cei ce au luat parte la el, ca d o i 
ani îndepliniti în serviciul militar.

A. fcolar, timpul delà deschiderea pana la 
înehiderea cursurilor çcolare ; (de regulâ 1 Sept, 
pânâ 1 Iulie). In Ung. A. çcolar se statoresce 
prin scaunul çcolastic çi dureazâ; în com. rurale 
cel putin 8 (de regulâ 1 Oct.—31 Maiu), în oraçe 
mici cel putin 9 çi în oraçe mari çi çcoli super, 
totdeuna 10 luni.

A. visect se numesee în cronologie tôt anul 
ce are 366 (Jile. Cuvêntul visect se derivâ delà 
Romani, anume din »bis-sextus«. Se scie, câ

Romanii numërau (Jilele înderët, conform usului 
de pe atunci. Aveau adecâ trei (Jile maroate 
într’o lunâ; acele erau: ântâia = Calendae, 
a 7-a = Nonae çi a 15-a = Idus. La lunile 
ce n’aveau 31 (J*'0) înseninau pe a 5-a (Ji eu 
nonae çi pe a 13-a eu idus. De aici apoi nu- 
merànd înderët erau: (Jiua prima, a doua etc. 
înainte de Calendae, sau înainte de Idus, ori 
înainte de Nonae. Iulius iCaesar, câud a régulât 
calendarul roman, a dispus ca (jiua a 366-a sâ 
se punâ în luna lui Febr., dar aça, ca ajungênd 
ou numerarea la »dies sextns ante Calendas 
Mai-tias® sâ nu urmeze îndatâ sepUmus ci »bis- 
sextus«, adecâ Febr. sâ fie de 29 (jile.

An, în alchimie numele siüfurului.
Ana, sfântâ; dupâ traditie sotia sf. loachim 

çi mania preacuratei Fecioare Maria, pe care a 
nâscut-o dupâ o sterilitate îndelungatâ. Biserica 
apusului îi serbeazâ amintirea în 26 lui., iar 
a resàritului în 9 Sept. v.

Ana, arehiereu al ludeüor. Pe timpul pati- 
milor lui Isus Christos archireu era Caiafa, gi- 
nerele lui A., dar cest din urmâ àncâ tôt avea 
va(Jâ mare, precum ne spun Evangeliçtii. Dupâ 
losif Flaviu, 5 fii çi un ginere al lui A. au fost 
pe rând archierei.

Ana, domnitoare ale Rusiei ; 1) A. Ivanovna, 
împërâteasâ mseascâ, fica lui Ivan III. (V.) n. 
25 lan. 1693, se câsàtori în 1710 eu ducelo 
Friederic Wilhelm al Curlandei; dupâ moartea 
lui Petru II. (1730) se urcà pe tronul 'j'arilor, 
làsând însâ ocârmuirea imperiului în grija fa- 
voritului ei Biron; f 28 Oct. 1740. 2) A. Leopol- 
dovna, (Ehsaveta Catarina Cristina de Mecklen- 
bui’g), regentâ a Rusiei, vara Anei Ivanovna, 
n. 1718, se câsâtori 1739 ou Anton Ulrich din 
Braunschweig. Dupâ câderea lui Biron se de- 
clarà regentâ a Rusiei în favorul fiului sëu Ivan, 
numit moçtenitor al tronului de câtrâ împërâ- 
teasa A. ; fù resturnatâ de pe tron, printr’o con- 
spiratie (le palat, la 6 Dec. 1741 în folosul Eli- 
savetei, fica lui Petru cel Mare; t 16 Martie 
1746 în temnitâ.

Ana, 1) A., (grec.) prepositiune, înainte, 
în sus; în compos. însemneazâ: repetire, în- 
toarcere, reluare etc. 2) A. me sur â de s are 
în Bombay; v. Ras. 3) A. insulâ în Ooeamil 
Pacific, 20 km*., 1150 loc., proprietate francezâ, 
statiune de misionari.

A., V. çi Anna.
Ana, ordinal sf. Ana, dupâ rang al cincilea 

ordin rusesc, întemeiat la 1735 de Carol Frie
deric, tatâl tarului Petru III., în onoarea sofiei 
sale çi a tarevnei Ana. Ordinul A. se dâ pentru 
diferite mérité judiciare, sociale, umanitare çi 
militare.

Ana, înfràtirea, (St.-Annen-Brüdersebaft), aven 
de scop lâtirea oatolicismului. S’a ivit pe la mij- 
locul secl. XIII. în Germania, unde — reorga- 
nisatâ de nou prin iesuiti — s’a sustinut pânâ 
la 1803.

Anabapti^ti, fgrec. rebotozâtori), o seotâ creç- 
tinâ, care çi-a primit numele de acolo, câ re- 
boteazâ pe cei ce au primit botezul în pruncie, 
îuvëjànd, câ botezul îl primesc oamenii în m(jd 
valid numai dupâ ce au ajuns la anii priceperii. 
Invë(àturile lor de altmintrea erau aproape 
aceleaçi eu ale lui Luther çi Calvin, numai est 
ei uneori turburau ordinea politicâ çi socialâ.
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Cei mai faimoçi au fost A. cei ce în juniëtatea 
prima a seol. XVI. au turburat ordinea în cetatea 
Münster. (Cf. Dr. Al. Crama, Ist. univ. a bis.)

Anabas, gen de pesci din familia Labynnthici, 
caractérisât prin branchii provècju^ eu mici ca- 
mere çi caverne labirintioe, în cari îçi ia re- 
servele de apâ, ce îi fac posibil sa trâiascâ 
câtva timp çi pe uscat. Unica specie cunoscutâ 
A. seandens nu e comestibilâ.

Anabasis, 1) A. cea mai de frunte opéra a 
istoricului grec Xenopbon. Consta din 2 pârfi : 
una povestind expedifia lui Cir-cel-tinèr (401 
a. Chr.) împotriva fratelui sëu Artaxerxe, re- 
gole Persiei; iar cealaltâ istorisind (Ji eu (Ji 
faimoasa retragere a celer 10 mii de Greci mer- 
cenari, pàrtaçi la acea expedifie, oa çi Xenopbon, 
sub conducerea acestuia. Nara(iunea este simplâ 
çi déganta, amânun(itâ çi grafioasà, vie çi atrâ- 
gëtoare prin rapiditatea sa. 2) A. (musicâ), la 
Greoii antici urmarea unui çir de tonuri de 
jos în sus.

Anabiosa, fgrec.J reînvierea animalelor, ale 
caror organe vitale prin usoare (infusorii), sau 
ÎDgbetare (broasce, pesci), au remas timp mai 
îndelungat in totalâ nelucrare. (Cf. Preyer, 1880.)

Anablaste, (botan.) tulpinele aeriane, cari 
poaitâ frunze çi flori delà plantele rhizomatoase 
çi bulboase. A. se distrug la sfîrçitul fiecàmi 
an vegetativ çi nasc în flecare primâvarâ din 
rhizom sau din bulbi (cele mai multe Graminee, 
Equisetum, Paeonia, Primula; Liliaceele, Or- 
obideele etc.) [V.]

Anacanthini, subordine de pesci cuaripioare moi.
Anacardiaceae, (botan.) familie de plante 

lignoase dicotiledoane din ordinea Terebinthinae, 
îo a caror scoai’fâ se alla canale resinifere. Cu- 
prinde genuri tropicale çi subtropicale, mai rar 
din zona temperatà, de pe ambele emisfere; 
dintre cele mai importante remaroàm: Ana- 
cardium Eottb. (v. ao.), Pistacia L. (v. ac.) çi 
Bhus L. (v. ac.) [A. Pr.]

Anacardium Bottb., (botan) gen din familia 
Amcardiaceelor, trib. Magrdferae, ce cresce 
în America tropicalâ, çi al cârui fruct e o nuoa 
reniformâ. Résina mesooarpului din fructul delà 
A. occidentale L. se folosia odinioarà în me- 
diciuâ («Anacardia»), spre a delâtura s. e. negei 
etc. Din causa foilor persistente, mari, a floi ilor 
fnimoase întunecat-roçii çi a fructelor intere- 
sante, cât çi a mirosului ce-1 respândesoe îu- 
treaga planta, se cultiva aceastà specie în floràrii.

[A. Pr.]
Anacharsis, 1) dupa unii, unuI dintre înfeleptü 

grecesci, pus alàturea eu cei çepte infelepfi ; 
2) un soit din familie princiarâ, care pentru 
multamirea poftei sale de sciinfe, pe timpul lui 
Solon, a fâout întinse càlàtorii. Intors acasâ a 
finut cuvêntàri patiiotilor sëi, prin cari nisuia a-’i 
abate delà obiceiul de a mai saciifica oameni (Jeilor. 
Din causa, câ a voit sa întroduoâ misterele gre
cesci, regele Sc4ilor a làsat sâ-1 ucidà. [PI.]

Anachore[i, persoane, cari din motive de pie- 
Jate petreo în deçertuii în singurâtate, imitând 
lu aoeasta pe profetul Ilie çi pe sf. loan Bote- 
zatonü. Cei mai renumifi çi mai vechi A. au fost : 
sf. Paul din Teba, sf. Antoniu çi sf. Ilarion.

Anachronism, (grec.) o eroare de timp sau de 
cronologie, prin care din nesciin(à sau dinadins 
se falsificà datul unui fapt sau eveniment is-

toric. Broarea de loc sau teritor în acest punct 
se numesce: anatopismus. Scurt (Jis, A. este o 
inexactitate istoricâ.

Anacletus, A. L, sfânt; probabil unui din primii 
episcopi ai Eomei (79—91), al doUea ori al treilea 
urmàtor al sf. Petru. ]■ oa martir sub Domifian. 
A. II., antipapâ fa(à eu Inocenfiu II. (1130—38.)

Anacoluthia, (grec.) lipsa legaturii gramaticale 
sau logice între pârfile unei construc(iuni din 
trecere eu vederea, sau inten(ionat în interesul 
precisiunii stilului çi efectului.

Anaconda, (Boa murina) un çerpe din sub- 
familia boinelor sau a çerpilor uiiaçi. Este cei 
mai mare çerpe, de 8 m. lungime çi vr’o 50 cm. 
grosime, de coloarè neagrâ-mâslinie, eu pete ro- 
tunde mai întunecate. Tràiesce în apâ çi pe uscat 
(stânci, arbori, nàsip oald, unde se soresoe). Se 
nutresce eu animale de apâ, pesci, rate, gâsoe, çi 
chiar eu porci. Poatefl periculosçi pentm oameni. 
Pielea lui se întrebuinteazâ la cisme, saci ç. a. 
Botocu()ii îi mancâ carnea; grâsimea âneâ se 
folosesce. A. tràiesce în Brasifîa, Guyana, Vene
zuela çi în unele Antille. [M.]

Anacrusis, (grec.) 1) în versificatirmea me- 
tricâ silaba primâ din vers, care e preste nu- 
mëi-ul recemt de ritmul versului, din care motiv 
poate çi lipsi. (Germanul o numesce: Auftakt 
sau V 0 r s c h 1 a g) ; 2) în musicâ nota, care începe 
pe 0 parte uçoarà de tact.

Anacyclus, gen de plante din familia Compo- 
sitélor, tribul Anthemideelor. Cupiinde plante 
anuale ramoase eu capitule pedimculate la vîrful 
ramurilor. Florile bgulate femenine au tubul 
aripat-compres. Achenele sûnt netede plan-com- 
prese. Speciile acestui gen cresc în terile din 
jurai Màrii Mediterane. A. purpurasceus DC. 
eu folle glabre bi- sau tripinatipartite çi florile 
ligulate purpurii, se oultivâ în gràdini ca planta 
ornamentalâ. Eâdâcina delà A. Pyrethrum DC. 
se folosesce ca escitant énergie, eu deosebire 
sialagog (producëtor de salivâ) çi se recomandâ çi 
la reumatisme çi neuralgii ale fetei. Tôt în aoelaçi 
sens se aplicâ çi o altâ specie aproape înruditâ : 
A. officinarum Heyne. [A. Pr.]

Ana Davila, sursâ de apâ mineralâ în vaiea 
rîului Olànesci, jud. Vâlcea, avênd ca substante 
fixe: Bicarbonat de magnésie, de calce çi sodâ 
(considerabil), ioduri de magnésie çi ioduii al
caline (concentrât), clorar de sodium (concen
trât), clorur de calce, sulfat de calce çi sulfat 
de sodâ (slabe), silicate, phosphate çi aluminium 
oxyd. (Cf. C. Alessandrescu: Dict. geogr. al jud. 
Vâlcea. Buouresci, 1893.)

Anadiomena, (grec.) din spumâ nâscutâ, v. 
Aphrodite.

Anadiplosis, {grec. Palillogia, lat. Condu- 
p 1 i c a t i o), figura stilarà, când se repeteazâ acelaçi 
cuvent sau expresiune, fie din motive sentimen
tale, fie din causa accentuârii. S. e. Dumne(Jeule, 
Dmnnecjeule ! A. (sau Anastrofa, Epanastrofa, 
lat. Revocatio) se numia figura stilarà, când o 
(Jicere se începe eu cuvêntul final al (Jicera 
premergëtoaro, împrospëtând astfel cupiinsul 
aceleia.

Anadolchioi, lac în jud. Constanta.
Anadoli, numele turc, al Anatoliei.
Anadyr, rîu în Siberia nord-esticâ, isvoresce în 

muutii Stanovoi çi se revarsà în golful Anadyr 
al Màrii Bering; lung. 740 km.
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Anaeroble, expresiune creata de Pasteur pen- 
tru a cai'acterisa oouditiunile de viatâ a unor 
bacterii, can nu pot trâî în contact eu aerul. 
In realitate însâ A. nu pot trài în contact eu 
oxygenul liber. Ele iau oxygenul din combinatiu- 
nile subetantei, în care trâiesc. Din aceastâ causa 
A. sûnt agentii cei mai insemnaji ai fermen- 
tatiunii prin reductiune, adecà piin desoxigenare, 
aça s. e. : Bacillus amylohacter (v. Amylo- 
bacter), Bacteriwm denitrificans, care trans
forma acidul niti’ic în protoxid de azot sau chiar în 
azotpur. (Cf.Deherain, Annales agronomiques 
X. 1884,Gayon etDupetit în Comptes Rendus 
1882.) A. sûnt de douëfeluri; A. facultative, când 
planta poate trâi çi în aer liber çi în afarà de 
contactul aemlui (Bacillus butyrieus, cele mai 
multe bacterii patogene, unele ciuperci ca; Sa- 
eharomyces, Mucor, Pénicillium etc.) çi A. obli- 
gatorii, când planta nu poate trâi decât în afarâ 
de contactul aerolui (Bacillus amylohacter, B. 
Septicus, B. ChauvaciJ. (Cf. P a s t eu r în Comptes 
Rendus 1861 çi Études sur la bière 1876; 
Nencki, Journal f. pract. Chemie. Bd. 19, 20 
neue Folge.) [V.]

Anaesthesia, insensibiUtate ; urmare a para- 
lisiei nervilor sensitivi, sau când centrele aces- 
tora sûnt afectate, sau comunicaîiunea eu acestea 
e întreruptâ. A. poate fi localà sau generalà. 
A. naturalâ: în somn adânc, leçin, la morburi 
de creeri, mëduvei spinârii çi de nervi, la di- 
feiite morburi grele împreunate eu pierderea 
consciin(ei. A. artificialâ prin întrebuin^area de 
substance anaesthetice (cari produc insensibiUtate). 
A. artif. localâ prin cocain, ether, ethylchlorid etc. 
A. artif. generalà prin narcosâ, hypnotism.

Ana-foca, cuvent întrebuin^at în Banat çi pe 
alocuri în Ardeal: ântaia (}i.a lunei lui lulie. 
(Cf. Etym. M. Rom. H. 1154.)

Anafora, v. Anaphora.
Anagallis L., (botan.) gen din famUia Primu- 

laceelor, tribul Lysimachieae, cuprinde ierburi 
anuale sau perene, ce se reduc là 12 specii, 
respàndite în Europa, Africa, Asia occidentalà 
çi in America australà extrati'opicalâ. Prin par
odie noastre se alla Anagallis arvensis L. cu- 
noscutâ de popor sub numele de scânteutà, 
sau ochiçor etc. Ea este o planta suspecta, 
cresce prin rii, prin locuri cultivate, prin poe- 
nile pàdurilor çi pe lângà drumuri. Anagallis 
coerulea Lam. se întrebuin(a odinioarà în me- 
dicinâ ca antisifiliticâ. Anagallis collina Schousb. 
împreunà eu alte specii çi varietâ^i este culti- 
vatà ca planta ornamentalâ. [Z. C. P.]

Anaplyphon, (grec.) lucrare ridicatà, sculpturà 
în relief; numele gi'ec. al Cameelor.

Anagnorlsis, (grec.) o particularitate caracte- 
risticà a dramaturgie! eline. In anticitate era 
foarte desvoltat gustul de aventuri, oàlëtorii, co- 
lonisâri etc. Acestea despàrtiau persoanele cu- 
noscute pe timp adese foarte îndelungat, iar 
revederea sau recunoascerea, numità A., adese 
aducea eu sine multe suiprinderi. Acest moment 
îl folosiau dramaturgii antici pentru a produce 
efect înainte de sfîrçitul dramei, când se alla, 
cà chiar ludenii se înduçmàniserâ în cursul ac- 
(iunü çi ait. asem. Shakespeare a folosit A. în 
multe comedii ale sale; Goethe în »Iphigenia«, 
Schiller în »Mireasa din Messina» etc. Astà(ji A. 
se folosesce numai ca apucàturâ teatialâ; în

tragédie — în urma relatiunilor culturale de 
a(Ji — A. devine ridicolâ, lar în comedie pro- 
voaeâ compâtimire.

Anagnost, (grec. àvaYvûu'n)?), lector, cete( 
la serviciul dumnetjeesc. (V. Ordurile sacre.)

Anagogie, raetod de explicare a textelor bi- 
blice în mod simbolic, s. e. mirele çi mireasa 
din cântarea cântârilor lui Solomon însemneazâ 
pe Christos çi biserica etc. Acest metod a fost 
aplicat mai ântâiu de çcoala iudeo-alexandrinà, 
în fruntea câreia a stat Philo (v. ac.)

Anagramma, (grec.) cuvent sau d'oere, ce se 
formeazâ când cetim in vers litérele unui cu
vent sau (Jiceri întregi, s. e. Amor = Roma. Içi 
are originea în orient. In apus s’a folosit eu 
predilecfie în afaceri secrete mai aies prin 
seol. XVI. çi XVn.

Anakampsis, v. Catoptrica.
Anakes sau A n a k o i ( Anachü), dupa mit. greca 

au fost Dioscuj'ü din Atena. Zeus în forma de 
stea s’a arëtat Ledei (v. ac.) çi aceasta, fruc- 
tuatâ de el, a nàscut doi copii eu stea în 
frunte. Originea miticà a lor se baseazà pe un 
fenomen în naturâ. Când oenil s’a întuneoat çi 
viscolele trec preste fa(a màrii, iarâ valurile 
acuçi ridicâ naia ca pe un deal, acuçi pare-câ 
voiesc sa o îngroape în fundul màrü, çi naviga- 
torii sûnt în periolu de naufragiu, aceçtia se 
suie pe arborele nàii çi se roagâ càtrâ Anachi, 
ca sâ le vinâ într’ajutor. Atunci Anachü eu aripi 
reçu, prin aer sburând, deloc se aratâ pe vîrful 
arborelui nâii sau pe ru(Jile vêntrelelor sau 
pe coltü nâii, aparênd lângà olaltâ douë fla- 
câri mici. Aceste se numesc A. sau Diosemii 
din Atena. La apari(iunea lor viscolele se în- 
frênâ, valurile se hniçtesc çi periclul a treout. 
Acele douë flacâri mici se numesc çi asteres (sau 
astra) = stelele Dioscurilor sau Anachilor, precum 
çi Castor çi Polydeukes (PoUux), ba dupa initul 
Argonautilor pe Marea Neagrâ navigatorii au 
vëdut stele din cer câcjènd pe capul Ana- 
chilor. Acele douë flacâri mici, identice ou 
aoelo douë stele câ(Jute, sûnt douë flacâri 
electrice, ce se produc în tempestate pe mari 
çi se numesc çi focul lui sf. Ilie (germ. Elms- 
feuer). A. au fost venerati în Atena, care zace 
aproape de mare çi a avut nâile sale pe mai 
multe mari, çi au fost venerati mai la toato 
poiturile de màri, deosebi de navigatori, ba, 
când Romanii au ajuns stâpâni preste màri, 
cultul lor a treout çi în Roma. A. çi ca statue 
sûnt faeufi eu câte o stea pe frunte. (Cf. copii 
eu stea în frunte, în pov. românesci.) Numele 
A. s’a explicat eu în(eles de; rescumpërâtori, 
mântuitori. [Atni.]

Anakiastica, v. Dioptrica.
Anakreon, cel mai iubit din cei noue mari 

Mrici Greci; n. în Teos (Asia) cam la 550 a. Chr. 
A crescut în Abdera delà 540. De aici merse 
ca june la curtea tiranului Polycrates în Samos, 
unde a fost mult prepiit. Dupà càderea acestuia 
’l-a chiemat tirauul Hipparchos 521 la A.tena: 
Acest proteotor al lui A. cà(Jù la 514 jortfâ 
tendin(elor spre libertate, ceea ce va 11 avut 
înfluin(à çi asupra poetului; dar oeva siguj 
nu se mai scie din viata lui. Se (Jice numai, oâ 
în etate de 85 ani s’a înnecat eu o boabâ us- 
oatâ de strugur. Relatiunile lui amoroase eu 
Sapho, cari ridicâ suspi(iune asupra moralitatu
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sale, sûnt nâscociri ulterioare nedovedite. In 
Atena i s’a ridioat statua, care-’l presintâ ca pe 
un încânintit cântâret însufletit de sucul vifei 
de vie. Aceasta din motivul, câ cele mai multe 
din poesiile lui, sonse în diaJect ionic, sûnt de- 
dicate dragostei, vinului çi veseliei. Frumse^a 
iji farmecul versurilor lui erau adinirate. In 
veohime erau cunoscute 3 cài^i din poesiile lui 
A., din cari abia s’au pâstrat câteva fragmente 
risipite prin autori greci çi prelucrate de Bergk 
îii »Poetae lyrici graeci* (edi|. IV. 1882). 
Colecfiunea de 60 poesii anacreontice (edatâ la 
1825 de Mehlhorn, Glogau, la 1876 ed. IL de 
Rose, Lipsca) atribuite lui, cuprinde producte 
mult mai târcjii. Aceasta se poate deduce din 
dialectul puÇin ionic, în care sûnt scrise çi din 
metrul negbgiat. Eitmul, meisul ideilor çi preste 
tôt constructia versurilor lui A. erau mai uçoare, 
simple çi mai naturale. In aceasta zace influinta 
Im a.supra imitatorilor, de cari aflâm în lite- 
ratura tutui’or popoarelor culte. Ou A. s’au ocupat 
mai aies învëtafii Bentley, Lambert Bos, Clinton, 
F. lacobs, Manso, Hofmann-Peerlkamp çi Zeune. 
In bteratura românâ mérita amintire anacreon- 
ticele lui Coçbuo. Este çi o mësui'à metricâ, ce 
poaitâ numele lui A., çi consta din rênduri 
scurte în ritm trochaic cu'una sau douë si- 
labe premergëtoare adevëratului tact (anacrusis) : 
w—i —^— I —^ [Dr. E. Cristea.]

Analcim, minerai, un silicat de aluminiu çi 
sodiu bidratat, incolor, roç; e un zeolit, ce se 
gàsesce în cavitâtüe receler eruptive basice amig- 
daloide s. e. diabase, melafiri, labradorite, basalte.

Anale, (la Romaui : annales), înregistrarea 
cronologicà a evenimentelor mai însemnate de 
preste an; o carte ce cuprinde faptele, lucràrile 
de preste an.

,,Anale", titlul mai multor publica(iuni pe- 
riodioe romane ; mai remarcabile : 1) *À.-le Aca- 
demiei romane^; pe lângà partea administrât!và 
çi desbaterile Acad. rom. cuprind însemnate 
.studii literare, apoi un lung çi bogat çir de me- 
niorii istorice, archeologice çi numismatioe, cari 
au aruncat luinini noue asupra multor puncte 
San epoce obscure din istoria româneascà, cum 
çi un însemnat numër de memorii çi comunioâri 
scüntifice din diferitele ramuii ale scün(elor 
naturale çi matematice, atat teoretice, cât çi apli- 
cate: géologie, antropologie, chimie, zoologie, bo- 
tanioâ, agricultui'â etc. (V. Acad, rom.) 2) »A.-le 
architecturei fi ale artelor eu care se leagà-, 
publicafie mensualà absolut artisticâ çi sciiutiûcà 
sub divecjiunea architectului çi inginerului I. N. 
Sooolesou, fundatâ în lan. 1890 la Bucuresci 
eu scopul, ca în ea tofi oanienii spécial! çi ama- 
tori de ale artelor sâ-çi poatà açterne ideile çi 
sa discute diferitele cestiuni privitoare la artà. 
La 1895 au fost sistate. 3) *A.-le medicale ro- 
mânet, revistâ mensualà, fundatâ la 1882 în 
Bucuresci de : Boicescu, Capça, Chembach, De- 
mostene, Dragbiescu, Félix, Fotino, Grecescu, 
Istrati etc. 4) •A.-le Ministerului lucràrilor 
publicet, fund. la 1887 în Bucui'esci. 5) >A.-le 
sdinfelor esaclct, (mens.) apâr. la 1866 în Bu
curesci. Edit. Bacaloglu. 6) tA.-le statistice fi 
economicet, fund. la 1860 în Bucuresci de Dio- 
nisie Popovici Ma^iau, fundatorul sec(iunii de 
statisticâ în Roniâuia. 7) •A.-le Asodafiunii 
Iransilvanet etc.

Analecte, (grec.) culegeri de fragmente lite- 
rare sau sciin(ifice. La început, la Elini, în- 
semna adunarea fârmiturilor de pe masa unui 
pi'ânz sau bauchet; de aci, prin analogie, cule- 
gere de bueâti în prosà. Astâ()i fragmente alese 
din unul sau mai mul(i autori. Ca oxemplu avem 
în limba românâ Analecte de T. Cipaiiu.

Analeptica, medicamente iritatoare, v. exci- 
tantia.

Analfabeti, oameni, cari nu sciu scrie çi ceti. 
Datele statistice despre A. sûnt de mare însem- 
nâtate pentru judecarea stârii culturale a unui 
popor. Adunarea acestor date întimpinâ greu- 
tâ(i, întru cât în diferite (eri se fixeazâ diferit 
grani(a acelora, cari nu se pot numera între 
A. (s. e. copiü). Pentru statorirea numerului 
Analfabe(ilor se folosesc de regulâ 3 metode: 
oonscrip(ia directâ, examinarea recrutilor çi sub- 
scrierea actelor de câsâtorie.

Resultatele conscrip(iilor mimai aproxi- 
mativ pot arâta procentele A.-lor, deoarece în 
unele State se iau in considerare individu în 
vîrstâ delà 6 ani în sus, în alte State delà 
10 ani în sus. Date mai aproximative dau exa- 
minârile recrutilor çi registrele de câsâtorie. 
Atlasul geogralio statistic al prof. A. L. Hick- 
mann (Viena 1896) confine urmâtoai'ele date, 
nu prea mâguütoare pentiu popoarele romanice, 
eu privire la Analfabefi : Anàlfabetü

Statele: poporafiunii recrutilor
Svedia çi Norvegia . . 0'7 °/0 0'4 °/0
Uaneinarca ... . 0'8 » 0'4 »
Elvefia .... . 0'9 » — »
Gerinania ... l'4 » 0-8 »
Luxemburg. . . L5 » 0'8 »
'ferile de jos . . . . L6 » 0-9 »
Britania mare...................15 » 8 »
Uniunea nord-americanâ . 16 » — »
Francia............................ 32 » 20 »
Belgia................... . 33 » 20 »
Austro-Ungaria . . 34 » 22 »
I. Austria (Cis.) . . . 27 » — »

II. Ungaria....................... 39 » — »
» fârâ Croafia . 38 » — »

Bulgaria................... . 42 » 26 »
Grecia . . . 45 » 28 »
Italia . . . . 46 » 32 »
Portugalia . . 48 » 34 »
Spania . . . 52 » 38 »
Bomânia . 56 » 40 »
Serbia. . . 60 • 46 »
Rusia .... . . 80 » 70 »
Montenegru....................... 92 » 85 »

Dupâ «Magyar Statisztikai évkonyv« pro 1895 
(Budapesta 1896) numerul Analfabefilor (delà 
6 ani in sus) în Ungaria la 1890 a fost de 49'38‘1/o 
ale poporafiunii çi se împarte dupâ nafionalitâfi 

bârba^i femei la olaltà
. 3L99 °/o 42-20 “/o 37-14 »/o
. 40-68 » 51-97 » 46-35 »

Slovaci . . . 49 29 » 63-43 » 56-67 »
Croato-sêrbi . 66 56 » 79 90 » 73-24 »
Romani . . . 80-02 » 91-81 » 85-86 »
Ruteni .... 87-17 » 93-11 » 9019 »

Aceste date înçile se aratâ eronate.
Privitor la România avem date oficioase numai 

despre instrucfiunea câsâtorifilor:(Cf.Miç- 
carea populafiunii României în 1891. Bucuresci

astfel :
Germaui. 
Magbiari.
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1895.) Dupa aoeste date în întreagà România mi 
au semnat actul de câsâtorie u i87o la isoi
bârbati...........................83'0 0/0 72-3 %
femei............................... 93'8 » 89'3 »
din numërul oâsâtoritilor;
în termin mediu (b. çi f.) . 88'4 » 80-8 »
numai în com. urbane . . . 62-7 » 42 9 »

» » » rurale . . . 93'9 » 86 5 »
Scâderea A.-lor delà 1870 pànâ la 1891 e 

destul de însenmata.
Analgesia, nesimtirea durerii.
Analisa, (grec.) este operatiune a ougetârii, 

oare se îndeplinesce eu desfacerea unui întreg 
în pài^ile sale constitutive. Ea desface un întreg 
fisic în pârjile constitutive, o no^une în note, 
un judi^u în elementele sale. Resultatele acestei 
desfaceri sûnt de asemenea analitice. Ca metod, 
alâturea ou s i n t e s a, A. f ormeazâ basa pentru cer- 
cetàiüe sciinfifice. Ea îndeplinesce lucrarea sa 
sub trei forme; fârà privire la legàtura dintre 
pâi^i ; ou privire la nexul causal ; eu privire la 
legàtura logicâ. Analisa gramaticalà deteminà 
elementele unei propositiuni dupa raportul lor 
gramatical.

Analitica a numit Aristoteles (384—322) partea 
elementarâ a logicei, care traoteazâ despre no(iuni, 
judifii çi resonamente. (Cf. Maiorescu: Logioa; 
Wundtj Logik II. B. Drobisob. V. metod.) [PL]

Analisa chemicâ are de scop determinarea 
composi(iunii corpurilor. A. e cualitativà, de- 
terminând numai felul elementelor, din cari se 
compune un oorp, çi cuaniitativà, când stabi- 
lesce çi propoi’tiunile de pond sau volum, in cari 
se aflà elementele în corpul respeotiv. La A. 
cualitativà, care premerge de régula A.-ei cuan- 
titative, substanfa de analisat e tratatâ eu anu- 
mite corpujî, cari au proprietâti bine cunoscute, 
eu ^a numitele Beactivë, provocând asttel schim- 
bàri (de forma, coloare, miros) uçor de observât 
çi oaracteristice dupa felul procesului (reac(iunea), 
ce a avut loc. Prin reactive chemistul face în- 
trebàri ?i reac(iunea respunde. Reactivele sûnt 
de doue feluri: generale çi spéciale. Cele 
dintâiu permit o grupare a elementelor eu un 
anumit caracter chemio, înlesnind astfel foarte 
mult lucrârile (s. e. înti-’o solutiune aoidâ, flind 
disolvate elementele: cupru, plumb, mercur, 
bismut, cadmiu, arsenic, stibiu çi staniu, toate 
se vor précipita eu sulfurât, insolubile în apa 
acidâ, tratand aceastâ solufiune eu acid sul- 
Mric [S H2]; la din contra într’un üchid acid, 
în care S Ha nu produce nici un précipitât, 
chemistul se înoredinteazâ despre lipsa àcestor 
metale). Reactivele spéciale sûnt desti- 
nate a pune în eviden(â présenta unei anumite 
substante (s. e. cromat de potasiu pentru sâmiile 
de plumb, dànd un précipitât galben, amidon 
pentru iod etc.) Mersul unei A. cualitative e 
urmâtorut : substanfa se disoalvà, solu(iunea e apoi 
tratatâ pe rend eu reactivele generale, preoipi- 
tatele ob(inute se sépara prin flltra(iune §i se 
oxamineazâ ou reactive spéciale. La A. cuanti- 
lativà principiul formârii grupelor e analog eu 
cel al A.-ei cualitative. La întrebuin(area reao- 
tivelor spéciale se dâ preferinfâ celor, ou cari 
substan(a de dosât produce compuçi cât se poate 
de stabili çi eu constitutie bine stabilità. A. 
cuantitativâ a substanfelor organice, cari de obi- 
ceiu se compun din carbon, hydrogen, oxygen çi

azot, se face ar(}ênd substanfa, oalculând apoi 
cantitatea de carbon din acidul carbonic format, 
hydrogenul din apâ, iar oxygenul prin diferinfà 
(pondul substan(ei anahsate minus pondul car- 
bonului çi al hydrogenului = pondul oxyge- 
nului). A. cuantitativâ se poate face çi fârâ 
balanfâ (A. volumetrioâ sau titrometricâ), între- 
buin(ând solufinni eu un con(inut de reactiv bine 
déterminât (solu(:iuni normale). A. volumetricà 
resultatâ eu aceeaçi preciBiune ca A. prin cân- 
tàrire (A. gravometiicà) çi în timp mai scurt ; ea 
e foarte mult înti’ebuintatâ. A. cantitativâ se poate 
face çi eu ajutoml cui'entului electiîo, care din <)i 
în 4i câçtigâ mai mare importanfâ (v. Electro- 
bsa). In soopul A.-lor se face adeseori apel la 
anumite fenomene optice, dànd nascere la nisce 
metode analitice de cea mai mare importan(â. 
(V. Pyrognosia çi spectrosoopia.)

Analisa spectralâ, partea aceea a opticei, care 
se ocupâ eu examinarea speotrului deosebitelor 
isvoare de luminâ çi deosebitelor corpuri solide, 
behide çi gazoase incandescente sau înfierbêntate, 
çi din speotru face deduotiune la compositia ma- 
terialâ a oorpului, la materble din cari consista. 
Corpurile sobde çi behide incandescente dau 
spectru continuu (unde colorile nu sûnt despàr- 
(ite prin nimica çi trec pe nesim(ite una într’alta), 
iar corpurile gazoase înfierbêntate dau spectre con- 
stâtâtoare din 1, 2, 3 sau çi mai multe bnii lu- 
minoase, oaracteristice, încât delà ele putem con- 
chide la gazul respectiv. Corpurile oeresoi dau 
spectre strâtâiate prin bnii negie, aça numite 
linii fraunhoferiene. Acestea sûnt spectrele né
gative ale gazurilor, ceea ce se poate arâta aça, 
câ ântâiu produoem spectrul cutârui gaz incan
descent, a doua oarâ lâsâm sâ treaeâ lumioa 
unui corp sobd incandescent prin gazul reoit. 
In casul din urmâ în speotni gâsim bnii negre 
exact în locul, unde au fost bniile luminoase 
din spectrul gazului înfierbêntat. Astfel din 
speotru facem coiiolusiune la constitufinnea ma- 
terialâ a corpurilor ceresci, examinàm alinieu- 
tele ç. a. m. d. Cf. opurile lui Schellen, Rosoœ, 
Vogel ai alfii.

Anallsare, desoompunerea unui întreg în pâr- 
(Ue sale.

Analisator, aça se numesce ogbnda sau nicolol, 
eu care se anabseazâ lumina polarisatâ. (V. po- 
larisafinnea luminei.)

Analitic, care se ocupâ eu desoompunerea unui 
întreg în pâi'ti, precum çi eu examinarea parfilor.

Analitica, v. Analisa.
Anallantoidea, vertebrate, ai câror embrioui 

nu au alantois (v. ac.)
Analog, (grec.) propoi’tionat, simetric, ase

menea, corespun(Jëtor.
Anaiogia, (grec., lat. exemplum), forma do re- 

sonament, care conclude delà particular la ait par- 
ticular coordinat. Baseazà pe experien(a, cà daeâ 
mai multe obiecte concoardâ în unele îusuçiri, se 
poate admite, câ se vor potrivi çi în altele (a pari 
ad par); face deduc(iuni çi lâmuriri prin exemple 
luate din istorie, din naturâ çi via(a omeneasca. 
In filologie (graïuaticâ) înseainnà o régula 
câçtigatâ prin asemënàri relativ la formarea, 
flexiunea çi coinpunerea vorbelor. In drept: 
extinderea unui principiu asupra atâtor casui'i, 
cari, deçi legislatorul nu le-a avut în vedere, 
pentru asemënarea lor pot fi subsumate sub
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aceastâ noimâ (ratio logis). — Când se înçirà toate 
casurile, A. se ^ice exacts.; la din contra ne- 
eompletS. Cu induc(iuneaA. conduce lacunoscinte 
de valoare probabilà. — Analogism, silogism, de- 
monstratie fâcutâ din analogii. Analogon: ceva 
analog, asemenea. Analogon rationis ; ce e adecuat 
sau potrivit cu ra(iunea. (Cf. Maiorescu: Logica; 
Wundt Logik I. B.; Drbal: Logik.) [Plet.] 

Analogion, o masa ân^stâ portativâ, între- 
buintataladiferite servicii in bisericâ. Se numesce 

tetrapod, fiind o masâ pe patru picioare. Când 
nu SB întrebuin(eazâ la servicii spéciale, A. se 
a^eatjâ înaintea altamlui îu dreapta tronului ar- 
chiereso çi se pune pe dînsul spre sânitare icoana 
Sfàntului ori a evenimentului biserioesc, ce se 
seibeazâ în (Jiua respeotivà. (V. Tetrapod.)

Anam, regat la tennurul estic al Indiei post., 
sub protectoratul Franciei, 275,300 km*., 6 mil. 
loc., între cari 420,000 cat., ceialal(i Budhiçti çi 
Pâgâni. Populaflunea e de origine mongolicâ, 
amestecata cu Chinezi çi Malaiezi. Limba anamità 
e moDosilabâ, çi se scrie cu semnele scrierii 
chineze. Influio(a franc, s’a întàrit prin traotatul 
comercial, încheiat la 1874. A. a cédât la 1883 
Tongkingvil, iar la 6 lunie 1884 a recunoscut 
protectoratul francez. (Cf. Luro, »Le pays d’A.« 
[1877]; Bouinais çi Paulus, »L’Indocliine fran- 
çaise«, 2 tom. [2 ed. 1886] ; Lanessan [1888], 
Silvestre [1889]; Launay, » Histoire d’A,« 1884.)

Anamba, insule spre nord delà Bornéo, 523 km2., 
3200 loc. Malaiezi; supuse Olandei.

Anamirte, (bot.) numele fructelor toxice delà 
Anamirta Cocoulus W. et. Am., din cari se pre- 
pai'â ni as 1 a du 1 (v. ac.) spre a ame(i pescü.

[A. Pr.]
AnamnosiSjdescrierea antecederfelorunui morb. 
Anamnestica, v. Mnemonica.
Anamorfose, (grec.) icoane anamorfose, icoane 

schimosite astfel, ca într’o oglindâ s. e. cUin- 
drica sau conicâ, sa se vadâ imagines regulatâ 
a oorpului sau obiectului respectiv.

Ananas Adans. {Ananassa Lindl. [botan.]), gen 
din familia Bromeliaeeélor, tribu! Bromelieae, 
ouprinde plante erbacee vivace, ce se reduc la 
vr’o 5—6 specii, toate originare din America 
tropicaJà. Diutre toate speciile acestui gen Ananas 
sativus Lindl. este cea mai importantâ, care se 
aûa mai cu sanià în India vesticà çi în Ame
rica centralâ çi care se cultiva din causa fmctelor 
sale deücioase în toate regiunile calde ale glo- 
bului, iar în Europa se cultiva prin sere con
struite anume. Pnictiü cunoscut sub numele 
vulgar de Ananas este compus din bacele çi 
hracteeîe suculente çi concreseute la un loc într’un 
fel de con càrnos, erect çi de ordinar provëijut 
la vîi-f ou un bucliet de frunze. Acest excelent 
fiuct de 0 coloare gàlbue este duloe aciiçor cu 
0 aromâ, ce se aseamënà în acelaçi timp cu 
aroma de piersice, de niere çi de fragi, el con- 
tine mai mul(i aoi(]i organici precum: acidul 
malio, eitric etc. Prin oulturà seminfele abor- 
teazü çi atunci planta se multiplicâ numai prin 
outaçi, cari se iau de régula din buchetul de 
üunze, ce se aflâ la vîriul fructului. Din frun- 
zele de Ananas Adans. se scot fibre textile, cari 
se ln]1'ebuiuteazâ pentru diveree (esâturi. Unele 
specii çi varietà(i de Ananas se cultiva ca plante 
oinamentale, precum A. maorodontes Mon-., care 
are braoteele çi florile roçietice. [Z. C. P.]

Anandi, dupa mit. indicâ a fost çerpele gi- 
gantic, care s’a încolâcit în trei inele, ca sa 
formeze un tron, resp. pat, iarâ cu cinci capete 
ale lui sâ formeze un baldachin. Pe acest pat 
odichnesce Wiçnu, <jeul apelor, elementul pu- 
ternic al creatiunii çi al susiinerii ei. [Atin.]

Anandria, laçitate, lipsa de bârbâ(ie.
Ananean, loan Baptist, câlugâr armean; u. 

1715 în Constantinopole ; a élaborât tom. IL al 
vestitului Dic(ionar armean edat de Mechitar.

Anangke, (ananghe; grec.) personificarea ne- 
cesitàtii ; a avut un templu în Corint.

Anania, 1 ) un grec, care a fost însârcinat de 
Domnul Moldovei, Scarlat Calimach, sâ întoc- 
meascà çi sâ traducà în limba greceascâ çi ro- 
mâneascâ o oondicà de legi dupa cea austriacâ.
2) A. arohiereu iudeu, 48—59 d. Chr. ; a pâçit 
în contra apostolului Pavel (Fapt. ap. 23,2 24,1) 
çi a domnit în lerusalim ca un despot, pânà ce 
la 66 d. Chr. fù omorît ca inimic al Romanilor.
3) A. un creçtin din lerusalim, care, vêmjêndu-çi 
averile în favorul comunità(ii creçtine (Fapt. ap. 
5, 1—11), în con(elegere cu so(ia sa Safira, a re- 
(inut 0 parte a pre(ului ; când Petru îl înfmntà 
pentru aceasta, A. cu Safira cà(Jurâ mor(i la pâ
ment. 4) A. un creçtin din Damasc, care (Fapt. 
ap. 9, 10 seqq.) a botezat pe Saul-Pavel, care îçi 
recâpàtà vederea. Dupâ tradi(ia bis. A. a fost 
epp. în Damasc çi a mûrit ca niartir.

Anapestus, (grec.) în versifioa(iunea metricâ 
vei'sul, care consistâ din douë silabe scurte çi 
una lungâ eu arsis (v. ao.); w ^ .

Anaphora, (grec.) aduoere, ofei-ire. 1) A. în 
liturgies, pânea dospitâ, pregâtità pentru sacri- 
ficiul eucharistie; de régula are formâ rotundâ 
çi în partea-i fâfiçâ e provedutâ cu împrimarea 
formei crucii çi cuinscrip(iuriea aplicatâ înti'e bra- 
tele aoolei cruci : IC (Isus) XC (Chiistos) NI-KA 
Pânea aceasta adusà ori prin credincioçi, ori din 
partea comunitàtii bisericesoi, între mgâciuni 
sacre, la proscomidiâ se pregâtesce ca sâ poatâ fi 
un dar, ce se aduceDomnului cuaceea inteu(iune, 
ca sâ se tri mita dumne()eeasca îndurare pentru 
cei ce au adus, pentru cari çi prin cari s’a oferit. 
Din aceastâ oausâ se numesce »anafora«. A. 
suprareinasâ la pregàtirea sf. damri, çi din cari 
s’a escindat sf. agne(, cum çi pâiticelele come- 
morative pentru sf. sacrificiu, în Dumineci çi ser- 
bâtori dupâ sàvîi-çirea sf. liturgii, prin preot se 
împarte credincioçilor. A. se mai numesce çi li- 
tui'gia, care este o aducere sfântâ; înoât înainte 
de însaçi liturgia, la proscomidiâ, pânea çi vinul, 
ca materiile sacrifioiului, se pregâtesc de a fi 
daruri bine primite Domnului. Tôt A. se nu
mesce çi acoperemêntul cel mare (Aerul), cu 
cai'e se acopere sf. potir çi dise. 2) A. în re- 
toricS fi stilisticS: repefirea aceluiaçi cuvènt — 
sau a mai multor cuvinte — la începutul dife- 
ritelor (jiceri sau versuri, ce se urmeazà.

Anaplirodisia, lipsa instînctului sexual.
Anaradfapura, vechia capitalâ a insulei Ceylon, 

çi în vecbime looul de frunte al cultului budhist; 
a fost pustiitâ în secl. XIII., a(]i nu se mai véd 
decât ruine.

Anarchia, în în]elesul ei vulgar este o stare 
de lucruri, în care buna lûnduialà statornioitâ 
se turburâ, legile încep a fi nesocotite, cuin- 
pona, adeoà armonia dintre normele diriguitoare 
ale unei societâti organisate, se strioâ, cohe-
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siunea dintre elementele imui stat se slâbesce 
pana la risipirea lor într’o libeitate chaoticâ. 
Pànà la asemenea punot extrem însâ A. unei 
societàti n’a ajuns nici odatà. Câci sau iuterve- 
nirea la timp a unei inin^i întelopte a sciât sa 
lecuiascâ grabiiic societatea bântuità, sau mâna 
îndrâsneatâ a unui despot a prins-o toata sub 
vointa sa de fier, sau statul, putred de rele lâ- 
untrico, s’a desfâout çi a cà^ut, fragmentât, în 
puterea altor state sànàtoase. Prin ataii crise 
primejdioase a trecut lumea în mai multe mn- 
duri. Imperiul niacedcnic dupa moartea lui Ale
xandra, republica romana dupa uciderea Gra- 
chilor, când sàngele cetâteuilor cuise neîntrerapt 
çiroiu pSnà la Octavian, apci Francia sub regii 
celer trei case, inainte de oruciade çi în cjilele 
noastre, dupa Sedan, în sfîrçit Remania la 1821. 
0 stare anarcbica se întemeiazâ pe antagonism 
?i pe ambifiuiie ; ea se ivesce atunci, când nu 
mai e comunitate de credin^e, de idei çi de in- 
terese între factorii constitutivi ai unei societâti ; 
asemenea çi atunci, când, într’o monarebie, se 
ridicà deodatâ mai multi principi, cari vor sa 
demneascà, fiecare prin inlàturarea celorlalti, 
sau când, într’o republica, unii cetâ^eni sûnt prea 
nerâbdâteri de a ajunge la putere. Ea se mai 
întêmplà, eu toate acestea, çi atunci, când într’o 
sooietato doritoare de a se transforma cât mai 
repede, fâi'â a fine samâ însâ de legüe evo- 
lupunii firesoi a lucrurilor, doue curente de idei 
opuse — cele noue $i cele vechi — se oiocnesc 
ou violenta între ele, iar din cioenirea lor se 
açteaptâ a se nasce un progrès real. Dar ori 
cari sa fie causele anarebiei — despotismul de 
sus sau despotismul de jos, sau zoral de pro
grès — urmàrile ei sûnt totdeuna serioase : dis- 
truger'e pretutindeni. In ordinea moralà nu se 
mai deosebesce binele de rëu, dreptatea de ne- 
dreptate, cuviinta de necuviintâ, iar în ordinea 
economicà creditul piere, munoa se zâdàrnicesce, 
puterile natiunii se istoveso fârâ folosul nimënui. 
în aça stare de plans ajunsâ o sooietate, se sa
tura curênd de libertate çi e gata a se arunca 
în brafele celuidintâiu tiran. De aceeaNapcleonl. 
fiicea câ »A. duce totdeuna înapoi la despotism* 
(l’anarchie ramène tcujoum au pouvoir absolu), 
iar I. Heüade-Râdulescu:«despotismul te subjugâ, 
ci tràiesci spre a te libéra; A. te distrage. Des
potismul te uoide oa individ; A. te ucide oa 
natie». Cà A. este un rëu, a recunoscut-o în- 
suçi Proudbon, ilustral apostol al ei în Francia, 
mimai el se întreabà daeà cumva rëul aoesta 
»foarte mare« n’ar puté deveni un «foarte mare« 
bine, çi respunde, firesce, afirmativ. lii cartea 
.sa l’An-Archie, care a fàcut atâta sgomot sub 
imperiu, el cautâ s’aducà pe oameni la convin- 
gerea câ, decât sà se certe între dînçii pentru 
scopuri neîntelese sau spre a se robi unii pe 
alfii, mai bine s’ar organisa, liberi çi solidari, 
sub steagul muncii, pentra oa, eu puteri unité, 
sà faoâ piopt nevoilor vietii.

Anarchia (anticà) s’a numit la Greci anul I din 
Ûlympiada 94, când, sub cei 30 de tii ani, Ateua 
a renias fài àarchont. Iar à'vap'/o; r]p.épcit se nu- 
miau la Atena cele patru (jile complementare 
ale anului lunar atic, în tinipul càrora se fàcea 
alegerea magistratilor çi, prin urmare, statul se 
gâsia, aça (Jicênd, fàrà stdpànire legatà. (Lit.; 
L’An-Archie de Proudbon. I. fleliade R. : Ecui-

libru între Antithesi, Bucuresci 1859—69, pag.4: 
Tirània çi Anarchia etc. [V. D. Pàun.]

Anartes, popor care trâia în Dacia pe timpul 
migratiunii popoarelor; unii îl numerà între 
Celti.

Anarthria, neputinta de-a pronunta sunete 
articulate.

Anartofracti, un vechiu popor celtic, locuia 
în Sarmafia europeanâ.

Anasarc, idropsia pielii1, v. idropsie.
Anason, numire popularâ a plantei Pimpinella 

Anisum L. (v. ac.)
Anaspadia, (grec) un defect în desvoltarea 

canalului urinar, care are deschiderea sa la paitea 
superioarà a niembrului viril în loc de a o avé 
la mijloc, cum e normal.

Anastaltica, niijloace pentra oprirea emo- 
ragiei (sàngerârii).

Anastasia, flea lui Latsco Voevod, ultiniul 
Domn al Moldovei din dinastia Maramureçeanâ, 
çi Sofia lui Roman Muçat, tatâl lui Alexandra 
cel Bun. Piin càsâtoria sa eu Roman Muçat, 
Anastasia este strâbuna dinastiei Muçàtescilor. 
Ea a fost înmormêntatà în mànâstirea delà 
Radaufi, devenitâ episoopie sub Alexandra cel 
Bun, unde se aflâ çi mormintele primilor Domni 
ai Moldovei. [D. On.]

Anastasia, sfinte ; 1) A. sen., f ca martirà sub 
Nero. 2) A. jun., Romana de frante, arsà sub 
Diocletian la 25 Dec. 303. 3) A., elinà de frunte 
din Constantiuopole ; a fugit de cursele împë- 
ratului lustitian la Alexandria într’o mànàstire, 
unde a trait 28 ani ca càlugàr, fâi'à a fi re- 
cunoscutâ. t 567.

Anastasiana legea (Lex Anastasiana), legea îu- 
trodusâ de împër. rom. orient. Anastasiu L, în 
urma câreia cumpëràtorul unei pretensiuni nu 
putea pretinde delà débiter mai mult, decât a 
plâtit el pentra cumpërarea pretensiunii. Dreptul 
modem a înlâturat aoest principiu.

Anastasievici Mi§a, mai cunosout sub nuinelo 
de oàpitan Miça, milionar sèrbesc, n. 1803 din 
pârinfi sàraci; agonisi prin comerciu enormn 
bogafie sub principele Miloç Obrenovioi ; spre niai 
mare siguranfâ a averii cumpërà în Roniânia 
bunuri foarte întinse, unde îçi petrecea cea mai 
mare parte a timpului. A fost amestecat în 
toate miçcârile politico-dinastioe ale Sêrbiei. 
Dupa omorîrea principelui MihaU în 1868 voi 
sa câçtige tronul pentru ginerele sëu Garaçanin, 
dar nu isbuti. De atunci se açeijà stabil în 
Roniânia, unde çi mûri, làsând averea sa moçto- 
nire membrilor familiei Karageorgievioi. 
Sub Vodà Gr. Ghica, Moldova a fâcut la A. uniil 
din primele ei împramuturi (1855) în suinade 
2.500,000 lei vechi. Greaua stare financiarà, moç- 
tenità de pe vreniea revolufinnii din 1848 çi 
înrëità prin ocupafinnile stràine urmâtoare, pri- 
cinuise acest împrumut.

Anastasimatar, carte bisericeascà, ce confine 
ragâciuuile privitoare la învierea Domnului.

Anastasios, împlraji, 1) A. Diokros, înipêr. 
bizantin 491—518, urmaç al împër. Zeno, pe a 
càrui vëduvâ o luà de sofie. A. purtà multe res- 
boaie în contra inimicilor din làuntru çi din 
afarâ; era partisan al Mouofisifilor; f lovit de 
trâsnet 518. 2) A. II., numit mai nainte Aite- 
mios, fù secretaral împëratului Philippikos çi 
urmaçul lui; domni numai 2 ani (713—715);
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depus fiind, cem ajutor delà Bulgari, dar aceçtia 
îl extradarâ împëratului Leon Isaurul, care îl 
ucise (719).

Anastasiu, numele a 4 Papi. A. I., 398—402, 
flul presbiterului Maximus, urmà lui Siricius; 
iutei'ijise primirea pei'soanelor neputincioase în 
tagina preo(eascâ, întâri legea celibatului, afurisi 
po Manichei precum çi imele scrieri de ale lui 
Oi'igen. A. IL, 496—498. A. III., 911—913. 
A. IV., ântâiu câlugâr, apoi cardinal çi episcop 
în Sabina, iar la 1153 aies de Papa, f 1154.

Anastasiu, antipapà, aies de catrâ partida 
împër. Lotliar IL fa(à eu pontificele legitim 
Benedict III., dar fù alungat din Lateran; mai 
apei se câlugàri çi se împàca eu Benedict; 869 
luà parte ca delegatul împëratului la sinodul 
ecumenic al VIII. (inut la Constantinopole ; a 
de.svoltat çi activitate literarâ. f 886. Date mai 
sigure din via(a lui a comunieat în timpul mai 
nou cardinalul Hergeurôther.

Anastasiu, Badla, conçcolar çi instructer al 
sf. Adalbert; 992 fù trimis de Cehi la Adalbert 
sâ-1 înduplece a se rentoarce la scaunul sëu; 
995 se stràmutà în Ungaria çi fù ântâiul abate 
al manâstirei delà S-tul Munte al Panoniei ; luà 
parte activa la încreçtinarea Ungurilor çi fù 
numit de sf. Stefan ântâiul archiepiscop de Stri- 
goniu; in aceasta calitate participa în 1007 la 
sinodul din Frankfurt; pe la 1020 se allà âneâ 
în viatà, dar sfîi'çitul lui e necunoscut.

Anastatica L., (botan.) gen din familia Gruci- 
ferae, tribul Arabideae, cuprinde niici plante er- 
baoee annale çi foarte raniificate. Singura specie 
cuuosoutâ este Anastatica hierochuntica L. nu- 
mitâ Rose de Jéricho. Poporui românesc o 
ounoasce sub numele de Mâna maioei dom- 
nului. Ea cresce prin Africa borealâ, prin Siria 
çi Arabia, de unde este adusà de câlugàri çi prin 
parfilo noastre. Dupa ce au cà()ut frunzele çi 
fiuctele, ramurile acestei plante uscându-se se 
ombeazâ înghemuindu-se unele peste altele, 
formând o massa rotundâ de fonna unui cuib 
de pasere, pe care vêntul o scoate din ràdâcinâ 
çi 0 transpoartâ la distante considerabile prin 
pustiile Siriei çi Arabiei. Planta în starea aceasta 
pvisâ în apà îçi reia forma prtmitivâ, din causa 
proprietàtii sale hygroscupice. Acest fenomen eu 
totul natùral este interprétât de oameni incul(i 
çi de çarlatani ca un fenomen divin, çi i se 
atribue proprietatea magioà de a pre(Jice fe- 
ineilor insàrcinate, daeà nascerea va fl uçoara 
sau gréa, facilitând în acelaçi timp acest act.

[Z. G. P.]
Anastomosis, Cgrec.J unirea între dînsele a 

douë vase de sânge sau doi neivi ; anastomosele 
lutre vase uçureazà circulafia sângelui, cele între 
nervi duc acfiunea nervoasà delà im neiv la altul.

Anastrofa, v. Anadiplosis.
Anatas, minerai, oxid de titan ; are aceeaçi 

composite chemioâ ca nitilul çi brookita; galben, 
brun, negru; pe crepàturile receler cristaline 
s. e. gneiss, raicaçisturi.

Anatema, sepavatiune de Dumneejeu çi de bi- 
■‘'Bricà. Col pus sub A., dupa învëtâturile teologiei, 
nu mai este în legàturâ de iubire eu Dumneejeu 
ÇI eu biserica. A. e cuvent grec, çi însemneazâ 
un lucru abominabil, cum se considéra cel sé
parai de Dumne(}eu çi de biserica. Puçi sub A. 
sunt cei excomunica(i din sinul bisericii din

causa vr’unui delict mai eu samâ împotriva 
credintei. A. maranata înseamnâ, cà cel pua 
sub 0 atare A. remâne excomuuicat pana la a 
doua venire aDomnului. Maranata este cuvent 
siriac çi însemneazâ: Domnul vine.

Anatocism, luarea de interese (dobândà) dupa 
interese. De regulà interesele se capitaliseazà, 
adecâ se adaugâ la capital la anumite tei'mine 
çi în modul acesta se fructificâ mai départe. 
Socotirea intereselor dupâ interese nu este ad- 
inisâ la efecte, la cari incassarea intereselor se 
face pe basa de oupon, deoarece nerescumpë- 
rarea cuponului la termin cade în sarcina pro- 
prietarului. (V. dobànda, interese.)

Anatolia, (Natolia, Anadoly), Asia micâ, 
(v. ac.) Anatol, locuitor din A.; adict al învë- 
iâturei, cà neamul omenesc s’a putut nasce numai 
în Orient (contrar ecumenilor).

Anatolius, fllosof sincretist sau eclectit din 
çcoala alexandtinà, tràind pnn secl. III. al erei 
creçtine, se ocupà eu teologia çi eu matematica. 
A fost învëfâtor lui lamblicbiu, care se dis- 
tinse pe timpul lui Constantin ca neoplatonic. 
A., creçtin flind, ajunse episcop în Laodikea çi 
luà parte la disputa despre celebrarea pascilor 
în sinodul din Antiochia. Scrise : Aritmetica în 
10 càrfi ; Catechism de matematicà çi Canon pas- 
chale. (Cf. Teodorescu : Istoria fllosoflei.) [PL]

Anatomia, învëtâtura despre constmefia or- 
ganismului plantelor (Phytotomia), animalelor 
(Zootomia) çi omului fAnthropotomiaJ. A. nor- 
malà descrie organele în starea lor sânâtoasâ, 
iar cea,patologicà aratâ schimbârile bolnâvicioase 
în organism. Privitor la A. omului mai deosebim 
A. sistematicà sau specialà ou osteologia (în- 
vë[àtura despre case), syndesmologia (despre 
ligamente), myologia (despre musculaturâ), an- 
giologia (despre vasele sanguinifere), neurologia 
(despre nervi), aesthesiologia (despre sensuri), 
splanchnologia (despre intestine). A. microsco- 
picà sau histologia se ocupà eu structura flnà 
a organelor. A. topografkà fixeazà situaÇia or- 
ganelor în raport unul eu altul, iar A. compa- 
rativà aseamënà între sine oonstructia organis- 
mului diferitelor vietà[i. Pe timpul Bomauilor 
çi Greoilor ceroetârile anatomice se fàceau la 
animale, în spécial la maimu[e ; numai în Ale- 
xandria se diseoa delà 320 a. Chr. din cànd în 
când câte un cadavm omenesc. Din sec). XIV. 
înoepênd, nadavrele omenesci se studiazà tôt mai 
des çi Vesal, Eustaebio, Fallopia, Harvey, Aselli, 
Malpighi etc. completeazà în mod îmbucuràtoi’ 
ounoscin[ele despre organisafia corpului omenesc. 
Dintre anatomii secl. XIX. amintim pe Henle, 
Froriep, Hyitl, Duval, Langer, Luschka, Rcki- 
tansky, Virchow. (V. titlii înçiraii în acest articol.)

Anatopismus, v. Anachronism.
Anatrop, (grec. = a resturna), term. botanic, 

pentni a desemna o formà de ovul, ovul ana
trop (v. Ovul). Prin extensiune se (}ice ana- 
tropà çi seminiei, care provins dintr’un ovul 
anatrop (v. Semênta). [V.]

Anaxagoras, fllosof elin, a tràit în oraçul Kla- 
zomenae, în Asia micâ, (500 a. Chr.) Dupà lilo- 
sofla sa universul este format din combinarea 
unor mici pârticele substanfiale, pe cari el le 
numesce chremata. Lucmiile sensibUe în dife- 
ritele lor aparifiuni nu sûut decât reunirea aoestor 
mici pârticele (dupâ o expresiune aristotelicà (Jise
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çi h O m O O ni e r i i) ; nascere çi moarte în înteles 
absolut nu exista, de oarece chremata sûnt 
eterne. Pentm a explica aparitiunea miçcârei 
în univers, A. admite între pàrticelele substan- 
tiale çi una, în care ar résidé foi-^a. Acest élé
ment nou nu este eu desàvîi-çire ünaterial, ci 
numai ceva mai eteric decât oelelalte. Prin el 
SB aduoe ordinea în univers; el este spiritul 
divin, spiritul eugetâtor, nous. In primul început 
al lumii ar fi existât dupa A. numai pàrticelele 
substan^iale lipsite de miçcare, într’un fel de 
cbaos. Apoi intr’un punct oareoare se ivi nous, 
care diferentià doué corpuri gigantioe aither §i 
aer. Gel din urmâ dete nascere apoi prin con- 
densare la apâ, pâment çi pietri. Sensibilitatea 
omului O explica A. ca o consecintâ a neplâoerii 
provenite din contrarietatea diferitelor calitàti ale 
substantelor. In domeniul astronomiei A. expli- 
case âneâ de pe atunci fenomenul eclipselor. (Cf. 
Teodoresou G. Dem., Istoria filosof. ant.)

Anaximandros, filosof elin, (611—515 a. Chr.) 
apar(inêud împreunà eu Thaïes çi Anaximenes 
vechei çooale filosofice ionietie din Milet. Filo- 
sofia aoestei çcoale este prima manifestare a 
spiritului elin pe tàrîmul cercetàrilor abstracte. 
A., întocniai oa çi Thaïes çi Anaximenes, cautâ 
sa explice origineaçi substan(a universului, 
eu deosebire numai, cà el urmeazâ o argumen- 
tare mai abstractà decàt acegti doi din urmà. 
Pentm A. substan(a universului este infinita în 
timp çi spa(iu. Ea este înoeputul tuturoi' lucru- 
lilor sensibile çi în ea se reîntoamà iaràçi loate 
dupa moarte. Cualitativ A. n’a précisât piin ce 
s’ar deosebi aceastà substan(â de restul lumei 
sensibile, probabil totuçi, câ el o considerà ca fiind 
eu proprietà(i flsice. (Conf. E. Zeller: Phil. d. 
Grieoh; I.) Din substan(a infinita se desprind — 
ca nisce diferen(iàri treptate — lucrurile orga- 
nice çi anoiganice din univers. Prima treaptà a 
acestei diferen(iâri o formeazà oposi(iunea rntre 
cald çi rece, din împreimarea cârora apoi se 
produce fluidul, substratul lumei empirice. Pe 
aceeaçi cale ’çi-au gàsit originea çi fiiû(ele vie(ui- 
toare, ele au fost pi oduse din fluid sub influença 
oàldurei ; organismele aquatice au apârut ântâiu. 
E de observât, câ A. considerà nascerea lucnr- 
rilor sensibile din substanfa infinita ca o nele- 
giuire çi moar-tea lor dar ca o pedeapsà meritatà. 
(Cf. Windelband, Geschiohte der alten Philos., 
München 1894; Teodorescu G. Dem., Istoria 
filos. antice.)

Anaximenes, filosof elin, (pe la 550 a. Chr.) 
aparfinênd vechei çcoale filosofice din Milet, Suc- 
cesor a lui Anaximandros çi poate çi elev al 
acestuia, pune aerul ca substan(â infinita, din 
care apoi prin condensare çi râriresepro- 
duoe focul, norii, apa çi pàmêntul. Dupa A. pâ- 
mêntirl este purtat de aer, precrun e prrrtat 
oorpirl omenesc de suflet. Din piincipirrl con- 
densàrii çi ràririi se recunoasce la A. ten- 
den(a de a lua starea de agregare a corpurilor 
ca 0 mësurà a gradulrrt de transformare a sirb- 
stan(ei fundairrentale. Mai este cunoscutâ delà 
acest filosof çi teoria despre produceroa çi dis- 
trugerea periodioà a lumii. Judecatà alâtuii de 
aceea a lui Anaximandros (v. ac.), filosofia lui A. 
ne apare eu rrn caracter mai pu(in mctafisic. 
A. este ultimrrl filosof, pe care ni ’l-a pàstrat 
traditiuuea din prima periodà a filosofiei eline.

(Cf. E. Zeller, Philos, der Griechen I.; Teodo
rescu G. Dem., Istoria filos. antice.)

Ancachs, departament în Peru, între Oceanul 
Pacific çi Maranon; e traversât de ramura ves- 
ticà a Cordilleriilor, bogatà în argint ; suprafa(a 
49,898 kma. ; 284,091 loc., cari se ocupà eu agri- 
cvrltura çi economia de vite. Capitala e Huaraz.

Ancenis, 1) arondissement în départ, franc. 
Loire Inférieure, 790'41 ) krna., 52,773 loc. 2) 
A. capitala arondissementului A., situatâ amfi- 
teatral lângâ rîul Loire, eu 3168 (oa comunà 
5544) loc. ; are un colegiu ; comerciu eu vin, 
o(et, rachiu, poame, càrbuni, vite çi lemne de 
constructie. Pe o înâl(ime se aflâ ruinele unui 
castel gotic ; preste Loire este un pod mobil. In 
evul mediu A. ’çi-a schimbat des stapânii.

Anceps, fiat.J eu aceastà numire se înseni- 
neazà oantitatea unei silabe, care în versifioa- 
tiune poate fi lungà sau scuiiâ, (semnul e :^), 
s. e. silaba a doua a cuvêntului volucris în he- 
xametrarl »et primo similis volûcrî, mox vera 
V 01 ü ü r i s«. Locul, uude poate sta o silabâ gi-ea 
ori uçoarâ, ànoà se numesce A. ; s. e. tesa pi- 
cionrlui ultim al hexametrirliri.

Ancheta, (franc, enquête), în în(eles strict: 
asoultare de martori; în termrnologia franc, de 
drept administrativ : procedura premer- 
gètoare exproprierilor, hcentiâiii de stabilimente 
industriale etc. pentru ascrrltarea pàr(ilor inte- 
resate. In limbagiu par lamenta r se nirmesoe 
A. exmiterea de comisiuni parlamentare pentru 
studiarea çi pregàtirea de diferite cestiuni ino- 
rhentoase, ce vor forma obiect de desbatere în 
parlament. Aceste comisiuni de regrrlà sûnt rn- 
zestrate eu dreptul de a asculta oficiaU publioi 
çi personne private ca exper(i ori martori sub 
juràmênt; procesele lor verbale se publioâ pentru 
a puté fi desbâtute în presâ, çi rapoartele lor 
servesc ca .substrat al desbaterilor pariamentare. 
A. se institire la ini(iativa parlamentului ori a 
grrvernului. Institutiune de origine englezà, înti'o- 
dusâ ou timpul apioape în toate statele parla
mentare.

Anchialos, (Anchialo, turc. Anchiolû), oroç 
vechiu maritlm îu Eumelia orientalâ lângâ simil 
Burgas (Pyrgos) eu 6000 loc.; resid. eppului 
greoesc, mai nrulte çcoale. Comerciu, pesoârit, 
naviga(iune.

Anch’ io sono pittore ! fital.J çi eu .sum pictor! 
afirmativ exclamarea lui Correggio. Se rntre- 
buiri(eazâ în sens figurât.

Anchilosa, v. Ankylosis.
Anchises, dupâ mit. grecâ un héros troian, 

din vi(a regeasoà domnitoare în Dardanos la 
mimtele Ida; prin Aphrodite tatàl lui Aenens. 
Oând Troia a fost în flacàri, Aeneas, Irrànd pe 
tatàl séu îu bra(e ’l-a scàpat, dar în fuga lor 
spj'e Italia, A. a mûrit pe drum. [Afin.]

Anchovis, (prou, anço —, Engrairlis enorasi- 
oholusCuv.), pesce din familia haringelor, 15 pana 
20 cm. Iring, trâiesce rn Marea Nord., Ost. çi 
Mediterauâ. Se prinde eu miile; dupà ce s’a 
cru'àtit çi depârtat oapul, care are gust ainar, 
se sâreazà çi se açeazà în bu(i pentru comerciu, 
sub numele de sardele sàrate.

Anchusa L., (botan.) gen din fam. Boragineae, 
trib. Borageae, cirpriirde plante erbacee annale 
sau perene, përoase, eu frunze alterne. A.
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are vr’o 30 specii, reapândite prin Europa, prin 
Africa borealà çi australâ prin Asia ocoiden- 
talâ. Prin par^üe noastre cresc mai multe specii, 
preciun A. officinalis L., cunoscutà sub nu- 
mele românesc de M i r u t â sau L i m b a - 
bouilli. A. italica Retz, etc., cari se cultiva 
ca plante ornamentale prin gràdini, pentni florile 
lor, ce sûnt foarte mult frecuentate de albine. 
Frunzele, vîrfurile florifère çi florile de A. offl- 
cinalis L. çi A. italica Retz. etc. sûnt între- 
biiinfate în medicinâ ca emoHente, diui'etice etc. 
Din ràdâciua pivotantâ de A. tinetoria L. (Al- 
kanna tinetoria) se extrage o coloare roçie, ce se 
întrebuinteazâ în parfumerie pentru a colora 
diverse pomade. [Z. C. P.]

Anchylostomum duodenale, vierme nematoid 
din familia Strongyüdelor, 10—18 mm. lungime, 
trâiesce pai'asit în intestinele sub^iri la om; 
causeazâ anémia egipt. sau tropicâ. Se ivesce 
des la mineri (bâie$i) çi carâmidari. La zidirea 
tunelului St. Gotthard a apârut épidémie ; în mi- 
nele din Banat (Reçila, Sëcul, Anina etc.) a fost 
foarte lâtit în timpul din uimà. (Cf. Dr. Schopf : 
Anchylostomum duodenale.)

Ancienneté, (franc, pron. ânsïentee), timpul 
de serviciu; în ierarchie principiul înaintârii 
dupa timpul de serviciu. Ancien régime, termin 
folosit pentru caracterisarea stârilor ?i normelor 
delàturate prin revolu(iuni victorioase.

Ancile, (lat.) sent lungâret. Dupa traditiime 
a câcjut din cer un asemene scut sub Numa 
Pompilius, ca semn câ Mars va scuti pe Romani.

Aneilla theologiae, servitoarea teologiei. Astfel 
se numia în evul mediu filosofia.

Ancillon, loan Petru Frideric, bârbat de stat 
pruB., n. 1767 în Berlin, f 1837 ; profesor de 
istorie la academia de resboiu, în 1803 meinbru 
al acaderaiei de sciin(e. Numit educator al prin- 
eipelui de coroanà, regele de mai târ(}iu Friederic 
Wilhelm IV., nutri înclinâiile acestuia spre ro- 
mauticism nebulos, aça câ are parte esen(ialà 
la nefericitele resultate ale guvernârii elevului 
sëu. 1814 fù chiemat în ministeriul de externe 
çi conduse sec(ia politicâ în lipsa sefului, iar 
in 1832 ajunse ministm de externe. Deçi trecea 
de on bârbat oarecum liberal, conduse afacerile 
în spirit de tôt reac(ionar ; el ?i Metternich lu- 
crarà protocolid de Viena, care eschidea estin- 
derea drepturilor constitu(ionale în Germania. 
S’a ocupat continuii çi eu üteratura, dar scrierile 
lui nu au valoare scün(ifîcâ.

Andra, numele vecbiu al capitalei Galafiei, 
(astà(Ji Angora.) Aid s'au (inut sinoade la 314 
(25 CMoane despre «lapsus», adecâ despre cei ce 
de fricâ au adorat idoli), la 358 çi 375 (Arianii).

Anckarstrom, loan lacob de, ucigaçul regelui 
Svediei Gustav UI., n. 1762, t 1792 pe eçafod; 
aprod la curtea reg., apoi stegar la gardâ; repâçî 
m 1783. In 1791 se forma o conjura(iune, care 
omorî pe rege prin A. la un bal mascat în 
16 Mari. 1792.

Anclava, roeâ, fragmente de roce strâine în- 
chise într’o roeâ eruptivâ,

Ancona, 1) provincie ital. eu suprafa(â de 
2040 km3., d (1890) 290,367 loc. 2) Capitula A., 
dupa Venetia cel mai însemnat ora? maritim 
langâ Adriatica, eu 31,277 loc., fortâreatâ, port 
ineemnat, sediu eppesc; pe frumosul «Molo» 
(650 m. long.) ridicat de împ. Traian la 115

d. Chi-., se aflâ d arcul triumfai al lui Traian 
de 14 m. înalt, lucrat din marmorà albâ; cate- 
drala San Ciriaco, în forma unei cruci grecesci, 
din secl. XI. d XII., ou sarcofagul pompos al 
praetonilui Titus Gorgonius; biserioa Sta. Maria 
délia Piazza eu fa(ada bogatà din secl. XIII. 
ç. a. monumente architeotonice ; comunica(ia 
nâilor a fost la 1888 : 2192 nâi eu 842,135 t.

A. (odinoarâ A. dorica) a fost fundatâ de 
Syraouseni la 380 a. Chr., unicul ora? greoesc 
în Italia medie, ti'ecut însâ la 268 a. Chr. în 
mâna Romanilor. Traian làrgi poitnl, d oraçul 
ajunse prin comerciu çi industiie (vâpsitul eu 
purpur) la însemnàtate; sub împ. rom. resâ- 
riteni A. a fost cucerit de Totilas, regele Gojilor, 
dar recàçtigat la 551 de Belisar. Longobarejü, 
cari 0 cucerirà, furâ sili(i de Pipin sâ ce- 
deze A. Papii; la 1143 A. se pune de nou sub 
protectoratul imperiului oriental, însâ prin pacea 
delà Constan(a (1183) a fost redatâ Papii. Dupâ 
multe lupte eu Venetia çi alte oraçe, A. ’çi-a 
schimbat mai de mulie ori stàpânirea, pânâ ce 
prin pacea delà Tolentino (1797) a fost cedatâ 
de papa Pin VIL çi declaratâ de republicâ; a 
stat apoi sub stâpânire ausüiacâ pânâ la 1799; 
1805 a fost reocupatâ de Franc, çi cedatâ (1808) 
regatului Italia; 1849 constrinserâ Austriacii pe 
insurgentii, cari ocupaserâ A., sà capituleze. (i- 
nènd oraçul ocupat pânâ dupâ lupta delà Magenta
S. Dupâ învingerea Piemontesilor la Castel- 

) (18 Sept. 1860), Lamoricière se retrase 
eu restul armatei papale în A., dar dupâ doue 
(Jile de bombardare trebui sà se predee (29 Sep
tembre); la 17 Décembre 1860 A. fù anectatâ 
regatului Italia.

Ancona, Alessandro, savant italian, n. 1835 
în Pisa, prof, pentru istoria literaturii italiane 
la uuiversitatea din acel oraç ; a fâcut çi politicâ 
liberalà. A scris: «Opéré di Tommaso Campa- 
nella etc.» (2 vol. Turin 1854) ; «I precursori di 
Dante» (ed. 2. 1884), «Le antiche rime volgari» 
(5 vol. 1875), «La poesia popolare italiana» 
(1878), «Poemetti poporali italiani raccolti et 
illustrati» (1889), etc.

Ancora, (marinâ) aparatul prin care un vas 
se poate fixa, prin intermediul unui lant, într’o 
posi(iune datâ, de fundul mârii. Se compune 
dintr’o piesâ de fier fâurit, terminatà la un capët 
eu 2 brate recurbate eu ghiare ascutije ; la cela- 
lalt capët se fixeazâ un drug drept perpendicular 
pe planiü bratelor ; acest capët poaità çi un inel 
de care se leagâ lantul. Fundarisind (v. ac.) A., 
unul din brate se iufige eu ghiara în nâmolul 
fundului apei çi se fixeazâ eu târie, pe câtâ 
vreme lantul (ine ancora culcatâ pe fund ; când 
bastimentul vrea sà plece se trage de lant, care, 
luând 0 positiune verticalâ, ridicâ A. în picioare 
çi 0 smulge. Sûnt diferite sisterae de A., redu- 
cèndu-se toate la douë modèle : A. eu brate fixe 
çi A. eu brate mobile. Fiecare vas are douë A.-e 
garnisite eu lanturile lor, gata de ancorat, çi alte 
douë sau trei de reservà ; în plus se mai gâsesc 
çi A.-e mici uçoare, numite ancoroturi. Greutatea 
A.-ei çi grosimea lantmilor se determinâ dupâ 
mârimea bastimentului. [Constant B.]

Ancora, (archit.) termin general în constructie, 
cuprinde sistemul de fier in forma unei ancore 
de corabie, pentm a închiega elementele de con- 
stnictie în sens orizontal sau vertical. Ancorai’ea
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grin(}ilor eu ziduri, ancorarea boltilor, ancorarea 
fondatiei ou suprastructiunea etc.

Ancoraggio, (üdl.) taxa ce se plâtesce de 
pi'oprietarul vaselor pentm folosirea portului.

Ancoras tollere, (lat.) a trage ancora, a se 
depârta.

Ancre, baron de Lussignÿ, ma/regal d’, propriu 
numit Goncino Concini, din Floren^, a mers în 
suita Mariei de Medici, sotia lui Henric IV., 
la 1600 la ourtea fi aecezâ, a ajuns sub régenta 
reginei detentorul faptic al puterii de .stat; 1613 
inareçal çi prim-ministru ; îçi luà titlul delà niar- 
cuisatul Ancre din Picardia, pe care çi ’l-a cum- 
përat. Orgolios çi arogant, oâ(Jù în 24 Aprilie 1617 
victima unei conspiratiuni a nobilimei. Sotia lui 
Jïleonora Dori numitâ GalUgai a fost oon- 
damnata, câteva luni mai târ(jiu, la moarte peutru 
fermecâtorie.

Ancus Marcius, dupa Iraditie al 4-lea rege 
roman (640—616 a. Chr.) Ca çi UBchiul sêu 
Numa Pompilius, el fù pios çi protejà credinta 
prin regulamentarea ceremonialului religios çi 
piin crearea noului colegiu sacerdotal al Fe- 
tiaUlor. Bâtêod pe Latini, Ancus Marcius în- 
tinse teritorul Roraei pânà la gurile Tibinlui çi 
colonisa în cetate multi învinçi, dând nascere 
plebei. El fundà çi portul Ostia, fâcù un pod de 
lemn preste Tibru, fortificà Roma în partea 
dinspre Etruria, construi un apaduct çi zidi prima 
închisoare romanâ. Murind lâsà tutore flilor sëi 
pe etinscul Tarquinius Priscus. Istoricii moderni, 
tâgâduind existenta regilor romani, socotesc pe 
A. M. ca eticheta unei a patra epoci evolutio- 
niste a Romei.

Ancyranum monumentum,'numüe data unei 
vestite tabule antice de marmorâ, desgropatâ în 
Ancirà (Angora, Asia m.), din ruinele templului 
lui August. Cuprinde inscriptii în limba grecâ 
çi latinâ.

Andalusia, în vechime o parte a prov. romane 
Baetica; pe timpul domniei Vandalilor se numia 
Vandalitia sau Vandalusia; tinutul dintre Sierra 
Morena çi Marea Mediteranâ (Spania), pe ambele 
parti ale rîului Guadalquivir. Aci au fost odi- 
nioarà cele 4 impeiü maurice: Cordova, Se villa, 
Granada çi Jaen ; acum A. formeazà o càpitânie 
constâtatoare din 8 provincii: Huelva, Cadiz, 
Sevilla, Jaen, Cordova, Malaga, AJmeria çi Gra
nada, eu 0 suprafatâ de 87,571 km*, çi (1887) 
3.431,555 loc. Pe lângâ tinuturi roditoare, bogat 
împopulate, se aüà stepe neîmpopnlate, în urma 
câderii domniei maurice (1492) çi alungarii a 
Va mil. de Jidovi din tearâ. In pârtile sudioe 
c lim a e aproape égala ca cea africanà; tempe- 
ratura mijlocie în lunile cele mai reoi e de 1511 C, 
çi în cele mai calde 30° C ; vegetatiunea e aproape 
subtropicâ. Vin, oleu, poame çi fructe sudice; 
pràsilâ de cai (armâsari de A.), tauii selbatici 
pentru lupte. Locuitorii sûnt de tip mauric- 
oriental.

Andalusita, minerai, silicat de aluminiu; roç, 
ver(Jui; origine metamoitieâ, mai eu sama la 
contactul rooelor einptive eu roce cristaline. 
Variât. Chiastolita în çisturi maclifere, care ré
sulta prin metamoifismul çistuiilor argiloase.

Andamane, grupà de insuie în golful Bengalie, 
afai'â de 4 insule mai mari, oelelalte vr'o 50 
sûnt mici; 6497 km*, eu 22,000 loc., dintre cari 
2—10,000indigeni, iar restul deportati indo-britici.

Andante, fital.J în musicâ întrebuintat ca 
termin de miçoare moderatâ.

Andantino, diminutivul delà Andante; ceva 
mai iute decât Andante.

Andarini, aluat ital. în forma de mazere, 
identic eu Tarhonya magh. (v. ac.)

AndchuI, tmut în Afganistan, 115,000 loc., 
tàtari-turci çi persani; produce grau, orez çi 
poame. Comerciu eu câiryle çi pei as trac h an. 
Capitala A., 15,(X)0 loc.

Andelys, arondissement în départ, franc. Eure 
(Normandia), 1041 km*., 58,0(X) loc. în 117 co- 
mune, împârtite în 6 cantoane. Capit. A. 3600 loc.

Ander, (recte Anderle) Alois, tenorist ceh, n. 
1821 în Boemia; a cântat la operele din Viena, 
Berlin, Dresda, Hamburg çi Londra, fâoênd mai 
aies aici sensatie prin cântece poporale cehice.

Anderko, Petru, vicar gr.-cat. în Maramureç ; 
de origine din comitatul Satumare ; fost profesor 
de teologie la Ungvâr, ca vicai- a functionat 
54 ani (1815—1869). f în Siget în etate de 
93 ani. Poporul roman îl veuera ca pe patri- 
archul sëu. Cele dintàiu çooli romane din Mara
mureç au fost inliintate sub pâstorirea lui.

Anderlecht, oraç în Belgia, 24,939 loc. Aici 
au învins Francezii la 1792 putenle aliate.

Anderledy, Antoniu, general al lesuitilor; u. 
1819, t 1892; delà 1870 asistentul generalulai 
Beckx, 1883 vicaïul, iar 1884 urmàtorul acestuia.

Andernach, oraç în jud. prus. Eoblenz, lâuga 
Rin çi linia feratâ Kôln—Koblenz, 6153 loc.; A. 
e îneungiurat eu un mur vechiu, neregulat, eu 
bastioane; de însemnat e biserica cat. »Geno- 
veva« (din veacul XII), progimnasiul çi institutul 
de alienati. A. a fost o fortâreatâ romanà (An- 
tennacum, CasteUum ante Nacum); 8 Oct. 876 
lupta între Carol Pleçuvul çi Ludoric IL al Germ.

Andersen, Christian, poet danez renujnit; u. 
2 Apr. 1805 în Odense (pe insula Fiinen) ca 
fiul unui ciobotar, a cârui meserie o învëtà çi 
el. Murind tatâl sëu, A. se açezà în Copenbaga, 
unde fâcù studii temeinice çi atrase atentiunea 
lundi asupra sa prin mai multe p o e s i i (»Copilul, 
ce moare,« 1828 — ca Bolintineauu). Fâcù multe 
câlàtoru în Europa çi Africa, pe cari le-a descris 
în mod atrâgétor, eu foc çi spirit poetic. »Icoauo 
umbroase«, «Bazarul unui poet«(1842), »In Svedia» 
(1851), »In Spania* (1864) etc. Mai renumit e 
pe terenul poveçtilor, cari se disting pria 
forta çi bogâfia fantasiei, prin un colorit plàcut, 
frumseta tablourilor çi prin veselia dispositiuuii 
sale. Poveçtile lui au apârut 1858—61, 4 tom., 
çi s'au tradus în toate limbile europene. Ro
mane mai bune are: »lmprovisatorul« (1834), 
un tablou psichologic, résultat al câlâtoriei sale 
în Italia; »0. T.« (1836), o vie caracterisare u 
moravurilor nationale; »Numai un diplaç* (1837), 
din viata sa proprie; »A fi sau a nu fi* (1857); 
In »Povestea vietii mele* îçi espune autobio- 
grafia (1847). Mai putin succese sûnt dramele 
lui ; »Despâr(ire çi întâlnire* (1836, — idilicà), »Mu- 
latul* (1840, romant.), «Ahasvérus* (miticâ 1848); 
pe acest teren îi lipsesce puterea caracteiisâiü 
çi priceperea technicâ. Individualitatea lui Ute- 
rarâ se cai’acteriseazâ prin profunditatea senti- 
mentelor, o fantasie vie, un umor original (ro- 
mantele) çi prin un lirism, ce adeseori e atins 
de un ton elegic (cânteoele). f 6 Aug. 1876.
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Românesce au apârüt-»Poveçti alese« în »Biblio- 
teoa pentru toti« (Nr. 1). [Dr. E. Cristea.]

Andersson, Carol loan, càlâtoi- african, n. 
1827 in Svedia. 1850—51 a strâbàtut ou englesul 
Galton în [inutuiile Dauiara Ovampo, 1853 
a ajuns pânà la lacul Ngarai. 1858—59 apoi 18(37 
a percurs termuiii rîului Kunene, descoperind 
[inutnl Ocavango. f 1867. Scrieii : Lake Ngami 
(1856), Okavango-River (1861).

Andesina, minerai, plagioclasul intermediar, 
intre oligoclas çi labrador. M. constituent al ro- 
oelor eruptive neuti-e çi basice, s. e. sienite, 
trachite, diorite, andésite etc.

Andesita, rooà eruptivâ, efusivà, neovulcanicâ, 
formata principal de un feldspat plagioclas acid. 
Structura e trachitoidà ; în constit. A. întrâ âncà 
într'im niod Yariabil: mica negru, amlibol, pi- 
roxen. A. sûnt foarte respândite în Ungaria, 
Transilvania, Bucovina çi în nord. Moldovei, în- 
so[ite de giseminte de aur, argint etc.

Andiantes, popor vechiu, locuia în Panonia 
lângâ Drava.

Andidsan, jud. în provincia Fergana (Asia), 
15,173 km*., 120,000 loc.; capitula A. 30,600 loc., 
astâdi în poses. Rusiei.

Andielovici, Voitek, pictor ingo-slav, n. 1824 
în Fiume. Op. ; Portretul ban. lelacici.

Andila de Custivei, în poveçtile românesci 
(Lazar Çaineanu pag. 410) e o pasere mâeastrâ, 
de origine a fost fata de împërat. Identicâ eu 
Andilandi (v. ac.) [Atm.]

Andilandi, în poveçtile românesci e numele 
unei paseri màestre, o fata cere delà fi-a- 
tele ei, ca sa ’i-o aducà. figanca spune, câ este 
0 pasere A., a cârei cântare întrece toate mu- 
sicele pâmêntesci, câ ea are danil de a gâci 
ti'eoutul çi viitorul çi a ceti în ininiile oamenilor; 
çi câ ea trâiesce în palatul (Jinelor din împëràfia 
ielelor spre soare-apus. Copilul eu pêr de aur 
învëtat de un unchiaç, câ ce sâ faeâ, ajunge la 
palat çi strigâ: Andilandi (çi SchilandUandi) çi 
atunci o fUn(â frumoasâ, ca o dinâ, sburà în aer 
ji pieri dimpreunâ eu paserea, dar (Jina se re- 
intoarse çi spuse, câ e fatâ de împërat, çi câ 
iubind pe fratele sëu, naça a blâstemat-o ca sâ se 
schimbe în pasere, dar acuin scâpând de blâstem 
s’a re’ntors ou fratele sëu acasâ. A. e o Uustra- 
(iune pentru de a înfelege ce e paserea mâeastrâ 
(v. ao. çi tui-tui-eaua la Arghir). In poveçti, unde 
e iubire între frate çi sorà, de reguiâ fratele re- 
presintâ soarele, çi sera luna. [Atm.]

Andivie, (botan. [Cichorium endivia]), o varie- 
tate de ciooare ; se mai aude çi forma andidie. 
Ca çi din oicoare, din andivie se face salatà. 
Altâdafâ se întrebuinfa nu puf in çi ca doftorie.

An(jii, munfi, v. Cordillerii.
Andlau, Gaston, Hardouin, losif, general 

fiances; n. 1824, f 1891. S’a distins ca oâpitan 
m resboiul din Crimea; dupâ resb. italian din 
1859 ataçat militar în Viena, a asistat ca comisar 
fi'ancez la regularea hotarelor Turciei çi Serbie!. 
1870 a luat parte la luptele de lângâ Metz çi a 
fost prins çi apoi internat în Hambui’g. Aici a 
sons opul sëu sensafional: «Metz, campagne et 
négociations®, în care atribue desastrul delà Metz 
lui Bazaine.
. Andokides, orator atic, n. 440 a. Chr. în Atena; 
inouroat în procesul pentru mutilarea statuelor 
Ini Bennes (v. Alkibiades) a trebuit sâ fugâ din

Atena pe la 415; s’a rentors însâ dupâ câderea 
celor 30 tirani, dar a fost trimis din nou în 
exil, unde a çi mûrit. Delà el au remas 4 cu- 
vêntàri apâr. în ed. mai noua alui Blass, 1880, 
çi Lipsius, 1888.

Andoràs, dupâ tradifia magb. întemeiâtorul 
famiHei Andrâssy; uimaç al unui duce magb., 
care s’a açecjat în Panonia. Se 4'ce câ a luat 
parte în luptele Sf. Stefan contra ducilor Kupa 
çi Gyula, çi dupâ ce a învins pe cel din uimâ, 
a devenit oàpetenia Secuilor. A avut 3 fii, losif. 
Vida çi Ladislau. Cel din uimà a moçtenit dem- 
nitatea lui A. çi s’a açecjat în Transilvania. O 
parte a urmaçilor sëi a trecut apoi în Ungaria.

Andorra, o micâ republicâ pe coastele Pire- 
neilor estici, între Francia çi Spania, 452 km*., 
10,000 loc.; dupâ tradifiune fundatâ de Carol 
cel Mare ; stâ sub supremafia Franoiei çi a epis- 
copului spaniol din Urgel. Capitala A. la Vie]a 
eu 600 loc.

Ando, insulâ în nordul Norvegiei, cea mai 
nordicâ în gnipa insulelor Lofote çi Vesteraal; 
climâ foarte asprà.

Andrada, lose Bonifaeio d’A. e Silva, bârbat 
de stat çi poet brasilian, n. 1765; 1800general- 
intendent al seotiei minière portugheze, s’a ren
tors la 1819 în Brasilia; 1822—23 a fost mi- 
nistru de interne, apoi exilât, la 1829 rechiemat; 
1831—34 a fost tutorele lui Dom Pedro IL, 
•f 6 Aprihe 1838.

Andradit, v. Grenat.
Andral, Gabriel, medic çi prof. în Paris, n. 

1797 în Paris, f 13 Febr. 1876. Opéré: «Clinique 
médicale» (ed. 4. 1840, 5 tom.), «Précis d’anatomie 
pathologique» (1829, 3 tom.) ç. a.

Andra^falva eu Borne^tii, comunâ rmalâ în 
câpitânatul çi judecâtoria Râdâufului, lângâ l'îul 
Sucevei (Bucovina), ou 2040 loc., între cari 1712 
Maghiari, 177 Nem(içi 73Jidani. [Dr.I.G.Sb.]

Andrâssy luliu, conte de Csik-Szt.-Kirâly çi 
Kraszna-Horka, bârbat de stat ungar, n. 1823 
în Caçovia. In 1848 a fost maior în garda na- 
(ionalâ, apoi adiutantul lui Gorgey. Dupâ ter- 
minarea revolufiei în 1851 a fost spâncjurat in 
effigie. La 1858 se întoaree din exil (delà Paris) 
çi, aies în dietâ, la a. 1861 se alàturà partidului 
lui Deàk. Dupâ înebeierea pactului dualistic a 
fost numit (1867) ministru-president ungar çi 
de honvecji, iar 1871 ministru austro-ungar de 
externe çi ministru al casei impériale. La a. 
1879 a pârâsit acest post. f în Volosca 18 Faur 
1890. Despre însemnàtatea lui politioft v. art. 
Ungaria.

Andrea, 1) numireapoporalâ alimei Décembre; 
2) noaptea sf. Andreiu, de care sûnt legate o 
mul(ime de credinje supersti[ioase. Aça : în noaptea 
de sf. Andreiu ies lu pii din pâduri çi umblâ 
în potaie; iar strigoii, vü çi morfi, se adunâ 
la respântii çi încaleoâ pe meli(ele de bâtut câ- 
nepa çi se bat eu limba acestora. In (eara Ha- 
[egului nu se lucrâ la sf. Andreiu, ca sâ nu 
strico lupii oile çi caprele; iar pe airea ung 
(ifina uçii sau ferestrUe eu usturoiu sau descântâ 
usturoiu, care e bun contra strigoilor çi far- 
mecelor. (Et. M. Rom.)

Andrea, Girolamo, Marchese d’, cardinal, n. 
1812 în Neapole, 1852 cardinal çi president 
în congregatio indicis ; 1859 s’a déclarât pentm 
reformele liberale çi unitatea statelor italiane
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sub presidenta papii, din care causa a fost (1867) 
depus din oficiu. t 1868.

Andreanum, v. Sa^i.
Andree, 1) A. Garol, geograf çi publicist, n. 

1808 în Braunschweig, f la 1875 în Wildungen ; 
studià sciin(ele istoi'ice in Jena, Gôttingen çi 
Berlin, din 1838 redigià sucoesive mai multe 
foi politice, iar din 1855 se dedicà exclusiv stu- 
diilor geografice çi etnologice. In 1861 înfiintà 
revista »Globus«, a oàrei oonducere, dupa moartea 
sa, O luà R. Kiepert. 2) A. Richard, fini celui 
dintâiu, n. 1835 in Braunschweig. Studià sciin- 
(ele naturale. Delà 1859—63 aplicat in Boeinia, 
unde cunoscù luptele nationale çi referintele 
dintre Germani ÿi Boenii. Scrieri: »Heferintele 
de nationalitate çi marginile limbei în Boeniia« 
(1871, ed. II, Lipsca), «Tsohechische Gange« (1872 
Lipsca). Combate din punct de vedere national- 
germân preponderanta slavâ. »Studii de câlâtorie 
vendice® (1874 Stuttgart). Compose o mapâ isto- 
rico-etnograficà a Wendilor din Lausitz (Praga 
1873), »Paralele etnografice» (1878 çi 1889), 
lEtnografia Evreilor« (1881), »Anthropophagia« 
(1886) etc.

Andreescu, pictor roman, n. în Buouresoi la 
1852. Absolvând çcoala de bele-arte în capitala 
terü, deveni mai ântâiii profesor la seminarul 
din Buzeu. Ca atare a expus primele tablouri 
la expositia din Bucuresci delà 1876. Anul ur- 
mâtor se duse la Paris, unde gâta çi aduse acasâ 
mai multe pânze, expuse çi la »Salon«. JÜeob- 
tiuênd însâ suocesul ce spera eu expositia ta- 
blourilor sale în 1882, se întoarse la Paris, atacat 
déjà ,de ofticâ, unde mûri în 1884. Influenta 
boalei, de care suferea, se vede çi în marea 
parte a creatiunilor lui: nota dominants a lor 
este posomorîtâ, melancolicà; astfel spre pildS: 
»Imprejurimea Bucurescilor», în pro- 
prietatea colonelului Perticari; «Cârciumade 
pe marginea drumului*, »Pâdure de 
f agi«, ambele în posesiunea dlui Take lonescu; 
•Dupa Ploaie«, în posesiunea dlui I. Kalin- 
deru, ç. a. Numërul tablourilor lui se ridicâ la 400. 
România a pierdut în A. pe unul din cei mai 
aleçi peisagiçti ai timpului sëu, care s’a distins 
atiit prin originalitatea motivelor, eût çi prin abi- 
litatea execnlSrii acelora.

Andreica, Mihaiu, proprietar în Càmpeni, n. 
9 Nov. 1827, cel mai viteaz tribun din oastea 
lui lancu, în urmâ prefect în locul lui Butean, 
pe care ’l-a spânzurat Hatvany. In etate de 
21 ani A. a dovedit în mai multe bàtâlii un 
rar cm'agiu. Insuçi lancu (Jice într’un decret al 
sëu, din 15 Sept. 1849, câ gloria învingerii asupra 
armatei lui Hatvany, i se cuvine tiibunului A. 
Viteaz în bàtâlie, a fost uman çi îndurâtor eu 
cei învinçi. La 1849 a fost împreunâ eu lancu 
trimis în deputatiuno la împëratul în Viena. — 
Un tainic joc al soitü ’i-a mântuit viaja çi ’l-a 
scàpat de soartea tribunului Molnar, a prefec- 
tilor Dobra, Butean çi alti Romani din Abnid 
çi Abru(jel, cari au câ(Jut jertfà trâdârii. In- 
trând Hatvany, în 6 Maiu 1849, in uvma unei 
ti'âdàri, în Abnid, în timpul cand Românii eu 
Magbiarii tractau în biserica reformata despre 
conditiunile împSciuirii, a pus màna çi pe A. 
In (Jiua urmâtoare Hatvany învità pe prefectul 
Butean, ca dînsul sS mearga la lancu în Câm- 
peni eu o provocare în scris, ca Românii în 24

de oare sa depuna armele çi sa capituleze. Bu
tean a refusai. Astfel a trimis Hatvany pe A., 
acesta însâ nu s’a mai întors la Hatvany, pre- 
cum îi »poruncise«, ci împreunâ eu lancu çi 
eu ceialalti tribuni s’a pus în fruntea vitejilor 
»Moti«, eu cari au sdrobit çi nimicit armata lui 
Hatvany. A., prototipul adevëratilor Moti, la 
nascerea sa primise déjà semnifieativul nunie 
»ü r s U t", nume ce în Muntii Apuseni se dà nou 
nâscutilor de o fâpturâ puternicâ. A. a fost 
décorât din partes impëi atului Francise losif I. 
eu crucea de aur pentru mérité; iar din partes 
împëratului tuturor Ruçilor, Nicolau I., eu me- 
dalia de argint. [I. S. Ç.]

Andreiu, apostol, fratele lui Simon Petru; 
dupâ tradijiune el ar fi lâjit Evangelia în Capa- 
dochia, Galatia, Bithynia çi Scithia pana la Volga 
(de aoeea e çi Patronul Rusiei); la reîntoar- 
cere a fundat biserica bizantinâ. A fost restignit 
în Patrâ din Achaia pe o cruce plecatà (X = 
crucea lui Andreiu). ()iua com. 30 Nov.

Andreiu, (Andrâs sau Endre), numele a 3 régi 
ungari çi al unor principi. 1) A. I. (1047—1060) 
al patrulea rege al Ungariei, ca print, prigouit 
fiind de Petm çi regina Gizela, sojia Sf. Stefan, 
s’a réfugiât în Rusia la principele lai’oslav, a 
cârui ficâ o luà în câsâtorie. Când magnajii ma- 
ghian aflarâ, câ regele Petru a jurât fidelitate 
lui Heinrich III., se adunarâ la Csanâd çi chie- 
marâde rege al Ungariei pe A., care, dimpreunà 
eu fratele sëu Revente, întrà în Ungaria ou 
oçtire ruseascâ (1046). Partida Maghiarilor în- 
clinafi spre pâgânism, sub couducerea lui Vatha, 
se folosi de ocasiune çi înscenà o rescoalâ sàn- 
geroasâ, oerênd delà A. sà restitue reügia veche 
pâgânâ. Multe biserici furâ prâdate çi ruinate, 
preofi çi episcopi uciçi. In fine vëijênd A., cà 
eu pâgânismul nu se poate sus(iné între statele 
creçtine din Europa, pàçi énergie în contra lui ; 
se încoronà de rege în mod creçtinesc, restitui 
creçtinismul çi opri cultul pâgân. Abia restabili 
pacea internâ çi avù a se lupta în contra lui 
Heinrich III., care pe basa jurâmêntului de fi
delitate al regelui ungar Petru, îçi susjinea drep- 
turile suverane asupra Ungariei, ba nâvâli în 
doué rânduri eu oaste în Ungaria pentru vali- 
ditarea pretensiunilor sale. In fa(a acestei pri- 
mejdii A., chiemà în (eai'â pe fratele sëu Bêla 
din Polonia, promi(êndu-i a treia parte din (eani, 
iar dupâ moartea sa tronul Ungariei. Bêla con- 
duse eu destulâ dibâcie campania în contra lui 
Heinrich, pe care în ambele rânduri îl bàtù çi-1 
sili sâ abfjioâ de pretensiunile sale asupra Uu- 
gariei. Nâscêndu-i-se lui A. un flu— regele de mai 
târijiu Solomon — el revooà promisiuuea data 
fratelui sëu Bêla; dupâ acestea neîntelegerile 
çi cearta între fi'a(i crescù tôt mai mult pânà 
ce Bêla se resculà în contra lui A., pe care il 
bâtù çi-’i ocupà tronul (1060).

2) A. IL (1205—1235), al 19. rege al Ungariei, 
fini lui Bêla III., s’a resculat în contra fratelui 
sëu Emerio (Imre), care ’l-a îuchis dar apoi ’l-a 
eliberat çi ’l-a pus tutor al fiului sëu Ladislau III. 
Dupâ moartea acestuia A. a ajuns rege al Un
gariei, çi a fost primul, care a pus jui'âmênt de 
îneoronare. A. sta sub influinja sotiei sale Ger- 
trud, care punea în dignitâtUe înalte ale t®1'” 
pe fratii çi rudele sale, ceea ce provoeà nemul- 
(âmire ; în urmâ regina fù uoisâ prin conjuratü
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oonduçi de banul Bânk. A. a întrepiins o ex- 
poditie în Gali^ia, dar fârâ résultat; apoi îm- 
plinind promisiunea data tatalui sëu, cà va con- 
duoe O cruciatà la monnêntul sfânt, se îmbavcà 
(1217) la Spalato eu oastea sa ?i trecù în Pa- 
lestina, unde asedià în zadar muntele Tabor ; se 
întoarse deci fârâ nici o ispravâ, aduoeudu-çi 
titlul de rege al lerusalimului. Sosit aoasâ, aflà 
Jeara în cea mai mare miserie çi anarchie; pentra 
delâturarea acestora dâdù A. la 1222 renumita 
butla de aur (v. ac.) ; aceastâ lege âneâ nu sanà 
lelele, câci nu se tinea. A. dâduse Ismaelitilor çi 
JidovUor în arêndà incassai’ea dârilor ; aceçtia jà- 
fuiau popoml, care se înstrâinàtotmai multdere- 
gele; în aoelaçi timp A. se lupta ou lipsa de bani çi 
ou sârâcia. t 1235, lâsând feara în miserie.

3) A. III. (1290—1301) nepotul celui anterior, 
al 23 rege al Ungariei çi ultimul din famiüa 
Arpadianâ. F ata ou el au pâçit mai multi pré
tendent! la tron, ca printul Albert de Austria, 
en care s’a împâcat, luând de sotie pe fioa lui, 
Agnes. Cu Anjou-esoü a trebuit sâ se lupte pânà 
la flnea vietii sale. Anjouescii candidaserâ la 
tronul Ungariei pe Carol Martell, iarâ dupâ 
moai'tea acestuia pe Carol Robert, care întrà în 
tearâ çi se încoronà de rege al Ungariei. Pe când 
A. se pregâtia la luptâ contra lui Carol Robert, 
jnuri în lan. 1301.

4) A. principele, fiul regelui Stefan V. cu 
sotia sa cumanâ Elisaveta, la 1272 a fost râpit 
de loacbim Pektâry, banul Croatiei, cu învoirea 
reginei, pentm a-’l logodi cu fioa lui Rudolf de 
Habsburg, mmi însâ mai nainte de a se réalisa 
aoest plan la 1278.

5) A. principele, fiul regelui ungar Carol 
Eo"bert, fratele mai mie al lui Ludovic oel Mare. 
La 1333, când A. nu era ânoâ de 6 ani, a fost 
dus la Neapole çi logodit cu loana, nepoata re
gelui Neapolei. Dupâ ce se câsâtori cu loana, 
ajunsâ reginâ de Neapole, aceasta cu ajutoml 
curtenilor sëi se soàpà do urgisitul principe 
ungar A., omorîndu-1 cu ocasiunea unei vênâ- 
toare (1345). Ludovic cel Mare, regele Ung., 
încercà sâ resbunè moartea fratelui sëu, nâvâ- 
lind în Italia çi ooupànd în douë râuduri Nea- 
polea, dar fârâ a o puté tiné- loana fù mai 
tiîrdiu sugrumatâ de Carol, ducele de Durazzo.

Andrelu, 1) A. arehiepiseopul Gesareei din 
Capadochia, ântâiul scriitor bisericesc, delà care 
ne-a reinas interpretarea completâ a Apocalipsului 
st. apostol çi evangelist loan ; a tràit pe la sfîr- 
çitul secl. V. 2) A. Corsini, sfànt, episcop de 
Fiesole, n. în Firenze din vechia familie Corsini 
1302, f 1373. Evlavioasa lui marna visa, câ a 
dat nasoere unui lup, care la poarta mânâstirii 
Carmelitilor s’a prefâcut în miel; de aceea îçi 
inchinà copilul, âneâ înainte de nascere, vergurei 
Maria, iar dupâ aceea se sili a-’l cresce în frioa 
Olui; în etate de 17 ani A., sub infiuinta visului 
povestit de càtrâ mamâ sa çi la i-ugârile ei, întrà 
m ordinul Carmelitilor, unde la 1328 se sfinti de 
pieot,^ apoi luà doctoratul în teologie çi deveni 
prier în Firenze, iar la 1360 în contra vointii sale 
Ml numit ePp. în Fiesole. Pontificele Eugen IV. 
1 ridicà în çirul fericitilor la 1440, iar Urban VTII. 
il canonisa de sfânt la 1629.

Andreiu, Magistrul, capelanul regilor Bêla IV. 
ÇI Stefan V., a sens istoria resboiului dintre 
regele Sicüiei Carol, im strâmoç al regelui ungar 

ânciclopedia românâ. Vol. I,

Carol Robert, çi înti'e Manfred, duce de Tarent, 
apoi moartea lui Conradin çi urcarea lui Carol 
pe tronul reg. al Siciliei çi Neapolei. In Sioilia 
ajunsese A. probabil în societatea ficei regelui 
Stefan V. în 1266. Lucrarea lui apârù la Paris 
în 1649, apoi la Buda în 1779 (in Opusculis 
fugientibus Scriptt. et Rer. Hung. P. I.) çi în 
Mon. Germ. vol. XXVII.

Andreiu, ordinul, primul ordin rusesc, înfiintat 
1698 de Petru cel Mare; se conferâ numai per- 
soanelor cu rang de general, daeâ au primit déjà 
ord. Alexandm Newsky çi vulturul Alb.

Andrej, (dupâ proprietatea sa Bogoljubovo nu- 
mit BogoljubskijJ, mare duce nisesc, initiatorul 
politicei, care avù de urmare unitatea impeiiului 
nisesc. Timpul nascerii lui nu e cunoscut; ca 
mare-duce domni în Susdal 1158—74; lui este 
a se atribui, câ punctul de gravitatiune al sta- 
tului rusesc se strâmutà delà Kiew în partea nord- 
vesticâ a imperiului. A. câ(Jù jertfâ unei conju- 
ratiuni 1174.

Andrejewskij, Areadijevici Sergej, poet rus; 
n. 1848; trâiesoe ca advocat în Petersburg; lu- 
crârile lui poetice le caracteriseazâ devisa îm- 
prumutatâ delà Edgar Poe: »Melanoolia este cea 
mai îndreptâtitâ dispositie poeticâ.« Afarâ de 
poesü a mai sens çi douë studii de valoare 
asupra poetilor ruçi: Baijatynskij çi Njekrasow.

Andria, oraç în prov. ital. Bari (Apulia), resid. 
unui episcop; 37,182 loc. (1881); 15 km. spre 
sud delà A. se. aflà admirabüul Castello del Monte, 
ridicat de imp. Friederic IL

Andrici, Alexandru, poet çi scriitor sêrb; 
Scr. : »Geschiohte des Füistentums Monténégro.»

Andrieviciu-Morariu, Silvestru, Br., n. 14 Nov. 
1818 în Mitocul Dragomimei, botezat cu numele 
Samuil. Moçul sëu Andreiu Grudinciuc (= Su- 
perbul, Sumetul) era morariu în sat çi numit 
de consâteni Andreiu Morariul. Dând pe unui 
din ficiorii sêi^ Georgiu, tatàl lui Samuil, la çcoala 
din Suceava, il înscrise directoral ei, dupâ moda 
slavicâ, sub conumele de Andrievrciu, dupâ 
numele tâtâni-sëu, iar nu sub eonnmele fami
lial1 de mai înainte. Din timpul acesta se des- 
pârti familia lui Andreiu Grudinciuc într’o ra- 
murâ cârturarà sub conumele de Andrieviciu, 
çi în alta neoàrturarâ sub conumele poporal de 
Morariu. Samuil, fiul lui Georgiu (care devenise 
preot în 1816), absolvà çcoala poporalâîn Suceava, 
iar studiile gimnasiale çi tuologice în Cernant; 
se câsâtori çi se preoti în 1843 çi fù açecjat în 
satul Ceahor de lângà Cernàut. In 1849 càpëtà 
delà episcopul Eugeniu Hacman titlul de asesor 
consistorial onorar, fiind cà il apërase în 1848 
prin 0 apologie în contra clerului, care îçi ma- 
nifestase nemultàmirile sale în contra modului 
de administrare a diecesei, totodatâfùreconiandat, 
împreunà cu alti preoti, ca candidat pentru ocu- 
parea catedrei de limba çi literatura românâ, ce 
se înfiintase în Dec. 1848 la institutul filosofic 
din Cemâut, dar se retrase delà aceasta candi- 
daturâ din causa micului salar. In 1850 çi 1851 
participa la o comisiune institnitâ în Viena pentiu 
tipàrirea câi’tilor liturgice, iar în 1862 fù chemat 
ca referont provisor la consistoriul episcopesc 
din Cernâut, çi în 1866 numit definitiv cu titlul 
de consilier consistorial. Participând, în nrma 
stâruintii lui L G. Sbiera, de pe la 1868 încoace, 
la miçcârüe RomânUor pentru reorganisarea die-

12
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cesei pe temelie autonomiafâ eu représentant 
compiisâ din preo^i çi lumeni, se înduçmânl eu 
protectorul sëu episcopul Eugeniu Hacraan, çi 
fù suspendat a saoris et ab officie în 1869, dar 
reîntregit de archiepiscopul TeoAl Bendela în 
1874. In 1871 îçi schimbà conumeJe Andrieviciu 
eu acela de Morariu, imitât fiind în privint 
aceasta de toata ramui-a Andrievicenilor. Vëdu- 
vind de mai înainte, se calugâri în 1874, primind 
numele deSilvestm çidemnitatea de archimandrit. 
1877 fù denumit archimandrit diecesan çi vicar 
general, çi în 1879 càpëtà împreiinâ eu alfi 
barba^i de mérité literai'e, eu încuviintarea îni- 
pèratului, delà facultatea teologicâ a univei'sitâîii 
din Cemàut tiüul de doctor în teologie ad ho
nores. 1880 fù denumit archiepiscop çi miti-o- 
polit al Bncovinei çi Daltnafiei, in care calitate 
mûri în 3/15 Aprilie 1896. A. a fost talentat, 
tare activ çi bun la condeiu, mai aies în cele 
oficiale, dar çi eu multà presumptiune, çi eu ne- 
dependent în socotintile sale pe timpul epi- 
scopiei ; çi-à câçtigat mari mérité pentru cultui’a 
poporului, publicând pentru çcoalele poporale mai 
multe cà^ didactioe între 1856 çi 1869; lite- 
ratura bisericeascâ àncâ a înavu^t-o eu publi- 
carea unei cârti »Cuvêntàri bisericesci pe toate 
Dumineeile çi serbâtorile de preste an». (Cer
nant, 1860); eu o »Psaltiohie« (Viena, 1879); 
eu «Tipiconul bisericii ortodoxe orientale» (Cer- 
nâuti 1883); eu mai multe »Epistole pastorale» 
între 1880 çi 1895, çi eu trei «Apologii» (Cer
nant 1848, 1885 çi 1890). Mult s’a luptat pentru 
teai'â çi bisericâ ca députât în caméra legisla- 
tivâ a terii çi a imperiului. Delà înduçmânirea 
sa eu episcopul Eugeniu Hacman a lucrat eu 
mult zel pentru înfiintarea unui congres bise- 
ricesc, compus din preoti çi mireni, pe care a 
ajuns a-’l deschide in Iulie 1882 çi în Sep
tembre 1891, ambele dâti însà numai ca congres 
constituant, dar nu scoase la capët lucrârile lui 
în sesiunea din urmâ; congresul a remas ne- 
înehis pânâ astâ(}i (1896). Cât de mult tiuea la 
décor çi splendoare, se vede de acolo, câ îndatâ 
dupa denumirèa sa ca archiepiscop çi mitropolit 
a clasat, prin decretul sëu din August 1880, 
preotimea diecesanâ în unspredece trepte sau 
ranguri, analog eu clasarea functionarilor statului, 
distingênd rangurile prin diferite decoratiuni çi 
întroducênd totodatâ mai multe demnitâti bise
ricesci ca esarhi. archipresviteri, staurofori çi 
mitrofori, pe cari le distribuî eu mare Uberalitate. 
El a dat initiativa la înfiintarea societatii filarmo- 
nice»Annonica» çi a societàtii studentesci semina- 
riale »Academia ortodoxà». [Dr. I. G. Sbiera.] 

Androceu, în botanicâ exprima totalitatea or-
fanelor bârbâtesci din flori (y. Stamina). A. poate 

format dintr’un singur organ bârbâtesc, adecâ 
dintr’o singurâ stamina, çi în acest cas se ()ice 
A. monandru (Centranthus ruber, Hippuris, 
Blitum, unele Salix, Amomum, Corispermum etc.), 
sau din douë staminé, A. diandru (Jasminium, 
Olea, Syringa, Veronica, Piper, Gratiola etc.), din 
trei st.. A. triandru (Tamarindus, Crocus, Iris, 
Gladiolus, multe Cy peracee çi Graminee), din patru 
si, A. tetrandru (Dipsacus, Scabiosa, Knautia, 
multe Rubiacee, unele Scrophularinee, Labiate, 
Umbellifere etc.), din 5 st., A. pentandru, (cele mai 
multe Dicotyledonate, precum: Solaneele, Pri- 
mulacee, Gentianacee, Apocynee, Umbellifere,

Labiate), din 6 st., A. exandru (multe Liliacee, 
Amaryllidee, Crucifere, Alismacee, unele Gra
minee), din 7 st., A. eptandru (Asculus, Trien- 
talis, Erythrospermum verticillatum), din 8 st., 
A. oetandru (Oenothera, Acer, Tropaeolum, Buta, 
Erica, Daphné, Paris, Epilobium etc.), din 9 st,, 
A. eneandru (Laurus, Butomus, Rheum), din 
10 st., A. decandru (Oralidee, Pyrola, Arbustus, 
Andromeda, Ledum, Zygpphyllum, Cassia etc.), 
din 12 st., A. dodecandru (Asanim, Lythruni, 
Agrimonia etc.), din mai mult decât 12 st., A. 
polyandru (Ranunculacee, Rosacee, Malvaoee, 
Magnoliacee, Hypericacee etc.) Aceste diferite 
feluri de A. au servit lui Linné pentru ,sta- 
bilirea clasei I—XIII. inclusiv din sistemul sëu 
sexual (I. Monandria, II. Diandria, ç. c. 1., XII. 
Icosandria, pentru cele care au A. format din 
20 st., cum sûnt multe Rosacee, çi XUI. Poly- 
andria, pentru cele al càror A. polyandru are ait 
numër de st. decât 20). Ori care ar fi numërul 
st., ele pot fi dispose pe receptaool sau în s p i - 
ralâ, çi în acest cas ele sûnt totdeima numé
ro ase (Ranunculacee, Magnoliacee, Nymphaeacee), 
sau în verticile, çi în acest cas pot fi açezate 
într’un singur verticil, A. monostemon (So- 
lanee, Iridee, Primulacee, Vitis, Escallonia), sau 
în 2 verticile. A. diplostemon eu verticilele 
compose din acelaçi numër de staminé (Erica, 
câte 4, Liliacee oâte 3 st. în fiecai’e verticil), 
sau eu verticilele compose dintr’un numër diferit 
de staminé (Mansonia ovata, Monodora odorata, 
verticilul extern eu 10 st. çi cel intern eu 6; 
Butomus, verticilul extern eu 6 st., verticilul 
intern eu 3), sau st. sûnt açezate în mai multe 
verticile çi în acest cas poartâ numul de A.pu- 
1 y s t e m O n ^Saxifr^acee) sau A. meristeimën 
când st. s’au inmul|it prin dedublare sau ramficare, 
(Rosacee, Hypericacee, Malvacee, Dillciiiacee). 
Üri cai'e ar fi numéml çi disposi(ia staminelor, 
ele pot fi égalé A. homodynam (cum o casul 
general), sau st. pot fi neegale, A. heterody- 
nam. In acest din urmâ cas, când sont numai 
4 st. çi dintre ele 2 mai mari, se 4ice A.di- 
d y n a m (Didynamia, clasa XIV. a lui Linné), 
(Orobanche, unele Crucifere, Rhinanthacee, La
biate, unele Scrophularinee) ; iar de sûnt 6 st. 
çi 4 sûnt mai mari, se (Jice A. tetradynam 
(clasa XV. Te tr ad y nam i a Linné), s. e. Iberis, 
Arabis, Crambe, Draba etc. în general Cruci- 
ferele. Ori care ai1 fi numërul, disposi(ia çi di- 
mensiunüe staminelor, ele pot fi libéré între 
ele pe toatâ lungimea lor, A. dialystemon, 
çi în acest cas pot fi depârtate între ele (St 
distant!a, precum la: Solanee, Liliacee, Iridee 
etc.), sau apropiate (Stamina approxiinata; 
precum la: Anona, Magnolia, Ranunculus), sau 
se ating (St. conniventia, s. e. Borrago), sau 
sûnt ahpite foarte strîns, putêndu-se totuçi sé
para unele de altele (St. agglutinata sive 
cohoerentia, s. e. Ruta), sau staminele con- 
cresc între ele pe o lungime variabUâ, A. ga
ines te mon. Când concresterea st. se face îu 
toatâ lungimea, sau pe o porflune oarecare a 
filamentelor lor, atunci A. e gamostemon pria 
adelphie çi poate fi: A. monadelph, când 
filamentele tuturor staminelor concresc într’un 
singur mânunchiu, numit androphor(s.e. Malva, 
Stercuüa, Heretiera Uttoralis, CaneUa alba, Biy- 
throxylon coca), A. diadelph, când filamentele
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staminelor se unesc în doue mân imcliiuri (Poly- 
gala, Fumaria, Papilionaceele), A. triadelph, 
oând st. se unesc m 3 grupe (Cuoarbita, Hype- 
ricum), A. tetradelph, oând sûnt 4 gmpe 
(Cladûthamnus, Spai-niania Africa), A. penta- 
delph, când sûnt 5 grupe (Candollea cunei- 
forinis) çi A. poly adelph, când sûnt mai multe 
deoât 5 grupe (Citrus). Din acest punct de ve- 
dere a stabiiit Linné, clasele XVI. (Mona- 
delpliia), XVII. (Diadelphia) çi XVIII. 
(Polyadelphia). Adelpbia este égala, când 
numéral staminelor din fieoare grup este acelaçi 
(Candollea, Æschymone paludosa), sau neegalâ, 
când fieoare grup e constituit dintr’un numèr 
deosebit de staminé (Leguminbasele papilionacee 
9 + 1) sau nu toate giupurüe sûnt formate din 
tôt afcUea staminé (Cucurbita 2 + 2 + 1). Când 
conorescerea staminelor se face numai piin re- 
giunea antberei, atunci Androceul Gamostemon 
so (jice Synanthereu (Viola, Composeele). In 
fine conorescerea se poate face çi prin filamente 
çi prin anthere, fârâ confundarea sacilor poünici 
(Lobelia, Cucurbita), sau confundând saci poünici 
çi constituind un Synandrium (PhyUanthus 
oyclanthera, Clusia eugenioides. Cl. planchoniana, 
Cyclanthera). Ori care ar fi constitu(iunea An- 
drooeului, el poate fi liber, sau poate fi adorent, 
oând concresce: 1) eu periantul, çi în acest cas 
poate fi dialystemon çi aderent (multe LUiacee, 
Iris), sau gamostemon çi aderent (Solanee, La- 
biatae, Panoratium, Euryclçs), sau 2) când con
cresce eu gyneoeu, A. gynandru, çi în acest 
cas ooloana care résulta se numesce Andro- 
styl sau Gynostem (Aristolochiaoee, Or
chidée). In. fine A. poate fi régulât sau neregulat. 
Este régulât, când pâr(ile sale sûnt identice çi 
égal distribuite în jurul centrului floarei (Solanee, 
foarte multe Meüacee, Ternstroemiacee etc.), sau 
când pàr(ileA., fiind deosebite, diferen(ele se répéta 
uniform în juiul centrului floarei (Crucifere, Géra
nium, Malpighia, Magnolia, Nyinphaea etc.) ; este 
neregulat când par^üe Androoeului au forme çi 
posi(iuni^ deosebite, cari nu se répéta în mod 
uniform în juiul centrului floarei (Viola, Valeiiana, 
fieseda, Labiatele, Papüionaoeele, Scrophnlari- 
neele etc.) [V.]

Androclus, un sclav roman, réfugiât de tirânia 
stâpânului sëu în deçertul Libiei. Aici a scos 
odatâ un spin din picioiul unui leu, care pentiu 
aceastâ binefacere ’i-a devenit credincios ca un 
cane. Fiind prins mai tâi'cjiu atât A. cât çi leul, 
s’au întâlnit în arenâj unde leul, în loc de a 
ataca pe A., s’a açezat lu paoe la picioareie bine- 
fâcëtorulni séu. Impëratul (Tiberiu sau Olaudiu) 
uimit de acest spectaool, ’i-a eliberat pe ambii.

Androdioicie, (grec. = douë locuin(e bàrbâtesci), 
termen întrodus în botanioâ de Darwin, pentiu 
a desemna particniaritatea ce se observa la unele 
plante, cari pe nnii indivi(}i presintâ flori her- 
mafrodite, iar pe al(ii presintâ flori unisexuate 
bàrbâtesci (Anemone alpina, Dryas octopetala, 
Geum reptans, G. montanum, Valeriana tripteris, 
Veratrum album, Pulsatila vernaüs, vulgaiis, pra- 
tensis, alpina, aureo-sulphurea, Pumex crispus, 
conglomeratus, maritimus etc.) A. este fparte rai'â 
^gurà (Valeriana tripteris înTirol, dupâSohulz). 
De cele mai multe ori plantele Androdioice pre
sintâ ,çi alte forme de flori (v. Andromonoicie, 
Gynodioicie, Gynomonoicie). [V.]

Androfag, (grec.) mâneâtor de oameni. Andro- 
fagi, popor soitic, foarte selbatec, mânea came 
de om.

Androgynie, (grec. = bârbat çi femeie) ex- 
primâ în botanicâ, cà organele sexuate, bârbâ- 
tescî çi femeiesci sûnt desvoltate în flori separate 
unisexuate, dar pe aceeaçi inflorescen(â (s. e. 
Smochinul, Aroideele, unele specü de Carex 
etc.) A. represintà un cas spécial de monoicie 
(v. ac.) [V.]

Android, automat eu formâ oineneascâ.
Andromache, dupâ mit. grecà muierea lui 

Hektor, fini lui Priamos, al regelui din Troia. 
In resboiul troian, bârbatul ’i-a câijut în luptâ, 
çi ea a vë(}ut pânâ ce çi flul sëu Astyanax s’a 
aruncat de pe zidurile oetâfii, apoi ea, ca pradâ 
prinsâ, a fost datâ lui Neoptolomeos, fiul lui 
Achilles. [Atm.]

Andromeda, dupâ mit. grecâ fata Cassiopeiei 
ouKepheos, regele din Aethiopia. Fiind-câ Cassio
peia s’a lâudat, câ ar fi mai frumoasâ decât 
Nereidele, fetele lui Poséidon, (jeu de mare, 
acesta s’a mâniat çi a vërsat apâ din mai’e în 
fearâ çi a trimis un monstm de mare asupra 
(erii. Oracolul lui Ammon a promis scàpare, 
daeâ A. vafi sacrificatâmonstrului. Kepheos atunci 
a légat pe A. de o stâncâ în mare çi, toemai 
când monstml era sâ o apuce, vine Peiseos 
çi 0 cere de muiere, çi acesta, dupâ ce i-s’a 
promis, o scapâ çi o duce, dar (jina Athene strâ- 
pune pe A. între stele. — M. e o constelafiune 
pe ceriul nordic, delà steaua polarâ spre calea 
laptelui, aproape de constelariunile ; Kepheos, 
Perseus çi Cassiopeia. [Atm.]

Andromonoicie, (grec. = o singui-â locuintâ 
bârbâteascâ), în botanicâ exprimâ propietatea 
unor plante de a desvolta în inflorescenfele ace- 
luiaçi individ douë feluri de flori, flori hernia- 
fi-odite çi flori unisexuate bàrbâtesci (Anemone 
alpina, Diyas octopetala, Geum reptans, G. mon
tanum, Astrantia minor, Rumex alpinus, Vera- 
tiTim album, Pulsabila vernaüs, vnlgaris etc.) 
A. e eu mult mai respânditâ decât Androdioicia. 
Ea se întâlnesce sau singurâ (Pastinaca sativa, 
opaca ; Peucedanum cervicaria, Spiraea ulmaria, 
S. Fiüpendula, Æsculus hippooastanum, rubi- 
cunda etc.), sau planta poate présenta çi alte 
combinatiuni (v. Androcüoicie). [V.]

Andrcnic, numele a 4 împërafi ai imperiului 
rom. resâritean ; 1) A. I., fiul lui Isac çi nepotul 
lui Alexios Komnenos I., (1183—85), sub el s’a 
mieçorat teritorul imperiului ; fu ucis într’o res- 
coalâ. 2) A. II. (1283—1328), fiul lui Mihail 
Paleologul, fia Adrianopol în 1332; întrempse 
pei'tractârile, ce avurâ de scop unirea bisericü 
grecesoi eu cea latinâ, din care causâ pontiflcele 
Clemente al V. îl anatemisà (1307). 3) A. III. 
(1328—41), nepotul celui precedent; sub el im- 
periul decâtjù eu paçi repecji; Turoü ajunsei-à 
pânâ la Bosfor, iar Sêrbii ocuparâ o mare parte 
din Epir çi Macedonia. 4) A. IV., fiul lui loan 
Paleologul V., se conjurà eu Saudçi, fiul sulta- 
nului Murad I., în scopul de a-çi détrôna pârin(ü, 
dar fui'â descoperif ; A. fù prins çi, dupâ ce i s’au 
scos ochii, fù închis, dar a fost scâpat de Genovezi 
(1376) çi pus pe ti'onul pârintelui sëu, care însâ 
eu ajutorul Tui’cilor iaraçi ajunse domnul Con- 
stantinopolei. Prin pacea delà 1381 A. dobândi 
Seümbria, Heraclea çi o parte a Traciei. 1 1385.

12*
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„Andronlc“, funda{iune pentru Românii gr. 
or. clin Transilvaoia, lâsatà de Dimitriu Andronic, 
fost comerciaut în Sibiiu, repausat la lü luliu 
1880. Fundatiimea se administreazâ de Con- 
sistoriul archidieoesan gr.-ov. roman din Sibiiu. 
Din interesele ei în tôt anul se împart ajutoare 
învëtâceilor, sodalilor lÿi sodalilor în oonditiune 
de a deveni inâiestri pentru ori ce meserle sau 
industrie. Starea fundatiunii la 31 Décembre 
189.5 a fost: 198,358 fl. 11 cr. [Dr. R. R.J

Andronic, 1) A., architect grec de origine din 
Kyrrhos (Siiîa) on din Macedonia; el clàdi din 
marmorà, probabil în secl. II. a. Chr., în Atena 
aça nuniitul orologiu, ori »turnul vénturilor», 
care exista pana a^i. 2) A. din Rodos, condu- 
cëtorul çcoaJei peripatetice din Atena 65—50 
a. Chr., vestit mai aies ca aranjatorul çi edi- 
tonil operelor lui Aiistoteles çi Theophrastus ; 
petrecù mult în Roma oa învêfàtor de filosolie.

Andronicov, Malhazovici Ivan, duce, general 
rusesc, n. 1798 înTiflis; 1850 guvernor miUtar 
al Tiflisului; 1851 general; luà parte la mai 
multe resboaie çi se distinse ou deosebire în 
1855 ca comandant suprem în lupta delà Cioloc 
în contra Turcilor; prin Victoria sa de acolo 
asigurà Rusiei Guria çi Mingrelia; în aoelaçi 
an abcjise de comanda supremâ çi curênd dupa 
aceea çi de postul de guvernor.

Androphobia, aversiune fafâ de bârbafi.
Androphor, (grec. = poartâ bârbatul), în bo- 

tanicâ desemneaza filamentele reunite ale sta- 
minelorîn Androceul Gamostemon prin adelphie. 
A. poate fi columnar, cand are forma unei 
coloane pline (Heritiera littoraJis, Steroulia Ba- 
langhos), tubulos, când are forma unei coloane 
goale, prin care trece gyneoeul (Malva, Tun-aea), 
t e c a c e U, când are forma unei teci spintecate la 
O muchie (Papilionaoee, Luxembergia polyandra), 
cupuliform, când are forma unei cupe (Dee- 
ringia) çi campanulat, când are forma un ni 
clopot (Erytroxylon Coca). [V.]

Andropogon, (botan.) gen din familia Grami- 
neelor, tribul Andropogoneelor. Cuprinde plante 
eu 2 sau mai multe spice unité la vîrful pedun- 
culului, eu spiculele articulate pe tulpina spicei, 
câte doue : una sesilâ eu o unicâ Hoare herma- 
froditâ, ceealaltâ pedicelatà, fârà aristâ, mascu
lins, rar hermafroditâ sau sterilâ. Spécifié acestui 
geo crésc pretutindene în regmnile calde pânâ 
111 Europa sudicâ, Asia temperatà çi America 
borealâ. A. Ischaemum L., numit bârboasà, e 
O specie respânditâ în România în regiunea eâm- 
piilor, tôt aici însà mai rar cresce çi A. Ch-yllus L. 
J lin spécifié exotice se foloseso unele în parfu
merie, altele în patria lor çi ca plante médi
cinale. [A. Pr.J

Andros, oea mai nordioà insulâ a Cycladelor 
(Grecia), la capul sud. al Euboei, 382 km*., 
18,103 loc. Capitala A. are 2030 loc.

Androsace L., (botan.) gen din fam. Primu- 
laoeelor, trib. Primuleae, ce se distinge de Pri- 
mula prin tubul corolei oval, spre vîrf ângustat. 
Sûnt plante temperate çi alpine ale emisferei nor- 
dice; din cele oespitoase se folosesc unele spre 
a décora în giâdini partüle stâncoase. In Ro
mânia cresc mai multe specii, s. e. A.Chamaejasme 
Host. laptele stâncei, A. lacteah. ç. a. în 
Caipati ; A. elongata L. etc. la (eara. [A. Pr.]

Androspor, (grec. = semin(a bârbSteascâ), în

botanioâ Pringsbeim a numit astfel sporii mobili 
delà unele Confervacee (Bulboohaete, unele 
specii de Oedogonium, precum A. cyatliigeiuni, 
ciliatum, echinospermum etc., ce constituesc seefia 
Androgynia,) cari, prin dimensiunile lor, (in media 
între zoosporii çi antherozoizii aceloraçi plante ; 
dar cari, dupà ce se miçcâ câtva timp în apà, se 
fixeazâ pe oogon. Aeî dau nasoere unei niici 
plante, redusà la una sau doue celule végétative, 
çi la vîrf eu una sau clouë celule mai inici 
(antheredii), din care nasce câte un anthe- 
rozoid, care va feounda oospera. (Cf. Pringsbeim, 
Morphol. der Oedogoniaen in Pringsheim’s Jahrb. 
für wiss. Bot. Bd. 1, 1855.) [V.J

Androstyl, fgrec. = coloanâ bârbSteascâ), în bo- 
tanicâ desemueazâ filamentele staminelor unité 
eu stüul gyneceului în androoeu gynandru. A. 
are forma unei coloane, al cârei vîrf e ocupat 
de stigmat, iar împrejurul sëu se aflâ anterelo, 
cari pot fi libéré sau aderente între ele (Aristo- 
loohiaoee. Orchidée). Dupâ cercetârile mai nuoi 
A. nu ar fi decât axa floralâ (receptacolul) pre- 
lungitâ, dupâ ce a desvoltat periantul, pentru a 
forma organele sexuate. (Cf. Pfitzer, Piîngsheim’s 
Jahrb. für wiss. Bot. 1888.) [V.l

Andrzelovski. Anton, botanist polon ; el stabili 
ântâiu terminologia botanicâ polonà çi descrise 
flora (inuturilor între rîurile Bug çi Dnieper.

Anecdota, Cgrec. = inédite), la început manu- 
scripte vechi, cari au fost tipSrite prima oaiâ; 
în timput mai nou»se înfelege sub A. o nara- 
(iune didacticâ, prin care se povestesce vr’o 
întêmplare posnaçâ, hazlie, în mod ironie çi 
eu spirit, uneori eu scop de a distrage çi în- 
veseli. A. se numesce poporalâ, când tracteaza 
mai vîrios subiecte din popor çi într'o forma 
mai uçoarâ, naivâ-poporalà. La noi e eu predi- 
lec(ie cultivatâ. Spiritul poporului român, vioiu, 
plin de satirâ çi ironie, ofere material bogat in 
acest scop. El îçi face mult haz din nâtângia çi 
neîndemânarea cutânii o m sau popor, ou care 
are afaoeri. Colecfiune de A. în versuri avein 
de A. Pan, mai nouâ de T. D. Speranfâ ; în 
prosâ de D. Stâncescu, Creangâ, Ispircsou ç. n.

Anelate, (zool.) v. entomozoare.
Anelectric, (grec.) se numiau mai înaintc cov- 

purile în cari, fârâ mànunchiu isolator, nu se 
poate produce eleotricitate prin frecare.

Anémia. împufiuarea sângelui din orgauisiii. 
Intre împrejuràri normale tôt sângele corpului 
constitue a 13 parte din greutatea lui. Se în- 
têmplâ aceastà împufinare prin scurgeri mari 
rapide, sau mici dar continue çi prin morburi 
cronice ale diferitelor aparate din organism. 
Pentru vindecarea ei se folosesc preparate me
dicale eu fier.

Anemocord, sau Animo-oorde, un instmment 
de ooarde eu claviaturâ, în care se aduo ooni1- 
dele în vibrare prin vêntul produs de nisce foi, 
înventate de J. Jac. .Schnell în Paris.

Anemograph, instrument automat, care no- 
teazâ foi(a çi direefia vêntului.

Anemologie, (grec.) sciinfa ce tracteazà despre 
nascerea, direcfiunea, intensitatea çi celeritatea 
vêntui’ilor.

Anemometru, un aparat ce servesce spre n 
détermina celeritatea curentului de aer. E coin- 
pus din 0 roatâ eu spife aripate çi alto par(i 
corespuntjëtoare ; numërul rota(iunilor indicâ ce-
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leritatea curentulm, A(Ji e pu tin întrebuintat 
din causa, câ nu oferà date sigru'e ; cei mai mul^i 
se îndestiilesc eu date aproximative dupa urmâ- 
toarea sealà: 1) fumul hornurilor se inaltâ drept 
celeritatea cuientului pe secundâ e de 0-0 5 m. 
'/) flamura se pune în miçcare; celer. 0'5—4 m. 
3) fi-unzele arborilor semiçcâvioiu; celer. 4—7 m 
djebiarçi crengile subtirisemiçcâ; celer. 7—11 m. 
5) crengile mai groase tincâ iau parte la iniçcare : 
celer. 11—17 m. ; 6) tmnchiul arborilor se în- 
gâüâ; celer. 17—28 m.; 7) tninchiuri mai sub- 
tiri se mp, arborii sûnt scoçi din râdâcinâ; celer, 
preste 28 m. [V. B.]

In marinà este întrebuintat exclusiv A. eu 
moriçcâ, care se compune dintr’o moriçcà eu 
patru ramuri çi un sistem de rotite dintate, ser- 
rind a transmite miçcarea de rotatiune la nisce 
minutare de ceasornic ; minutarele aratà pe ca- 
drane numërul rotatiunilor moriçcei într’un in
terval dat. Numërul rotatiunilor crescênd ou 
forta vêntiüui într’im raport définit, care se 
détermina prin experientà, se formeazâ table, 
cari dau iuteala vêntului în metri pe secundâ 
sau în mile marine pe oarâ în functiune de 
rotatiuni. Fiecare instimment este însotit de ta- 

belele sale. Amiralul 
francez Fleuriais a 
construit un A., în 
care numërul rotatiu-

_ ^ nilor este transmis la
ISp urechia observatoni-

“'Æ luî printr’un telefon
eleotrio, care produce 
O tâcâniturâ la fiecare 

rotatiune. Iuteala 
mësurata prin A. nu 
este aceea a vêntului 
adevérat, cànd vasul 
e în març, ci a vên-

.. . tului aparent, resvü-
Metndium d.anthus. tand di^ luteala v|n.

tului real ou iuteala bastimentului. [Const. B.] 
Anemona de mare, (trandafir de mare ; Actinia 

equina) un animal ooelenterat din ordinul poli- 
pilor de mare (malaco dermate), ou corpul scurt 
gros, lat, oârnos, neted. In jurul gurei are vr’o 
192 pipàitoare (antene) reti'actîle. Coloarea cor- 
pvüui roçie. Inaltâ de 5 cm., latâ 7 cm., lungiinea 
pipâitoarelor 1-5 cm. Se aüà în mârile europene. 
Coloai’ea corpului se schimbà çi stràlucesce. Se 
bpesce de deosebite corpuri (stânoi). In total are 
îiifâtiçarea unei flori desobise. Sûnt mai multe 
specii. O specie e Metridium dianthus (v. 
•lustr.), cai'acterisatâ prin açe(}area tentaculelor 
in cinci grupe, cari îi dau a.spectul unei ga- 
roafe; tentaoulele interne sûnt albe, oele ex
terne de^ooloare bruna; corpul e roçu-cenuçiu ; 
trâiesce în Mai’ea de Nord. (V. Actinii.)

Anemone L., (botan.) gen de plante din fam. 
Ranunculaceelor, tribril Anemoneae, eu subge- 
nurile; Pulsatüla Toui'n., Anemone Tourn. çi 
Hepatica Bill. El oresce pe întreg globul te- 
restru, dar mai aies pe emisfera nordicâ. Multe 
(lin specii se folosesc ca plante décorative, s. e. 
A coronaria L. çi A. hortensis L., ambele ine- 
(literaue, sau A. capensis L., A. virginiana L. 
?i A. japonica S. Z. ç. a. In terile romane cresc 
intrealtele diverse specii de Pulsatüla; d edi te, 
eu üori mari de colori întunecate, pe oâmpii çi

înfloreso primàvai-a tiinpuriu; Anemone nemo- 
7'osa L., f lorile pascilor albe, çi A.ranun- 
euloides L., florile pasoilor galbene, în 
pâduri, totaici se aflâ çi A‘. Hepatica L., trei- 
rëi ç, a., cari tustrele îufloresc .de vreme; pe 
pâçunile alpine din Oai'pati : A. alba Rchb., A. 
narcissiflora L. etc. Frunzele de Pulsatüla se 
folosiau odinioarâ în medicinâ, din ele se ex- 
trage anemoninul. [A. Pr.]

Anemopatia, fgrec.J în medicinâ numele ourei 
(tratamentului) de inbalare.

Anemophile, (botan.) plantele a càror polini- 
sare allogamicâ se executâ prin ajutorul vêntului. 
Plantele A. sûnt caracterisate piîn florile lor 
mioi, putin aparente din causa reductiunii pânâ 
la compleota disparitiune a peiiantului ; prin des- 
voltarea staminelor çi stilului, aça cà antherele 
çi stigmatul sûnt eçite mult în aer; prin des- 
voltarea unei mari oantitâti de polen, care e 
format din fire netede, mai mult sau mai putin 
mari, foarte uçor separabile, çi cari ies din anthere 
sub forma de mici nouraçi, ce se respândesc 
eu iuteala în aer, ori de càte ori florile sau 
antherele au fost miçcate; în fine prin dis- 
punerea stigmatului în florile femele aça, ca 
sâ poatâ prinde uçor firele de polen miçcate 
de aer. Transportul polenului pe stigmat este 
înlesnit la pl. a. prin mai multe dispositiuni, 
dintre cari însemnâm urmâtoarele: 1) flrele de 
polen presintâ doi saci laterali aerifeii, cari le 
face mai uçoare çi le mâresce suprafata, ce opun 
vêntului ; iar în florile femele nucelul emite un 
suc cleios, ce se grâmâdesoe în forma de pioâ- 
turi la extremitatea tubului micropilian, pentru 
a retiné uçor fir-ele de polen ; 2) prin dispositia 
florilor bàrbâtesci d’asupra celor femeiesci (Pa- 
pura, Ponrmbul) ; 3) prin dispositiunile din floarea 
sau inflorescenta bàrbàteascâ, cari permit celei 
mai slabe adieri de vent sâ misce floarea sau 
anthera çi sâ faeà deci sâ iasâ nouraçi de polen 
(s. e. la Graminee, antherele foarte lungi, eçite 
liber în aer, medifixe, foarte mobile pe vîriul sub
tire al stilului ; la Euniex, floarea foarte mobilâ pe 
extremitatea pedicelului; sau o parte din inflo- 
resceutâ [spiouletul la Briza] sau toatâ inflores
centa [Quercus, Corylus, Alnus, Betula, Po- 
pnlus etc.] e foarte mobilâ). La Quercinee, Be- 
tulinee, polinisarea e âneà înlesnità, fiind-câ flo
rile apar çi se desvoaltà înaintea frunzelor; 4) 
în fine prin miçoàrile antherelor câud se (ies- 
chide floarea (s. e. Parietaiîa, Celtis, Urtica etc., 
la cari, cànd floarea nu e deschisâ, staminele 
au antherele întoarse çi curbate în lâuntrul floarei ; 
iar cànd floarea se deschide, staminul se în- 
dreaptâ brusc înipingênd în afaiâ antherele, 
cari se çi desohid in acei timp çi aruncâ polenul 
în aer sub forma de mici nouraçi). [V.]

Anemos, (grec., lat. an émus) vènt.
Anemoscop, Cgree.J instnunent ce arata di- 

reotiunea vêntului. Se mai numosoe çi flamura 
de vent.

Anencephalia, Cgree.J monstmositate, care 
consista in lipsa creemlui sau reducerea lui 
aproape totalâ la copilul nou nâsout.

Anerio, Felice, çcolar al lui Nanini çi al lui 
Palestrina çi succesor al acestuia ca mâiestru de 
capelâ sub papa Clemente VIII.

Aneroid, (grec.) barometru metalic, fârâlichid. 
O cutie de métal, açe(Jatà în alta mai mare.
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Interiorul cutiei mai mari e în legâturâ en aerul 
atmosferic, iar din cutia cea mica aerul este 
bine scos; pâretele ei d’asupra este foarte fin 
gi eu îndoitari în forma imdelor. La crescerea 
presiunei aerului acest pârete se cufnndâ, la 
scâderea presiunei se ridicâ comunicâ aceasta 
miçoare a sa eu un aparat de pârghii, aplicat 
pe miilocul lui; iar acest aparat transpune miç- 
carea, dupa ce a mârit-o, unui arâtator, care 
se învîrte d’asupra unui cadran (cerc gradat). 
Numeiii pe cadran çi indreptai'ea arâtâtorului 
se fac dupa mai multe date, observate la un 
bai’ometru eu mercuriu, probat de bun. Ane- 
roidele — deçi nu servesc totdeuna date exacte 
— fiind u?or de transportât çi ieftine, sûnt foarte 
lâtite.

Anerytropsia, orbirea pentru coloarea roçie, 
resp. incapacitatea de a distinge aceasta coloare. 
V. Daltonism.

A nescire ad non esse, fiat.J terra, de logicâ, 
conolusie eronata, care din necunoasoerea unui 
lucru deduce la neexistenta lui.

Anestesia, v. Anaesthesia.
Ane^ti, (Isvorul A.-lorJ, comunâ ruralâ în 

Eom., plasa Ocolu de jos, jud. Mehedinti ; for- 
meazâ o com. eu satele : Petriçu çi Valea-Hotului, 
avênd 1821 loc., cari se ocupâ eu agricultnra çi 
prâsirea vitelor. Aici s’au descoperit urmele 
unui vecbiu drura roman; în satul Petrigu se 
afià lignite.

Anethou, fPico de Néthou) cel mai înalt pisc 
al Pireneilor, 3404 m. (V. Maladetta.)

Anethum L., (bot.) gen propriu sau subgen 
de plante delà Peucedanuvi, din familia Umbe- 
liferelor, tribul Peucedaneae. Specia cea mai 
importants e A. graveolens L., mararul. ori- 
ginar din mediterana, ce se folosesce în bucâtSrie. 
Fructele aromatice se întrebuin(eazà în medi- 
clna, »semina v. fructu.s Anetbi,« de acelagi efect 
eu secareaua etc. De analogS întrebuintare 
e çi A. Sowa Eoxb. în Indostan. [A. Pr.]

Aneuria, (Anervia), UpsS de nerv, de inten- 
sitate.

Aneurysma, (grec.) düatare anormalâ într’un 
punct oarecare al unei artere; vasul de sànge 
in acest punct are un calibru mai mare ca 
nonnal. Uneori fSrâ causa cunoscutâ, alteori 
se întèmplâ în urma unei infec(iuni sau a unei 
în(epàri sau râniri a arterei. A. poate deveni 
periculoasa, apâsànd alte organe importante sau 
prin aoeea, cS creapS çi causeazâ o pierdere 
de sauge interna.

Anexare, anectare, (lot.) împreunare, adau- 
gire. Anex se (Jice despre un lucru adaugat la 
un ait lucru principal ca întregire. S. e. Anexele 
unui raport, unui proces-verbal etc.

Anfliare, puçcare în coaste asupra posi(iei 
inimioului ori a unei ceta(i.

Angad^abur, o ciorba favorita a Armenilor.
Angara, 1) ori ce fel de dare în bani, în naturS 

sau în munca, datorita statului direct ori in
direct; 2) rîu în Siberia, afluent al fluviului 
Jenisei, navigabil 2280 km. Afluen^i : Irkut çi 
Ilim. Dupa împreunare eu Eim A. poartâ nuraele 
de Tungusca sup.

Angariae jus, (franc, droit d’angarie), dreptul 
par(ilor behgerante de a folosi nâi sau ori ce 
alte mijloace de transport pentru transportarea 
milijiei, proviantului etc.

Angekokak, numele preotUor eskinioçi; sûnt 
totodatâ vràjitori çi medicii poporului.

Angelica L., (botan.) gen din familia Umbelli- 
ferae, tribul Seselineae, cuprinde plante erbacee 
vivace sau bisanuale, ce se refera la 18 specii, 
ce oresc prin regiunüe temperate çi subarctice 
ale emisferei boreale çi prin Noua-Zeelanda. 
Prin paille noastre se afla A. sylvestris L. 
prin locurile umede din pâduri, pe lângâ parais 
çi prin fêna(e. A. Archangelica L. (sau Arch. 
officinalis Éoffm.) (v. ao.) A. sylvestris L. ca 
çi A. Archangelica L. are proprietati stimulante, 
stomaohice, carminative, antispasmodice. Semin- 
jele pulverisate se întrebuinteazâ pentru a ucide 
pâduchii capului. [Z. C. P.]

Angelica vox, numirea unui registre la organe.
Angelice, ord. de cSlugSri(e, v. Guàstaline.
Angelici, German, patriarch al Sêrbilor, n. la 

1822, f 1888 în Carlovi(. A. s’a pregStit pentru 
cariera juridioa, dar la 1848 s’a preotit. La 1872 
ajunse epp. de Bacica, iar la 1881, dupa ce ad- 
ministrase patriarebia doi ani, fù denumit pa- 
triarob în contra dorin(ei Sêrbilor. A. s’a silit 
sa punâ constitu(ia bisericeascâ pe base ierar- 
chioe ; aceasta nisuintâ, precum çi vederile guvei1- 
namentale ale lui A., ’l-au adus în conflict ou 
opinia publicâ çi eu congresul din 1885 çi 1886, 
încât acesta ceruse, prin un memorand adresat 
regelui, amovarea lui A., care era foarte nepopular 
la Sêrbi.

Angelino, soin de struguri din Spania; cei mai 
mari dintre strugurii roçii, boabele lungi de 
3—3I/s cm.

Angein, ttnutîn Schlesvig-Holstein, lângâ Marea 
Balticâ, spre nord delà sinul Flensburg, 826 km'., 
55,000 loc., oraçul mai de fruute Kappeln.

Angelolatria, (grec.) închinarea la ângeri; 
cultul sau venerarea ângerilor.

Angelologia, (grec.) partea dogmaticei, care 
tracteazâ despre ângeri.

Atigelovici, Anton, primul mitropolit gi-.-cat. 
din Lemberg; n. 1756. t 1812. A réorganisât 
diecesele gr.-cat. din Gali(ia.

Angélus sau Angélus Èomini, o rugâoiuue, 
care in biserica apuseanà se rostesce (Jilnic di- 
mineata, la ameaiji çi seara la sunetul clopotului. 
Eugâciunea se compune din 3 »Ave Maria», 
oârora se premite câte un stich, ce ainintesce 
taina înti’upârii. Numele çi-’l are de acolo, sa 
stichul cel dintâiu se începe eu »Angelus Do- 
mini nuntiarit Mariae». S’a întrodus pe la în- 
ceputul secl. XIV.

Angerman-Elf, fluviu în Svedia (284 km.), is- 
voresce la granija norveg., percurge Angerman- 
land çi se varsâ la Hernôsand în sinul Bottnic ; 
navigabil 104 km.

Angermanland, jiuut svedian làngâ sinul Bottnic, 
0 parte din Lan Westernorrland, 19,930 km’., 
îütre cari 1023 km*, lacuri, 143,832 loc. (1889); 
în Svedia (inutul cel mai bogat în frumseti de 
ale naturii.

Angerona, la Eomanii vechi (Jina teritonilui 
cetâtii Eomei; se numesce çi Diva A. çi so 
identifleâ eu Acca Lareu(ia.

Angers, capitale départ, franc. Maine-et-Loire 
(Anjou), lângâ Maina, 72,669 loc. (1891); reçe- 
dinfa unui episoop, industrie de jeseturi de m 
çi bumbac fiat. Andegavum).

Anghel, George, unui din cei c)ece secretaii
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ai adunârii nationale din 3/15 Maiu 1848, tinute 
pe câmpul libertâ^ii delà Blaj ; n. 19 Nov. 1807 ; 
a studiat filosofie çi drepturi în Cluj. 1825 can- 
celist la tabla regeascâ transilvanâ, 1828advooat; 
1832—34 a studiat montanistica în Schemnitz, 
1835 a fost nuinit practicant montan la Zlatna, 
mai tàrcjiu jude montan în Mui'eç-Oçorheiu, Zlatna, 
Gravita, apoi jude la Sepsi-Sân-Georgiu, Timi- 
çoara. Pesta çi iar Timi^oara. 1862 secretar aulic 
transilvan în Viena, 1866 eonsilier aulic în Cluj, 
în fine 1867 septemvir în Pesta snb presidiul 
baronului Ladislau V. Pop. 1869 a fost pensionat. 
A luat parte la toate miçcârile vietii publiée ro- 
mânesci, la adunarea nationalâ din 1848, la con- 
gresul national din 1863, la dieta din Sibiiu din 
1864 çi la cea din Clu] din 1865 ca regalist. 
Dupa pensionai'ea sa s’a retras la Sebeçul sas. 
(1873); 16 Dec. 1887. Delà A. au remas mai multe 
manusoripte de valoare istoricà, mai vîrtos pentni 
studiarea evenimentelor din 1848, cari scripte se 
aflâ în archivele din Blaj. [V. H.)

Anghel, Atanasiu, v. Atanasiu.
Anghel, familie bizantina, v. Isae A.
Anghelar, unul din cei §ese învëtacei ai maiilor 

apostoli slavi Ciril çi Metodiu. Aceçti çese învë- 
tâcei, Gorazd, Clemente, Lam-entiu, Naum, Sava 
çi Anghelar, s’au retras din Moravia în Bulgaria, 
unde împëratul bizantin Mihail III. îi piimi 
foarte bine. A. a fost çi episcop în Bulgaria.

Anghelesci, 1) numele mai multor locaJitàti în 
Remania, j. Mehedinti, Putna, Vâlcea çi Vlaçca. 
2) A. schit în j. Putna lângâ com. eu aceeaçi 
numire.

Anghelescu, George, general în retragere, se- 
nator. Elev din I. promotiune a çcoalei miUtare 
din Bucuresci (1854—1856), îçi fàcù cariera în 
infanterie, unde obtinù cele mai înalte grade 
ale ierarchiei militare. Colonel 1870, general de 
brigadâ 1877, general de divisie 1883. In timpul 
resboiului Independentei a comandat div. 3. de 
infanterie. La inceput A. e însârcinat eu paza 
podului delà Barboçi; în urmâ este concentrât 
eu divisia sa la Giurgiu pentru a supraveghia 
cetatea Rusciucului çi a garants concentrarea 
Ruçilor pe Dunàre çi trecerea fluviului la Zim- 
nicea. Intre 15 Maiu çi 24 Iulie 1877 A. s ta 
în observatiune pe termul drept al Dunàrii, spre 
a împiedeca trecerea Turcilor delà Bechet la 
De.ssa; mai târcjiu recunoasce punctul de trecere 
delà Corabia, presideazâ la 12, 13 çi 14 Aug. 
constructiunea podului, trece apoi Dunàrea çi ia 
parte la atacul Grivitei. Dupa càderea Plevnei 
bombardeazâ Belogragicul, ia Tatargicul delà 
Tnrci (12 lan. 1878), înlesnind prin aoeasta 
blücarea Vidinului, la care participà eu trupele 
sale. Ministnr de resboiu în 1882. Senator delà 
1882—1886. Comandant al corpului I. de armatâ 
delà 1883—1894. Mult timp preçedinte al comi- 
totului de infanterie. Prin memoriUe çi proiectele 
sale asupra organisâi ii armatei A. este unul din 
aceia, cari au pus basa actualoi organisâri mili
tare a armatei romane.

Anghina, (grec.) diferite morbui’i de gât, acute 
San cronice, precum : catar de gât, aprinderi foH- 
oulare sau mai adânci. Mai mult la oameni tineri 
San copii. Se ivesce de sine stâtâtoare sau ca 
compUcatiune la alte morburi. Simptoame: du- 
rere în gât, tusâ, fierbinteli, friguri. (V. Difteria 
çi Amygdalitis.)

Anghina, teseturâ din fire de bumbac colorata. 
Cuvêntul se pare a fl o romanisare din nankin, 
numele chinezesc al unui fel de pânzâ proastâ. 
(Etym. M. Rom.)

AnghinaricI, numire popularâ data plantei Cy- 
nara Scolymus L. (v. ac.)

Anghira, un fler., în cele mai multe casuri 
lat, la capete încovoiat sub 90° fata de corpul 
principal çi ascutit. Se întrebuinteazà exclusiv 
la lucràri de lemnârie penti'u a stringe diferitele 
piese între sine.

Anghirete, anghileat, angherist, anghelea; aça 
numiau Românii manualul de cântâri religioase, 
care se chiema pe grecesce octoih, iar slavonesce 
osmoglasnic.

Angiectasia, dilatatia vaselor sanguinifere. V. 
aneurysma.

Angilbert, (Engelbert) sfântul, cancelarul lui 
Carol cel mare, numitîn academia aoeluiaHonier; 
793 abate de Centula. f 814.

Angina pectoris, un complex de simptoame, 
cari se aduc în legàtuiü eu morbi de inimâ çi 
arterii, eu betia etc. Se aratâ ca dureri neural- 
gice în piept, ce se continua în bra^ stâng, 
li-se adauge apoi un simt de nimicire totala. 
Atacul dureazâ câteva minute, cel mult o oarâ.

Angiogame, plantele la cari elementul fecun- 
dator (bàrbàtesc) este învëlit într’o membranâ 
çi este transportât de o putere externâ pânà la 
elementul femeiesc, (s. e. toate Phanerogamele, 
adecà plantele cari produc polen). [V.]

Angiograph, aparat pentru flxarea grafleâ a 
curbei pulsului.

Angiologia, învëtatura despre vasele sangui
nifere.

Angioma, tumoare (umflâturâ), formata din 
multe vase de sânge, reunite între ele prin fesut 
de legâturâ.

Angion, vas sanguînifer.
Angioneurosis, neurosâ a nervilor vasomotori 

(nervii vaselor purtâtoare de sânge). La morburi 
de nervi, creeri çi de mëduva spinârii.

Angiosor, în botanicâ exprima un sor (v. ac.) 
închis într un învëliç (v. indusiu), format de o 
parte a frunzei (s. e. Aspidium, Lygodium, Allo- 
sunis, Pteris). [V.]

Angiosperme, în botanicâ delà Robert Brown 
cel mai însemnat çi mai superior grup de plante, 
al càror caracter eseutial este de a présenta 
ovulele închise într’un ovar çi de a înlesni fe- 
cundatiunea printr’un stigmat (v. Phanérogame).

IT-]
Angiostenosis, strimtarea jerii vaselor san

guinifere.
Anglaise sau Angloise, numirea fi'anc. a jo- 

cului national englezesc contry-dance.
Anglarit, minerai, v. Vivianit.
Anglesey, insulâ (comitiat) la malul nord-vestic 

alWales-ului, despàrtita de continent prin canalul 
Menai, 783 km*., 50,079 loc. (1891), teren pro- 
ductiv, mine de aramâ. Capitala Beaumaris.

Anglesita, minerai, sulfat de plumb, se întâl- 
nesce însotind galena.

Angli, semintie germanâ veche, care îçi avea 
locuintele în Schleswig-Holstein ; în secl. V. au 
trecut dimpreunà eu Eutii çi Saxonii în Engli- 
tera, unde au întemeiat provinciile : regatul Est- 
angliei, Northumbria çi Meroia.
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Anglia, v. Englitera.
Anglia noiiâ, (engl. New-England), parteanord- 

esticâ a Statelor Unité din America de nord, care 
cuprinde statele: Maine, New-Hampshire, Ver- 
mont, Massachusetts, Rhode-Island §i Connecticut.

Angliae jura in omni casu libertatis dant 
favorem, (lat.J proverb jurid. : Dreptul Engliterei 
în ori ce cas favoriseazâ lihertatea.

Angllcana, biserica, este biserica de stat din 
Englitera. Origines ei dateazâ de sub domnia 
regelui Enric Vm, care în 3 Novembre 1534 
s’a rupt de câti’â biserica Bomei $i a déclarât 
de cap al bisericei pe capul statului. Bis. A. dupa 
învëjâtura ei o prbtestantâ. In rit a pâstrat 
multe delà biserica catolicâ. Capul ei e totdeuna 
capul statului, de présent regina Victoria. In 
fruntea bisericei stâ totuçi archiepiscopul din 
Canterbury, cai'e poartâ $i titlul de primate. 
Fiind-câ bis. A. e guvernatâ de episcopi, în 
opositie eu celelalte biserici protestante din En
glitera, cari au organisatie presbiterialâ, de 
aceea bis. A. se mai numesce çi episcopalâ. 
Afarâ de hotarele Engliterei çi ale provinciilor ei 
numai în America de nord mai are aderenji.

Anglican!, aderenjii bisericei anglicane.
Anglicisme, însuçiri proprii de vorbire ale En- 

glezUor, ce se observa când ei vorbesc limbi 
strâine.

Angliciu, numire populara data plante! Pri- 
mula officinalis Jacq. (V. ac.)

Angloamerican, american originar din Englitera.
Anglo-India, posesiunile britice în India estica.
Anglomania, predUectie pentru tôt ce e en- 

glezesc. Contr. anglofob, urâ în contra Englezilor.
Anglosaxoni, poporul compus din Anglii, Saxon! 

çi lüp, trecuji dupa tradifie mai ântâiu pe la 
449 sub Hengist çi Horsa în Britania, unde 
Britii ’i-au chiemat din çesurile de lângâ Elba çi 
Weser în ajutor contra Pictilor çi Sootilor. Lâ- 
jindu-se din insula Thanet, ocupatâ mai ântâiu, 
preste întreagâ jeara, çi întârindu-se prin noue 
cete din patria veohe, au copleçit pe autohtonii 
celtici çi le-au impus moravui’Ue, limba çi reli- 
giunea lor, dând jerii romanisate un oaracter 
german. Aci formarâ 7 regate mici (heptarchia). 
In seol. VI. çi VII. au primit creçtinismul, pentru 
lâtirea càruia au lucrat mult câlugârul Augustin, 
trimis de papa Grigoriu I., çi misionari ai bise- 
ricii diu Scotia çi Irlanda, indépendante de Roma. 
827 împreunà regele Egbert (Wessex) cele 7 re
gate în un stat puternic, numit Anglia = Englaland, 
din care Danezii cucerirâ multe pârji, dar mai 
târ(}iu învinçi, fm-â împârji^ în 5 cetaji çi égal 
îndreptâtiti spre a se contopî eu A. La 991 au 
cuprins jeara noue invasiuni de Danezi çi numai 
1041 ajunse îar pe tron un principe ai A.-lor, 
Eduard III. Dupa lupta delà Hastings (1066) 
jeara A.-lor cà^ù în posesiunea Normanilor, 
conduçi de Wilhelm, iar najinnea A. disparu 
spre a se contopi în deoursul câtorva veacuri ou 
opresorii lor, formând poponil englez.

Limba anglosaxond este o ramificatiune a 
limbei germane vestice (niederdeutsch), aproape 
de islandica; eu toate câa împrumutat multe cu- 
vinte britice, latine, franceze, daneze, totuçi çi-a 
susjinut caracterul sèu. Are forme gram. mai pu- 
iine ca althoohdeutsch. Vocalele sufer sohimbâri, 
consonantele sûnt mai stabile. Alfi ed cei Mare a 
folosit-o primadatâ în scris, traducênd pe Boëthius,

Orosius, Beda etc. çi fâcênd începutul unei lite- 
raturi mai bogate ca a Germanilor de pe continent. 
Delà 1066 a fost suprimata prin limba Norma
nilor, ou care contopindu-se a produs Umba englezà. 
Mai multe urme a pâstrat dialectul din sud-estul 
Scofiei. Scrierea a eçit din us în secl. XII. Vo- 
cabular folosibU de Bosworth. Londra 18(i8. 
Gramatica la I. Grinim (»Gr. germ.«, Berlin 1869). 
Cele mai vechi^rodwcte literare sûnt poesii neri- 
mate, eu aliterafinne (ca çi’poesia nordicâ çi veche 
germanâ), rimele s’au folosit numai mai târtjin. 
Cele epice sûnt parte poporale, parte religioase. 
Resturi din poesii eroice s’au pâstrat in eposul 
»Beowulf« din seol. Vm. Delà primirea oreçti- 
nismului poartâ çi cuprinsul poesiei A.-lor caracter 
creçtin. Legenda »Andrei çi Elenac, »Iudita«, »lu- 
Mana çi Guthlac*, »Euthbert« (în »Analecta« do 
Thorpe). Asemenea prod. cuprind : »Codex Exo- 
niensis« (Lond. 1842) çi »Pœtry of the Codex 
VeroeUensis«. Din poesiile lirioe (elegice) e l'o- 
marcabil cântecul luptei delà Brunanbui-g (938). 
Atrâgëtoare pentru caracterul poporal sûnt »Enig- 
mele«. Prosâ distraotivâ: traducerea câr(ii pop. 
»Historia ApoUonii regis Tyri«. Ceealaltà prosâ 
legi bis. çi civile. (Schmid, Lipsoa 1858). Scrieri 
teologice a compus Caedmon. Lui se atribue: 
«Paraphrasa genesei* (secl. VIL) ; càlugânil Ald- 
helm traduse psahnii (709); episc. Egbert (718) 
mai'multe câr(i din test. n. ; Beda (730) evang. 
lui loan, dupà aljii toatâ biblia. O traduoere 
a test. n. exista din secl. IX. ori X. dups 
Itala. Afarâ de aceste : scrieri medicale, astro- 
Domice, istorice etc. Monumentele cardinale ale 
lit. ângl. se cuprind în «Biblioteca poesiei angl.» do 
Grein (Gott. 1857—65, IV. tom.) çi »B. prosei ang.« 
(Kassel 1872.) Cufilologiaangl.s’au ocupat F. Ju- 
nius (secl. VIII.), Thorpe, Kemble, Bosworth, 
Skeat, Sweet, Grimm, Léo, Grein etc.

[Dr. E. Cristoa.]
Angola, (inut în Guinea inf., în sens larg po

sesiunile portugheze în Africa sud-vestioâ, sub rîul 
Congo ; se imparte în 3 guvernamente : Angola 
sau Loanda, Benguela çi Mossamedes ;809,400 km’., 
locuitori sûnt cam 2—5 milioane negri, în maio 
parte de religiunearom.-cat. CapitalateriiesteSao 
Paolo deLoanda. Piedeoa oeamai mare peutrii 
desvoltarea acestei colonii e clima nesânâtoasâ. 
Teritorul aoestafù desooperit la 1488 de oàtrâ na- 
vigâtorul portughez Diego-Cao çi eu putinâ intre- 
rumpere (1641—1648) a fost tot în posesiunea 
Portugaliei. (Cf. Monteiro [1875], Pinto [1888]).

Angora, vilaiet turc. în interiorul Asiei mici, 
67,500 km8., 775,000 loc. Capitula A., 40—45,üü() 
loo. Turci çi Armeni creçtini ; preste 80 moscliee, 
comerciu mare eu lânâ Camelott (delà capi’ele de 
Angora), din care se fac tesëturi fine. A. este 
vechia Andra, (v. ac.) La 621 a fost cuceritâ 
de Arabi, ajunse îusà iarâçi sub stapânirea iin- 
periului bizantin, pânâ ce la 1360 a fost în- 
corporatâ de Murad I. imperiului turcesc. In 
apropierea A.-ei s’a întêmplat învingerca cea 
mare a lui Timur asupra Turcilor sub Baiazot I. 
la 20 lulie 1402, prin care acest din urmâ içi 
pierdù ti'onul çi bbeitatea.

Angoulême, arondisment frances, dep. Chaiente, 
1954.65 km8., 139,093 loc., împâi'tiii în 7 cantonne 
çi 36com. Capitala A., lângâ nul Charente, (1891) 
36,690 loc. ; reçed. eppeascâ; locul nascerii Mar- 
garetei de Valois. Odînioarâ capitala coniifiatului
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Angoumois, care la 1307 fù unit eu Francia. 
Principii din linia veche bourbonâ au purtat 
delà 1714 titlul de »Principi de A.«

Angoulême, Louis Antoine de Bourbon, duce 
d’A., fini cel mai mare al contelui de Artois, çi 
dupa oe aoesta ajunse pe tron, Dauphin al Fran- 
ciei; n. la Versailles 1775, a emigrat la 1789 
cil tatâl sëu. Dupa prima restaurare a fost munit 
geueral-locotenent al Franciei, $i s’a dus în 
contra lui Napoléon, oare venia scàpat delà 
Elba spre Toulon, a fost însâ pârâsit de tmpele 
sale çi fâout prisonier, eliberat însâ dupa 6 4U0. 
1823 a functionat ca generalissim al armatei de 
intervenue în Spania çi a primit titlul de prin
cipe do Trocadero. -|- 1844 în Gôrz. A fost câ- 
sâtoiit eu unioa floà a lui Ludovic XVI. Maria 
Theresia Carola. (V. ac.)

Angra, capitala insulei poriugh. Terceira çi a 
ins. azorice ; 14,000 loc. Aici a fost înohis la 
1667 reg. ALtonso VI.

Angraecum Thou., (botan.) gen din famüia Orchi- 
deelor, tribiil Vandeae, cuprinde plante erbacee 
epiphite, eu frunze coriace sau càmoase, eu flori 
solitare, sau dispuse în racem, de ordinar albe, 
galbene sau verejui. Acest gen confine vr’o 25 
specii, dintre cari cele mai multe cresc în Africa 
tropioalâ sau australâ precum çi în insulele Ma
dagascar çi Bourbon. Frunzele de Angraecum 
fragrans Dup.-Thauai’s, numite de indigeni Fa- 
h a m (Faam), sûnt aromatice pentru câ confin 
CO U marina în celulele epidermei lor supe- 
rioai'e; ele sûnt întrebuinfate de indigeni pentm 
infusiuni theiforme (10 grame pentru 1 litru 
apâ fierbinte). Aceastâ infusiune ai-e proprietàfi 
digestive, sudorifice çi stimulante. Frunzele de 
A. carinatum Bast. sûnt purgative çi antbel- 
mintioe. [Z. C. P.]

Angra-Pequena, cel mai mare port în Africa 
sud-vesticâ germanâ.

^ Angrivarii, seminfie germanâ, ce locnia lângâ 
rîul Weser; contra lor a avut sa lupte çi Ger- 
manicus în 16 d. Chr.

Angrosist, term. cornera, v. en gros.
Angstrom, (pron. ongstrom) Anders lonas, 

fisician çved ; n. 1814, a studiat în Upsala, 
1842 a fost apheat la observatoml astronomie 
din Stockholm, 1843 la cel din Upsala, de unde 
1858 trecù la catedra de fisicâ de acolo, f 1874. 
S’a distins prin lucràrile sale spectralanalitice : 
•Recherches snr le spectre solaire® Upsala 1868, 
•Sur les spectres des gazes simples» Upsala 1871.

Anguilla vulgaris, pesce, v. Hel.
Anguillulidae, 0 famille a viermilor filiformi eu 

corp de tôt niic, la gât eu doue umflàturi. Unele 
specii potreo liber în apâ ori pe usoat, altele 
sûnt parasite în plante sau materii organice des- 
compuse.^ Cele mai multe specii sûnt atât de 
trainice, încât çi dupa ce s’au uscat, pot sa re- 
mvià, daoà se stropesc eu apâ. Specia Tylen- 
ehus scandens Schn. = t ri ti ci, oauseazâ tâciu- 
nele globos în gràunfele grâului ; gràuntele atacat 
confine 8—10 embrioni de ai acestui viermiçor, 
unde pot petrece ani de-a rândul, fârâ de a se 
nimici ; ajungênd un atai'e grâunte în pâmêntul 
"{ned, larvele uscate reînvià, çi ies dintr’însul, 
petnind încolfirile plâpânde çi sub scutul lor ier- 
neazà;primàvara precum crescegrâul,açaseînalfâ 
?i ele pàna ce ajung la spic, unde devenind mature, 
191 depun ouële în pistilul florilor çi apoi pier;

din ouë ies embrionii, cari produc tâciunele, çi 
cursul evolufiunii urmeazâ ca mai înainte. Hete- 
rodera Schachtii petrece în ràdâcinile napilor, 
causând mari stricâcinni ; speciile Bhabditis de- 
plin desvoltate trâiesc liber în ape nâmoloase, 
iar ca larve în diferite animale. [V. B.]

Angusticlavii, la Bomani acele persoane, cari 
aveau dreptul de a pnrta »angustus clavus« pe 
tunicâ. V. Clavus.

Angustisepte, v. Silicule.
Anhalt, ducat al imperiului german, consista 

din 2 pâi’fi principale çi 5 enclave; 2294 kma., 
271,963 loc. (1890); partea esücâ e çes traversai 
de Elba çi Saale, foarte fecund, avend 0 emi- 
nentâ cultuiü de vite. Partea vesticâ, udatâ de 
Seiko, e finut muntos în Harful inf. ; économie 
de camp çi grâdinârit ; fabrici de zahàr çi bere, 
mine de argint, plumb, cârbuni, sare. Constitufie 
monarchicà delà 17 Sept. 1859. La 1866 A. se 
declarà pentru Pinisia çi la 1867 întrà în confe- 
derafia germanâ de nord, 1870 se încorporeazâ 
imperiului german. Capitala Dessau. (v. ac.)

Anhidrida, minerai, sulfat de calciu; înso- 
fesce gisemintele de sai'e ; prin hidratare se trans- 
formâ în gips.

Anhidride, fgrec. = liber de apâ), corpnri cari 
nasc din hydrafi prin pierdere de apâ çi se re
produc combinându-se din nou eu apa, s. e. hy
dratai de calciu (Ca [ÜH] s), piercjênd apa (Ha O) 
dà oxydul de calciu (Ca 0) çi Ca O -|- H20 = Ca 
Hj Oj. Acidul sulfuric (S04 Ha) pierdênd H2 O 
dâ SOa, anhidridâ sulfuricâ sau trioxydul de suif. 
A.-le se nasc de obioeiu la temperaturi ridicate, 
sûnt însâ aoi()i, câror deshydratare se face déjà 
la temperatm-â ordinarâ s. e. acidul carbonic or- 
dinar nu se cunoasce decàt ca anhydridâ: C02- 
(Bioxyd de carbon). Acicjii treoénd în A. pierd 
eu desàvîrçire caracternl de acicji.

Anholt, insulâ în strîmtoarea Cattegat, 20 km3., 
170 loc., bance de nâsip periculoase; eu far.

Anicetus, episcop de Roma (157—168). Sub 
el a venit Polykarp la Roma, pentru a se înfe- 
lege asupra timpiüui, când au sâ se serbeze 
Pascile.

Anicet-Bourgeois, Auguste, dramaturg franc., 
n. 1806 în Paris, f 1871 ; a scris ca. 200 
piese, multe dintre ele au fost çi de 100 ori
repetate, în parte sûnt çi acum piese de re-
pertoiiu.

Anieufa, (Etna-A.), sorginte de apâ mineralâ 
în Rom., langâ satul ülânesci, valea Tisei, j. 
Vâlcea, apâ atermalâ avend 0 temperaturâ de 
14-ô° R. ; în 24 oare dà pânà la 4000 vedre. Ca 
substanfe fixe are: chlorur de natrium, sulfat 
de sodà, de calce çi de magnésie, cai'bonat de
calce çi de magnésie, hyposulfit çi iodnr de
natrium, çi ui'me de phosphate.

Anidrosis, lipsa sudoiilor.
Anihilare, nimioire, desfiinfare, ridicare, ab- 

rogare.
Anilina, amidobenzol, crystaün, benzylaminà, 

tenamina (C9 H5 Az Ha), a fost descoperit de 
Unverdorben (1826), estras fiind din Indigo. 
P ri t s ch e 0 nnmesCe Anilinà (Anil numele 
poitughez al Indigoulni.) A. se gâsesce în gudronul 
obfinut la destilafiunea seaeâ a cârbunilor de 
piatrâ. A. în urma numeroaselor çi impoitantelor 
derivate, dintre cari piimnllocîlocupàsplendidele 
oolori de anilinâ, a dat nascere la fabricafiuni în
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foarte mari propoi'tiuni. A. îu industrie se pré
para din nitrobenzoi, tratând A. eu parti égalé de 
acid acetic sau acid chlorhydrie çi rosâturâ de fier 
în vase de tuciu. A. astfel ob^inut se purificâ prin 
destilatiune çi presintâ un lichid oleios, incolor, 
eu mires aromatic (analog eu cel al vinului), 
eu gust ar4ëtor çi aromatic, care çi la — 20° C. 
àncà e un lichid mobil. A. fierbe la 182° C. çi 
aprins, arde eu flacârâ iluminâtoare çi fulmi- 
nantà. A. e foarte solubil în alcool, eter, în 
oleuri grase çi aromatice, iar în apa e foai'te 
P U tin solubil. A. disolvàsulfurele. fosfonil, cam- 
foiTjl eu uçurintâ; nu disolvâ însà cauciucul. 
Chlomra de var produce eu A. o coloare splendidâ 
violetâ ; asemenea chlorura de zinc, aurul, arse- 
nicul, acid azotic, azotatul de mercur ç. a. la 
încalcjire produc variate nuante de violet, chlorura 
de platina dà o coloare galbenâ, chlorura de aur 
una brunâ, chloi-ura de stihiu o coloare albà. 
Bichromatul de potasiu çi acidul sulfuric dà o 
coloare albastrâ etc. (V. colorile de anilinâ.)

Anilismus, complexul simptomelor înveninârii 
eu anilinâ, mai eu samâ la lucràtori în fabrici 
de anilinâ. rëu ventilate, prin inspirarea aburilor 
de anilinâ.

Animale. Corpurile din naturâ se deosebesc în 
corpuri brute sau anorganice, ca mine- 
ralele, çi în corpuri vietuitoare sau orga- 
nisate, ca plantele çi animalele: de aici divi- 
siuneâ corpurilor din naturâ în trei grupe nu- 
mite : regnul minerai, régnai végétal, regnul 
animal. Corpurile bmte sûnt formate din molé
cule, cari se dispun astfel între ele, încât ma- 
teria, care resultâ din compunerealor, este solidà, 
lichidâ sau gazoasâ, volumul acestor coipuri nu 
cresce decât prin juxtapositiune, adecâ prin de- 
punerè de molécule noue la suprafata lor. Cor
purile organisate (plantele çi animalele) se deo
sebesc de corpurile brute, flind-cà ele sûnt con- 
stituite din prntoplasmâ; o materie albu- 
menoidâ (Caso H41'9 Az*7 O48), ale cârei molécule se 
dispun în mod între ele, încât ea nu e nici 
solidâ nici lichidâ nici gazoasâ, ci presintâ o stare 
intermediarâ între aceste trei, adecâ e semi- 
lie h i d â. Starea aceasta de agregatiune înlesnesce 
protoplasma sa încorporeze molécule stràine din 
mediul, în care tràiesce ; eu chipul acesta ea se 
nutresce, asimileazâ çi desasimileazâ. A si- 
mi le az à când transformâ moleculele încoipo- 
rate din mediul, în care tràiesce, çi le face la fel 
eu propria ei substanfâ. Desasimileazâ cànd 
dâ afarâ din ea moleculele, pe cari nu le poate 
utilisa. Protoplasma, piin faptul câ se nutresce, 
adecâ cà întroduce în corpul ei noui molécule, 
îçi mâresce volumul : cresce; crescênd, puterea 
aceea, care înainte de nutritiune putea sâ fie 
acumulate spre centra toate moleculele ei, nu 
poate sâ le mai fie acumulate, dupâ ce proto
plasma s’a hrânit çi a mai întrodus în ea molé
cule noui. Moleculele, ne mai putând fl retinute 
la un loc, se despari în doue gràmefji, se seg- 
menteazâ sau se reproduc. Protoplasma 
mai este contractilà, adecâ are proprietatea 
de a se stringe, de a-çi âpropia moleculele ei 
unele de altele. Din constitutia çi proprietàtile 
prot. resultâ deosebirile între coipurile brute çi 
corpurile organisate; pe când acestea din urmâ, 
fiind constituite din protoplasmâ, se buouiâ de 
toate proprietàtile ei, adecâ se nutresc, cresc.

se reproduc, sûnt contractile çi în ui-mâ 
pier, corpurile brute, nefiind constituite din pro
toplasmâ, nu se buourâ nici de proprietàtile ei 
vitale çi prin urmare nu sûnt vii, nici nu tràieso. 
Deosebirea dintre plante çi animale este eu mult 
mai gréa de précisât. Linné deflnia plantele: 
corpuri organisate çi vii, cari nu simt; 
iar animalele: corpuri organisate vii, cari 
simt çi se miçcâ. Simtirea însâ la ani
malele inferioare, lipsite’de sistem nervos, se 
manifestà prin miçcàri atât de slabe ca çi acea 
a plantelor, apoi sûnt unele plante, cari présenté 
fenomene de reactiuni motrice, ce se pot con
sidéra ca manifestatiuni ale simtirei. Astfel este : 
Mimosa pudica, Drosera, Dionia nius- 
cipula etc.; la aceasta din urmâ frunzele pre- 
sentâ pe fata superioarà a limbului lor péri atâtn 
de sensibili, câ îndatâ ce sûnt atinçi, limbul se 
îndoaie în lungnl nervàturei sale médiane çi se 
închide. Miçcarea de asemenea nu poate fi 
luatà ca criteriu de deosebire între plante çi 
animale, flind-cà sûnt animale inferioare, oa 
spongila, care nu se miçcâ din loc în loc, 
pe când sporii unor alge se miçcâ înnotând in 
apâ çi evitând obstacolele ca animalele. Un timp 
s’a crecjut câ clorofilul, suhstanta câreia 
plantele îçi datoresc coloarea lor verde, va puté 
servi ca un semn de deosebire între plante çi 
animale; nici aceasta nu stâ, de oarece sûnt plante, 
ca fungile (ciuperci, mucegaiu etc.), cari nu pré
senta de loc chlorofil; apoi s’a créant câ celu- 
10 s a este o produo(iune numai a celulelor végé
tale, dar de când s’a gâsit çi între animale 
(tunicierii, al càror corp este acoperit eu o 
manta constituitâ din celulosâ), nici acest caracter 
nu mai poate servi ca deosebire. Pentru a scâpa 
de aceste diflcultâti, pentru a stabili o clasifi- 
ca(îune rationalà a ccrpurilor organisate, Haeokel 
a constituit un nou regn de organisme: regnul 
protistelor (Le Règne des protistes par E. 
Haeckel. C. Reinwald, Paris 1879), eu caractère 
nerrtre de plante çi animale, regn, care cuprinde 
corpuri organisate monocelulare sau, în cas cé 
sûnt pluricelulare, sûnt nediferentiate în (esë- 
turi. Din acest regn s'au desvcltat pe deoparte 
regnul végétal, organisme pluricelulare dife- 
renfiate în ràdàcini, tulpinà çi frunze, çi regnul 
animal, organisme pluricelulare diferenflate 
cel putin în doue (eseturi, una care func(io- 
neazâ ca cavitate digestivà, entodermul, çi 
alta care func(ioneazà ca organ de sim(ire, ecto- 
d ermul.

Lamarck a împàrfit pentru ântâia oarâ ani
malele, finênd samâ de schelet çi colona veite- 
bralâ, în: vertebrate çi ne vertebrate. Cu
vier, luând în censiderafinne mai mrrlt sisteniul 
nervos, le-a împârtit în urmâtoareie patru grupe 
nrrmite de el anbrançamente.

I. Vertebratele, eu scheletul intern, mirsculu- 
tura exteinà, sistemul nervos central situât dea- 
supra tubului digestiv, parte închis în craniu 
(encefalul), parte în canalul coloanei vertébrale 
(mëduva) ; aparatul circulàtor central (inima), si- 
tuatà dedesubtul tuhulrri digestiv.

II. Moluseele, lipsite de schelet, corpul inoale, 
gol sarr acoperit de o cochilà m o n o v a 1 v à sau 
bi val vâ. Sistemul nervos compus din ganglioni 
pàrechi, uni(i între eî prin comisuri. O pàreoüe 
inerveazâ viscerele (g. viscerali), o pâreche or-
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gauele de locomotiune (g. pedaJi) çi o pâreche 
org. de sim tire (g. oefalioi).

III. Articulatele, eu coi’pul oonstituit din inele 
lipite cap la cap ; pârtile tari externe, muscu- 
latura interna ; inima deasupi’a tubului digestiv ; 
sistemul nei'vos dedesubtiü tubului digestiv, constâ 
din un lant duplu de ganglioni, ce înainteazâ 
nâuâ în dreptul esofagiulur, unde se desparte 
in doué cordoane simetrioe, cari se ridicâ unul 
de-a dreapta çi oelalalt de-a stâiiga lui, întm- 
nindu-se în o pâreche de ganglion! situati dea- 
supra sa. Cordoanele latérale ale lantului nervos, 
ganglionii cei dedesubtul esofagiului çi cei dea- 
supra, formeazâ ou totii împreunà un inel numit 
inel esofagian, în miilocul câruia se alla 
esofagiul.

IV. Badiatele, necunoscendu-se în timpul lui 
Cuvier sistemul lor nervos, el le oai’acteriseazà 
dupa architectonioa lor : animale al oàror corp se 
poate împârti în mai multe parti simetrice, în 
opositie eu celelalte trei grupe, al càror corp nu 
se poate îinpàiti decât numai în doue parti si- 
nietrice.

Aoeste patru gmpe au suferit eu timpul mo- 
dificâri în urma ceroetàrilor de embriologie çi 
anatomie comparatâ. Studiindu-se de câtrâ Jo
hannes Muller çi altii amphioxusçi ciclos- 
tomii, s’a constatât, cà deçi presintâ oaracterele 
vertebratelor, astfel precum le-a dat Lamarck çi 
Cuvier, totuçi se deosebeso, fiind-oà nu au o co- 
loanâ vertebralâ, ci numai o simplâ axâ neseg- 
mentatâ în vertebre (chorda). Fiind însâ cà 
toate celelalte vertebrate (pescii, dipnoi, batra- 
cienii, reptilele, paserile çi mamiferele), presintâ 
çi ele în timpul desvoltârii lor pentru un timp 
foarte scurt corda dorsalâ, de aceea s’a 
dat 0 extousiune mai mare vertebratelor, adeoà 
s’a mai adaus pe lângâ caracterele date de La
marck çi Cuvier: animale eu oordâ dorsal â. 
Tunioatele, pe cari Cuvier le considéra ca mo- 
lusoe, astàiji fiind-câ s’a observât la unele din 
ele (apendicularia), câ un moment în timpul des
voltârii lor presintâ în regiunea cordalâ o cordâ 
dorsalâ, s’a oonstituit din ele o grupà indepen- 
dentà sub numele de Protovertebrate. Din 
articulatele lui Cuvier s’au seos crustaoeele, in- 
sectele, araohnidele çi miiiopodele çi s’a fâcut din 
ele 0 gi'upâ sub numele de Artropodare, 
ffind-cà toate au picioarele a r t i c u 1 a t e, iar ane- 
lidele, cari nu au picioarele articulate, s’au pus 
la un loc eu helmintii (plathelmintii çi nemat- 
belmintii) çi s’a oonstituit grupa Viermilor. 
La 1848 R. Leuckart a scos din anbrançamentul 
radiatelor spongiile, bidromedusele, sifonoforii, 
ctenoforii çi antosoarii çi â format din ei grupa 
Coelenteratelor, animale lipsite de cavitate 
viseeralâ, eu un singur orificiu, care funefioneazâ 
oa gurà çi anus, çi eu un aparat digestiv, care 
functioneazà çi oa aparat ciroidator; iar asteri- 
dele, echinidele, ofiuridele, crinoidele çi holu- 
turiile le-a grupat oonstituind grupa E ch in o- 
dermilor, animale eu cavitate viseeralâ, apa- 
ratul digestiv diferenfiat de cei ciroulator, ra
diale în fonnâ ca celenteratele çi bilaterale in 
fond ca animalele supeiioare. Din animalele cele 
mai inferioare, monocelulare, s’a créât grupa 
Protozoarelor; tôt aça precum în botanieft 
din plantele inferioare monocelulare s’a oonstituit 
gnipa Protof itelor. (Protofitele împreunà ou

Protozoarele constitue regnul Protistelor.) (Cf. 
Haeckel, Systematische Phylogénie vol. I.)

Regnul întreg animal se imparte deci în ur- 
mâtoarele opt gfupe, tipuri sau philuri:
1) Protozoarele. 2) Coelenteratele. 3)
Echinodermii. 4)Viermii..5) Moluscele. 
6) Artropodarii. 7) Protovertebratele 
çi 8) Vertebratele. [Dr. N. Leon.]

Animalisare, 1) prefacerea nutremêntului în 
substan]â animalà; 2) în industria textilà pre- 
pararea bumbacului pentru a primi coloarea 
(vâpseala), precum o primesce lâna.

Animafo, fital.J termin musical = eu inimâ, 
însufle(it, eu vioiciuue.

Animism, (lat.J sistem în medicinâ, care 
ia de principiu al vietii sufletul (anima). Con- 
form acestui si.stem morbü nu sûnt alla decât 
reacfiunea, lupta sufletului contra causelor boa- 
lelor. In antropologia modemâ A. însemneazâ 
f 0r(e sufletesci, cari sûnt causamultor efecte, 
ce mechanic nu se pot explioa. — A. se numesce 
çi credinfa în spirite çi venerarea lor.

Anin, (Arin), numire vulgarà datâ plantelor 
Alnus incana WiUd. (An in-al b) çi Alnus 
glutinosa Gaertn. (Anin-negru). V. Alnus.

Anina, colonie montanistioâ în Banat, v. Steyer- 
dorf-Amna.

Aninoasa, numele mai multor locahtàti în Eo- 
mânia; mai însemnape : 1) A., comunâ ruralâ 
în pl. Gilortu, j. Gorj, oompusâ din càtunele: 
A., Corniçanii çi Bobaià, eu 1338 loc. agrieultori.
2) A., com. rur. în pl. Rîurile, j. Muscel, com- 
pusà din càtunele: A., Broçteui çi Valea Siliçtei, 
avênd o popula(ie de 1133 loc. agrieultori. Nu
mele oomunei vine delà pàdurea de anini (arini), 
ce a existât aici în timpurile vechi, din care se 
mai gâsesce çi a(}i o bunà parte. Din cele 2 bi- 
serici ale comunei, cea din satul A. a fost mâ- 
nàstire de câlugâri, metoch al mitropoliei din 
Bucuresci ; oa bisericâ de mir s’a fondât 1678 
de clucerul Panâ Tudoran Vlâdesou (çi jupâni(a 
sa Ahsandra), care câtrâ sfîi'çitul viefii sale, s’a 
càlugàrit, primind numele de Tudosie monachiü ; 
atunoi el prefâcù bisericâ de mir în mànâstire 
de câlugâri. La 1730 Daniil mitropolitul, care 
fusese egumen la A., a fâcut mânâstirei turn 
çi chilii pentni câlugâri, iar egumenul Mihail 
Tàrtâçescu îi fàcù paraclisul la 1778. Astâ(}i 
totiü e rainât, afarâ de bisericâ. Mânâstirea A. 
avea mai multe propiietâti însemnate. La 1821 
în mânâstirea A. se întârirâ mai mu Ri arnàuti 
din cei fugifi de la Drâgâçani. Vr’o 24 din ei 
furâ prinçi çi omoriti de Turci, oari apoi deterà 
foc mânâstirei. 3) A,, vechiu schit în corn. 
Cislâu, j. Buzeu, care dârîmându-se, càlugârii 
s’au retras mai jos, çi dupà .stàminfele lor pe 
lângâ D-na Neaga, spune tradifia, ea le-a zidit 
un ait schit, unde e aoum mânâstirea Cislâu. 
4) A. (Gura-AninoaseiJ, com. rar. în pl. Pârscovu, 
j. Buzeu, formatà din càtunele: Bâceni, Botanu, 
Gura-Aninoasei, Râtesci, IfRarligu çi Viforîta, 
avênd 1260 loc., cari se ooupà ou agricultura pe 
0 soarâ mai mioâ. In càtunul M. Botanu se gâ
sesce multâ sare.

Anïo, (acum A nié ne, Teverone), afluent 
din stânga al rîului Tibra, 110 km., isvoresoe din 
Monte-Cesaro çi se vai’sâ în Tibru 4 km. spre 
nord delà Eoma. In cursul lui superior, nu dé
parte de Subiaco, se aflâ »Peçtera sfântâ«, în
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care a petrecut sf. Benedict teei ani. In Licenza 
(Digentia), un rîulet latéral a lui A., se varsâ §i 
isvorul cel limpede »Fons Bandusiaet delà 
poalele lui Monte-Genuaro (Mons Lucretilis), 
oântat de Horatiu, cunoscut Eomânilor din drama 
lui V. Alexandri »fântàna Blandusiei«; în apro- 
pierea acestui isvor se pot vedé çi acum remâ- 
çite din villa Sabin nm, proprietatea lui Hora^iu. 
Lângâ oraçul Tivoli (Tibur) A. formeazâ un ca- 
taract de 96 m.

Aniridia, absenta totalâ a irisului. In unele 
casui’i este congenitalâ, în altele consecutivâ 
unui traumatism pe globul ocular. Un oohiu 
aniridio se presintâ negru în tôt oàmpul ocupat, 
în stare normalà, de iris; în unele positiuni el 
reflectà lumina, ca ochiul de pisicâ, çi este su- 
përat de lumina, oâci aceasta intrà în el în prea 
mare cantitate.

Anis, numlre data semintelor de Pimpinella 
Anisum L. (v. ac.)

Anisometria, diferenfa mësui'ei de constructie 
între ambii ochi ai aceluiaçi individ. Anisome- 
trop este acela, care are s. e. la un ochiu myopie, 
adeoà bulb-ocular eu axul antero-posterior mai 
lung decât cel normal, iar la celalait hyper
métropie, adecâ glob ocular eu axul antero-pos
terior mai scurt decât cel normal, ori chiar 
emmetropie, adecâ ochiu eu acel ax de lungime 
normalâ.

Anisophiliie, (bot.) particularitatea'ceseobsei’vâ 
la ramurile plagiotrope (ramuri, cari cresc orizontal 
sau foarte incUnate pe tulpina verticalà a ar- 
borilor), de a nu présenta frunzele égalé pe 
toate fe(ele lor; ci frunzele, cari cresc pe fa(a 
lor inferioarà, sûnt mai mari, au petiolul mai 
lung çi limbul mai desvoltat, cele cari cresc pe 
fa(a sûperioarà sûnt mai mici, iar cele, cari cresc 
pe fetele latérale (în planul orizontal al ramurei), 
sûnt intemediare (Bradul alb, Fraxinus, Acer, 
Brussonetia papyrifera, Æsculus etc.) Când frun
zele sûnt compose A. se manifesta prin deose- 
birea în numërul çi màrimea foUoalelor (Fra
xinus etc.) A. se atribue influente! gravitatiunii, 
care çi-ar exercita actiunea sa chiar de când se 
constitue muguiul. Aceasta reiese din experien- 
tele lui Frank, care a constatât, câ, daeà se 
schimbâ positiunea ramurei (se açeazâ s. e. eu 
fafa superioarâ în jos), A. se manifesta la în- 
ceput, /când se deschid mugurii, ca çi cum ra- 
mura nu ar fi fest schimbatà din positiunea ei, 
pentru ca imediat, sub actiunea actualâ a gravi
tatiunii, sà se schimbe çi ea în raport eu schim- 
barea de directiune a ramurei. (Cf. "Wiesner, 
Sitzungsber. der Akad. der Wiss. Wien, 1868; 
Frank, A. B., Bot. Zeitung 1868.) [V.]

Anisoplia fruticola Fabr., gândac din famüia 
lamelicorniilor, 8—J1 mm. lungime, verde, përos.

Aniversar, ce revins pe fiecare an la c|ile 
fixe. Di aniversarà, serbàtorirea anualâ a unui 
fapt însemnat, iubileu.

Anjala, confederafiunea nobilimei svedeze 
contra regelui Gustav III., îneheiatà la Anjala 
în Finnlanda 1788, suprimatâ de rege la 1789.

Anjou, (pron. anju), provincie veche în Francia 
nord-vesticâ, 8975 km»., 400,000 loc. ; acum for
meazâ départ. Maine-et-Loire. Capitala era An
gers (lat. Andegarum). A. familia veche a con- 
tiloi-de A., s’a stins la 1060 eu Gottfried II., 
iar titlul a trecut la puternica famiüe Gatinais,

care a ajuns çi pe tronul Engliterei (v. Planta- 
genet); la 1204 regii Franciei au recucerit pro- 
vincia A., care a ajuns sub dorania fiilor lui 
Ludovic VIII., a lui Filip çi apoi a lui Carol, 
întemeietorul liniei mai bëtiâne a casei A., care 
ajunse pe tronul Sioiliei çi pe cel al Ungariei 
(v. Ungaria). Carol II., regele Siciliei, dete prov. 
A. ficei sale Margareta, când aceasta se câsâtori 
eu Carol de Valois, fratele lui Filip cel Frumos. 
Fiul Margaretei, Filip VI.’, ajunse (1328) rege al 
Franciei çi uni A. cû coroana, ridicându-1 la 
rangul de ducat çi dându-1 fiului sëu Ludovic, 
întemeietorul liniei mai tinere a casei de A., 
care âneâ a ajuns pe tronul Siciliei, s'a stins 
însâ eu Carol la 1481, iarâ ducatul A. se uni de 
nou eu coroana Franciei. De atunci A. a remas 
numai un simplu titlu. folosit de principii regali.

Ankerit, minerai, amestec de dolomie çi de 
carbonat de fier çi calciu în proportiuni égalé.

AnkogI, munte spre sud delà Salzburg, în 
pai'tea est. a Tauerilor înalti, 3253 m.

Ankyloblepharon, lipirea globului ocular do 
una sau de ambele pleope. A. impedecâ miçcà- 
rile globului ocular.

Ankyloglossum, viciu de conformatie constând 
în aceea, cà ümba este lipitâ de podiçul gurei. 
Arikylochilia, lipirea buzelor deolaltâ (prin ceea 
ce se mieçoreazâ gura), sau de gingea. Se pot 
delâtura numai prin operatie.

Ankylosis, întepenirea unei aiticulatiuni. Se 
produce prin sudarea suprafetelor articulare, în 
urma unei inflamatiuni çi imobihsâri a muschilor 
çi tendoanelor, cari încungiurâ articulatia.

Anna, v. çi Ana.
Anna de Austria, fica regelui Spaniei Filip III., 

n. 1601, s’a câsâtorit 1615 eu regele Franciei 
Ludovic Xm., eu care avù doi feciori : Ludovic, 
ca rege al XIV., çi Filip, întemeietorul casei do 
Orléans. Dupâ moartea regelui parlamentul a 
denumit-o de regentâ, contrar dispositiilor testa- 
mentare; A. a încredintat conducerea regimului 
favoritului ei primministru Mazarin. j- 20 lan. 
1666. Lit. ; Freer, Anne of Austria (2 vol. 186C).

Anna Boleyn, v. Boleyn.
Anna Komnena, fica împ. bizantin Alexios I., 

n. 1083, a fost câsâtoritâ eu bogâtanul Nike- 
phoros Bryennios. ■)■ 1148. A scris renumitul 
op : »Annae Komnenae Alexiados hbri XIX.‘

Anna Perenna, dupâ mitologia romanâ o (jina 
în Roma, cai-e lângâ Tibni a avut pâdurija sa çi 
sacran’ul sëu. A. P. e (}ina nutritoare çi fructiiâ- 
toare de primâvarâ çi delà ea s’a cerut sânâtate, 
viatâ çi îndestulare; e (Jioâ de lunâ sohimbà- 
toare çi acuçi s’a imaginât ca tinei â çi finmoasà, 
acuçi babâ bëtrânâ (pentru câ luna de pe ceriu 
în tôt timpul lunei acuçi e tinerâ când cresce, 
acuçi e bëtrânâ, când scade). Ea a fost amoreza 
(Jeului Mai-s, care în antioitate — îneepênd anul 
eu Martie — a fost çi (Jeu de primâvarâ, çi sei- 
bàtoarea Jicei s’a tinut în 15 Martie, pe timpul 
primei lime pline în primâvara nouâ, fâoêndu-so 
petreceri de cântâri, dan( çi beuturâ. [Atm.]

Anna Stuart, v. Stuart.
Annalina, anndlith, numele de fabricâ al gip- 

sului mâcinat mëmnt, care se întrebuinjeazâ 
mai eu samâ ca adaus la pastele pentru fabri- 
cajiimea hârtiei.

Annapolis, 2 oraçe în America nord.; 1) A: 
port în Scofia nouâ, fundat 1605 de Francezi
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siib numele Port-Royal; 3000 loc. 21 A. capit. 
prov. Maryland, 7000 loo., academie de marina.

Annelidae, v. Annulata.
Annenkov, 1) A. Vasilievici Pavel, scriitor 

ruB, n. 1813 în Moscva, t 1887 în Dresda; a 
liait mai mult în stâinâtate ; s’a distins oa critic, 
apretiând pe Turgeniev, Tolstoi, Pisemskij çi 
Ostrovski] ; a edat operele complété ale lui 
Puçkin ; opul cel mai îusemnat: »Vospominanija 
i kriticeskija ooerlri» în 3 vol. 2) A. Nicolaevici 
Mihail, general i-us, constructorul liniei ferate 
militare transcaspioe ; n. 1835 în St. Petersburg; 
a luat parte çi în resboiul româno-ruso-turc la 
1877/8 ; el a élaborât çi planul liniei ferate sibe- 
riane ; s’a distins ca expert çi scriitor în ramul 
serviciului militar de trenuri.

Annie via, drum roman in Dacia, ducea delà 
ApuJnm (Alba-Iulia) pana la Aegidiopolis sau 
Colonia Annia (dupa nnii Ënild), astâdi Aiud.

Anne, metropolit §i cancelar, v. Hanno.
Annomina^ia, joc de cuvinte, când doue sau 

mai multe vorbe de acelaçi cuprins se exprima 
în legâturâ sintacticS, acelaçi cuvent însà flgu- 
reazà odatâ ca substantiv, apoi caadiectiv 
sau ver b ei vice-versa.

Annona, în mit. romanâ e dîna rodului de 
preste an, e în societate ou dîne Ceres çi în 
mânâ poartâ cornu copiae. A. în limba comunâ 
înseamnâ rodul anual.

Annu, compusele eu A., v. çi sub A nu.
Annulata, o clasâ de viermi, eu corp ciUndric 

sau turtit, compus din un mare numër de seg
mente (inele) simile, mult pufin observabile. 
Pielea e provëdutà eu tôt felul de suplemente, 
preoum: periçori, cârligute, ventuse si parapodii 
(pioioare rudimentare), ce le servâ ca organe de 
locomofiune. La cele mai multe specii cavitatea 
bucalâ se deschide la partea venU'alâ, iar cea 
analâ la partea dorsalâ a corpului ; gura e armatâ 
ou maxiUe çi gâtul musculos. Respira preste tôt 
trupul çi multe specii piin branchii. Sângele 
colorât circula prin vase artertale si venale si 
prin oavitâtile corpului. Sexele sûnt separate 
sau hermaphrodite ; ouële le depun în liber ori 
le învëleso într'un cocon; în cursul desvoltârii 
unele trec prin nietamorfosâ. Cele mai multe 
speoü sûnt marine, unele petrec în ape dulci, 
altele pe uscat ori sûnt ectoparasite. Se divid 
în 2 orduri : 1) Chaetopoda eu grupe de perisori 
eu pârechia pe fiecare segment; perisorii sûnt 
fixafi în piele sau parapodii. 2) Éiscophora la 
extremitatea posterioai’â a corpului sûnt pro- 
vëdute ou ventusâ. V. Viermii. [V. B.]

Annulus piscatorius, sigUul, eu care Papa în 
cearà rosie sigileazâ brevele apostolice sau actele 
de mai patina însemnâtate. Se numesce asa, 
pentru câ cuprinde imaginea sf. Petru ca pesoar.

Annunciata, ordinul. In onoarea si sub numirea 
Annunciatiunei s’au instituit în apus în evul 
mediu mai multe ordine religioase si militare, 
cum sûnt: 1) ordinul Annunciatiunei de 
Savoia, ordin onorifle, instituit la 1362 de câtrâ 
Amadou VI., conte de Savoia, sub numirea 
de ordinul colarului, reînoitla 1518 si con
sacrât P. S. Fecioare sub numele de Annun- 
ciatiune, ce Î1 poartâ pana în (}iua de a^i. 
Insemnele acestui ordin consista într’un colar 
eu biiliante, de cai'e atîrnâ icoana Maicii Dom- 
nmui, si constitue cea mai înaltà distinctiune.

ce O dâ regele Italiei ca sef al oasei de Savoia. 
Pe colar e répétât mai de multe ori ouvêntul 
FERT, însemhànd : f ortitudo eius Rhodum 
te nuit (tària sau cuiajul sëu a pâzit Rhodul), 
alusirme la vitejeasca apârare a acestei1 insuie 
contra Turcilor pana la 1522, când a câijut în 
mânile sultanului Soliman II. ; — 2) ordinul 
Annun ciatelor, fundat la 1500 în Bourges 
(Francia) de loanna de Valois, fica lui Ludo
vic XI.; — 3) ordinul Annunciatelor ce- 
lestine, fundat în Genova la 1004 de Maria- 
Victoria Fomaro. [Dr. D. Radu.]

Annuum, leafâ, salar, venit anual, interten[ie 
anualâ.

Anobium Fab., gândac, ataeâ si deterioreazà 
lemnele întrebuin(ate în construefiane si pentru 
mobile. Face un sgomot tic-tac produs de lovi- 
tui'ile capului sëu pe lemn.

Anodyna, médicament, leac, cai'e alinâ durerile 
(s. e. opiu, chloroform).

Anomal, iregular. Anomala, în gramaticâ nu
mele formelor iregulare.

Anomalia, ori ce abatere delà régula. In as
tre mie: distanta unghiularâ a unei planete sau 
comete delà perieliul sëu. Exista A. adevëratà 
P excentricà, dupa cum se mësurà unghiul 
respectiv prin raza vectorâ sau prin raza eüpsei. 
De cumva planeta s’ai- misca pretutindenea eu 
celeritate uniformâ, atunci unghiul format de 
raza vectorâ si osià câtrâ perieliuse numesce A. 
medie. Diferinta dintre A. adevëratà si cea medie 
se numesce »eeuafiunea centruluif. — A. ter- 
micà e diferinta dintre temperatura medie a 
outârui loc si cea medie a làtimei sale geografice.

Anona, Adaus., (botan.) gen de arbori tro
pical!, ce apartin famihei Anonaceelor si cresc 
in America si Africa. Fructele multor specii 
sûnt comestibile, precuin delà A. squamosa L., 
A. retieulata L., A. cherimoUa MiU., A. mu- 
ricata L. etc. Penultima se cultivâ si în Europa 
sudicâ sub ceriul liber, s. e. langâ Malaga; 
ultima specie, originarâ din America, e respàn- 
ditâ pretutindene sub tropi, ea exceleazâ prin 
gustul deücios si mârimea extraordinarâ a fruc- 
telor sale, ce ajuug pânâ la I’/î kgr. [A. Pr.]

Anonacee, (botan.) numele unei famiüi de plante 
dicotiledone hgnoase, tropicale Si subtropicale 
— numai în America si temperat-boreale — 
înrudite eu .Ranunculaceele. Genuii impoi’tante 
sûnt: Uvaria L., Unona L., Anona L. s- a-

[A. Pr.J
Anonim, nenuinit, fàrâ nume. Sodetatea ano- 

nirnd, soc. pe actii.
A non posse ad non esse, regulâ de probare; 

din împrejurarea, câ ceva nu poate exista, ur- 
meazâ câ nu existâ. A posse ad esse non se- 
quitur argumentum: din împrejurarea, câ ceva 
poate exista, nu urmeazâ câ si existâ în realitate.

Anonymus Belae regis Hungariae notarius 
(notarul anonim al regelui Bêla), autorul celei 
mai vechi cronici a Ungariei »Gesta Hungarorum». 
Cronioa s'a pâstrat în un singur manuscris delà 
începutul secl. XIV (din care dâm aci un facsi- 
mile), O copie necom'pletâ a originalului, cuprin- 
(Jênd numai originile üngurilor si ouoerirea Un
gariei, eu luptele urmate pânâ la 955. In prolog 
autorul spune, câ scrierea sa este cea dintàiu oro- 
nioâ a Ungariei asupra originilor poporului si ge- 
nealogiei regilor; iar mai départe (cap. 15), fâcênd
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Transcriere întregitâ.

rediélus magifter Incipit pro log us in gefta Hungarum. 
ac quondam bone memorie gloriofiffimi Bele regis 
Hungarie notariuf N. fuo dileftiffimo amico, uiro 
uenerabili et arte litteralis fcientie inbuto, falutem 
et fue peticionif effeftum. Dum olim in fcolari ftudio 

fimul effemus et in hyftoria troiana, quam ego cum fummo amore 
complexuf ex libris Darethis Frigij ceterorumque auftorumj ficut a ma- 
giftris meis audiueram, in unum uolumen proprio ftilo compilaueram^ 
pafi uoluntate legeremus, petifti a me, ut ficut hyftoriam tro- 
ianam bellaque Grecorum fcripferamj ita et genealogiam regum 
Hungarie et nobilium fuorum, qualiter feptem principales perfone, 
que hetumoger uocantur, de terra fcithica defcenderunt, uel 
qualis fit terra fcithica, et qualiter fit generatus dux Almus, 
aut quare uocatur Almus primus dux Hungarie, a quo regef Hunga- 
rorum originem duxerunt, uel quot régna et regef sibi fubiugaue- 
runt, aut quare populus de terra fcithica egreffuf per ydioma alie- 
nigenarum Hungarij et in fua lingua propria Mogerij uocantur, tibi fcri- 
berem. Promifi et enim me fa6lurum; led aliis negotiis impeditus, et tu- 
e peticionis, et mee promiffionis iam pene eram oblitus, nisi mibi per litteras 
tua dileftio debitum reddere monuiffet. Memor igitur tue di- 
leflionis quamuif multis et diuerfis huius laboriofi feculi impe
ditus fim negotiis, facere tamen aggreffus fum, que facere iuf- 
fifti, et fecundum tradicionef diuerforum hyftoriographorum, diui- 
ne gratie fultus auxilio, optimum eftimans, ut ne pofleris in 
ultimam generationem obliuioni tradatur. Optimum ergo duxi, ut 
uere et fimpliciter tibi fcriberem, quod legentef poffint agnofcere, 
quomodo ref gefte effent. Et fi tam nobiliffima genf Hungarie 
primordia fue generationis et fortia queque fafta fua ex falfis fa- 
bulif rufticorum uel a garrulo cantu ioculatorum quafi fompnian- 
do audiret, ualde indecorum et fatis indecenf effet. Ergo potius 
ammodo de certa fcripturanim explanatione et aperta hyftoriarum 
interpretatione rerum ueritatem nobiliter percipiat. Félix igitur Hun- 
garia, cui funt dona data uaria. Omnibus enim horis gaudeat 
de munere fui litteratpris. Quia exordium genealogie re-
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mentiune de o întêmplare din timpul regelui 
Andreiu I. (1047—1060), el adaugà: »oum se va 
spune în cele ui'inâtoare«. Tôt. pentru timpul lui 
Andreiu I. aflâm citate în cronioa de Buda, »câr(ile 
vechi Gesta Hungarorum», nume ce îl are çi 
cronica lui A. Deci »Gesta Hungaroruin« a lui A., 
care, dupa spusele autorului, cuprindea çi »ge- 
nealogia regilor», — pe când cele 57 capitule pâ- 
strate în o singurâ copie nu ajung nici pânâ la 
Geisa, tatal lui Stefan cel Sfânt — avea în ori
ginal çi istoiia regilor, adeveritâ ca existèntà 
pentru timpul lui Andreiu I. Acest fapt este im
portant pentru a stabili etatea autorului, chestiune 
mult oontroversatâ pânâ acum.

Bêla, al càrui fost notai' (quondam boue me- 
morie gloriosissimi Bele regis Hungarie notarius) 
se numesce A., e numele a pati'u régi ai Un- 
gariei ; B. I. la 1061—1063, B. II. la 1131—1141, 
B. ni. la 1173—1196 çi B. IV. la 1235—1270. 
Roesler (Românische Studien, Leipzig 1871) çi 
adeptii lui, între cari mai aies Marczali (Ün- 
garns GescbichtsqueUen im Zeitalter der Arpaden, 
Berlin 1882), fac pe A. notai- al lui B. IV., ul- 
timul din regii eu acest nume. Aceastâ parère, 
inadmisibilà pentru mai multe criterii ale cro- 
nicii, cade prin faptul câ înainte de suirea pe 
tron a lui B. IV. exista în Ungai'ia o cronica 
numitâ »Gesta Ungaroruni», din care câlugârii 
Dominicani s'au informât despre vechea patrie 
resàriteanà a Ungurilor, înainte de a întreprinde 
misiunea lor predicàtoare în acele pâi^ti. Extrasul 
dat din acea cronica în memoriul dominicanului 
Ricardus din a. 1237 asupra acestei misiuni sâ- 
vîrçite ^Theiner, Monum. Hung. L, 151) core- 
spunde intocmai eu partea respectivâ din »Gesta 
Hungaromm» a lui A. çi presintà lucruri, cari nu 
se aflâ în altà cronica ungureascâ, afarâ de cea 
a lui A. Neputênd admite cà A., conoordând astfel 
eu extrasul dominican din o cronica »Gesta Ün- 
garorum«, ar fi utilisât o asemenea cronica an- 
terioarà lui, unde el însuçi presintà cronica sa 
ca cea dintâiu cronica a Ungariei; trebue sà 
sustinem, câ acea cronicâ existentà înainte de 
B. IV., eu nume çi continiit ca cea a lui A., 
este însàçi cronica acestuia. In conforraitate eu 
acest fapt mai mul(i istorici de acum fin pe A. 
de notar al lui B. III., pârere sus(inutâ mai âu- 
tàiu de Engel (Commentatio de expeditionibus 
Trajani ad Danubium et de origine Valachormn, 
Vindobonae'1794) çi Pray (Historia regum Hun- 
gariae toni. I., Budae 1801). Dar argumente di
recte pentru timpul acestui rege lipseso.

Sciind însâ, cà cronica lui A. cuprindea çi 
istoria regilor, probabil pânâ în timpul sëu, 
trebue oercetat daeà în celelalte cronici ungu- 
resci nu se aflâ urnie din acea parte a cronicii 
çi, prin aceasta, indicii pentru etatea autorului. 
In aceastâ privintâ ne surprinde faptul cà în 
cronica üustratà (Chrcnicon pictum, ed. Florianus, 
Historiae Hungaricae fontes doniestici, vol. II.), 
scrisà în a. 1358 dupâ isvoare mai vechi, partea 
despre domnia lui Bêla II. çi a fiului sëu Geisa II., 
care ’i-a urmat în domnie, are eu totul carac- 
tenil contemporanitàfü. Vëdita pàrtinire a cro- 
nicarului pentru aceçti doi régi, ostilitatea lui 
fâtiçâ în contra regelui Coloman (care orbise pe 
Bêla II. çi tatàl sëu iimos) çi în contra fiilor 
sëi Stefan II. çi Boris — în toatâ cronica sin- 
gurul cas de nedevotament çi urâ fa(â eu di-

nastia, — în fine expresiuni ca : »çi pe duçmanii 
lui (Bêla) ’i-a dat Dumnofjeu de ocarà pânâ 
în 4iua de astà(Ji« (cap. 64), aceste criterii 
aratâ invederat, câ autorul original al acestei 
parti a cronicii era un curtean al regilor Bêla II. 
çi Cieisa II. Ou Geisa IL (1141—1161), dupâ 
care urmeazâ în toate cronicile .ungure.sci, o 
frapanta lacunâ pânâ la Andreiu II; (1205—1235), 
se sfîiçesce aceastâ partq mai veche a istoriei 
regilor eu caracter contemporan pentm ânfâia 
jumëtate a secl. XII. Stilul ei, eu descrieri de 
persoane dupâ modèle medievale despre istoria 
troianâ, cum e descrierea lui Coloman (cap. 60), 
înfâtiçat ca un adevërat Thersites, are aceastâ 
caracteristioâ comunâ eu A., care deasemenea 
împrumutâ descrierea persoanelor sale din Istoria 
Troianâ a lui Dares Phrygius ç. a. $i notarul 
lui Bêla fiind, dupâ spusele sale proprii, primul 
cronicar al Ungariei, el urmeazâ sà fie accl cro- 
nicar contemporan eu Bêla II. çi Geisa II. Pentru 
timpul acestor régi cronioa lui A. presfntâ âneâ 
diferite alte criterii, pe lângà înrudire eu acea 
parte din cronica ilustratà, criterii, cari îl denotâ 
ca notai' al lui Gela II.

Dupâ toatâ probabilitatea A. a scris deci cro- 
nica sa în domnia lui Geisa IL (1141—1161), 
ducênd-o pânâ în timpul sëu. Dar istoria regilor, 
constatatâ, cum am vëtjut, pânà.în domnia lui 
Andreiu I., eu urme aflate în cronica ilustratà 
pânâ în domnia lui Geisa II., unica copie ne- 
completâ a cronicü lui A. nu ne-a pàstrat-o, 
aceastâ parte fiind cdprinsâ în alte cronici po- 
sterioare. Pâsti-area separatâ a pârt'i dintâiu o 
mul(âmim poate împrejuràrii, câ ea se deosebia 
de celelalte cronici, cari îneep eu istoria Hunilor, 
adàugatà pe la începutul secl. XIII. çi urmatâ, 
dupâ 0 scurtâ naratiune a venirii Ungurilor, de 
istoria regilor. Faptul, cà istoria Hunilor lipsesco 
la A., este de asemenea unul din argumentele 
pentru etatea lui mai veche. Partea pâstratâ, 
cuprin(}ênd cuoerirea Ungariei çi luptele avute 
eu popoarele aflate aici dC Unguri, eu sciri mai 
bogate ca celelalte cronici, este importantâ pentru 
etnografia çi istoria Ungariei çi Ardealului pe 
timpul venirii Ungurilor. In deosebi eu privire 
la istoria Românilor din Dacia, ea este col mai 
pre(ios isvor istorio pentru acel timp. Autenti- 
citatea scirilor lui A. în aceastâ privin(a, con- 
testatâ de Roesler çi adeptii sëi, se confirma 
piln cercetàri mai recente. (Rohonyi, A hon- 
foglalâs tbrténete, Budapest 1895.) Edifkmi: 
Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum 
I. Endlicher,MonumentaAipadiana. Floria
nus, Historiae Hungaricae fontes domestici I. 
Acad. Un g.. Bêla kirâly névtelen jegyzôjéoek 
kbnyve a magyarok viselt dolgairôl, Budapest 
1892, eu traducere çi facsimile. [D. On.]

Anonymus Lugoshiensis, autorul necuuoscrit ni 
vocabularului intitulât «Dictionarium Valachico- 
Latinum«; (v. ao.) dupâ Haçdeu (Etym. M. Rom. 
p. 3113) a fost un Bânâ(an din Lugoç çi a trâit 
în a doua jumëtate a seclului XVII.

Anophthalmos, lipsa înâscutâ a bulbului (global 
ochiului), de régula în ambele pâi'(i.

Aiioplotheriu, gen de animale àntediluviane 
(periodul tertiar) din grupa pachidermatelor (s. e. 
hippopotamul). [M.]

Anopsia, orbire. Ochiul, care nupermite oon- 
ducerea, se socotesce orb. Ori ce causâ care opresce
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întrarea luminei în ochiu pânâ la retina mem- 
branâ din fundul ochiului, pe care se imprima 
imaginele luminoase, çi ori ce causa, care a des- 
fiiniat partea nervoasâ a ochiului (retinà, nerv 
optic, ori centrul vidual din creerj, este o causa 
de orbire.

Anorchia, lipsa testiculilor.
Anorexia, lipsa apetitului, un simptom constant 

la morbii cronici de stomao.
Anorganic, fârâ organe, fârâ vialâ; corpurile 

anorganice nu se dériva nici delà plante nici 
delà animale, ci sûnt substance minérale.

Anorganologla, învë^tura despre substan^ele 
anorganice ; aicea apar^ne mineralogia, geo- 
logia, chemia anorganicâ.

Anormal, abnorm, ce se abate delà régula.
Anorthoscop, (grec.) aparat optic, inventât de 

fisioianul belgian Plateau (1836). A. consista din 
doue discuri a?edate unul asupra altuia. cel de 
asupra intransparent, dar stràtaiat de aperturi, 
al doilea transparent; între discuri se aflâ o 
icoanà schimosita. Dacâ înapoia aparatnlui se 
pune 0 luminâ ?i discurile le învêrtim eu re- 
pegiune în direcjiune contrarâ, pe lângâ o anu- 
mitâ celeritate de î nvêridre, imaginea, prin aper
turi, se va vedé regulatâ. Causa zace în durata 
impresiunii.

Anortita, minorai, plagioclasul cel mai basic, 
toarie bogat în calciu; minerai constituent al 
multor roce eruptive, s. e. diorite, diabase, ga- 
brouri, basalte etc.

Anosmia, lipsa sim(ului pentru miros, este 
sau înâsoutâ sau o urmare a paraJisiei nervului 
olfactoriu. Se aratâ $i la catar de nas, isterie etc.

Anost, (grec.) neplâcut, nesârat, fârà gust.
Anquetil-Duperron, Avram Hyacinthe, orien- 

talist, n. 1731, f 1805. La 1755 morse în India 
çi dupa reîntoarcere î$i publicà studiile sale în 
mai multe opuri, înti'e cari : «Recherches histo
riques et géographiques sur l’Inde®, «l’Inde en 
rapport avec l’Europe® ect.

Ansbach, (OnolebachJ, oapitala cercului ba- 
varez Mittelfranken, làngâ Rezat, 15,000 loo., 
tîrguri însemnate de cai çi vite. Mai înainte a 
fost capitala principatului A., care (1362) 
a ajuns în posesia bui-gravului Friedrich V. de 
Nürnberg, çi delà despàr(irea de Baireuth (1398) 
se numia (eara de sub munte. La 1415 a fost 
unitâ eu Brandenburgul, îusâ dupa o mai lungâ 
unire eu Baireuth, la 1603 a devenit iarâçi prin- 
cipat independent. Margravul Karl Alexander 
cedà prinoipatul la 1791 Prusiei ; la 1807 deveni 
posesiune francezâ, iar mai fârcjiu bavarezà.

Anse, (pron. Angs), oraç în départ, franoez 
Rhône, arondis. Villefranche, 2000 loc. Aci s’au 
tinut mai multe sinoade (1075 sub Grigorie VIL, 
1298 sub Bonifaciu VIII.)

Anselmus, v. Canterbury.
Ansgar, (AmarJ, sfânt, apostolul Nordului, 

a. 801 în Picardia, 865. Chiemat de împëratul 
Ludovic ca monaoh din mânâstirea Corvey, a 
prédicat Evangelia ou mare succès în I)ane- 
maroa çi Svedia, unde înfiintà çi o çcoalâ de 
misionari ; la 831 antâiul archuepiscop de Ham- 
burg, centrul pentru misionarii peninsulei scan- 
dioavice,^ iar la 848 a fost strâmutat la Brema. 
A trait în toatâ viafa din luorul mânilor sale. 
Biografia lui v. în «Monumenta Germanise his- 
torioa® tom. II. çi de Tappehom (1863).

Eiicidopodia rnm&nà. Vol. {,

Anson, George Lord, (1697—1762), celehru 
admirai engles. Principalul fapt de arme al lui este 
capturarea unei escadre franoeze, cemandatâ de 
Jonquière (1746). A fost ministru de marina (prim 
lord al admiralitâ(ü) în anii 1751 pânâ 1756, MOi a 
càpâtat titiul de Admirai al Plotei. [Constant B.]

Anta, (lat.) stîlp lipit de zid, avênd o seetie 
dreptunghiularà pu(in eçitâ. Câte odatâ ia çi 
numele de pilastru; acest nume însâ se aplicâ 
mai mult la un stîlp liber de zid ca çi o co- 
loanâ, însâ eu seefie pâtratâ în loc de ciroularâ.

Antacida, (lat.) medicamente, cari reduo aoreala 
în stomac, intestine etc.

Antagonism, resisten(â, oposi(iune. Antagonist, 
contrar, protivnic.

Antalkida, un spartan viclean; pacea lui A. 
(387 a. Chr.), încheiatâ eu interventiunea lui 
între Persia çi statele eline, prise capët res- 
boiului corintic çi stipula, câ oraçele gre- 
cesci din Asia micâ sâ remânâ în atîrnare de 
impérial persic, iar celelalte State eline sâ re
mânâ autonome. Cu executarea acestor stipula- 
(iuui fù încredin(atâ Sparta.

Antananarivo, capitala insulei Madagascar.
Antâos, dupâ mit. grecâ fini lui Poséidon cu 

Gaa (pâmêntul), a fost un uriaç din Lybia. Pe 
strâini îi sUea ca sâ se lupte cu el, dar atingênd 
pâmêntul (pe marna sa) câpëta puteri noue, çi 
pe to(i lupfâtorü îi omoria. Hercules în lupta 
1-a apucat çi 1-a (inut tôt sus în aer pânâ ce 
1-a sugrumat, çi nu 1-a lâsat ca sâ atingâ pâ
mêntul. [Atm.]

Antaphrodisiaca, remedii pentru domolirea 
poftei sexuale (bromul de potasâ, camfor).

Antarctlc, teimin astronomie, sub care în(e- 
legem regiunile din apropierea polului sudic. V. 
Arctic.

Antares, numele unei stele duple de gradul I. 
în constela(iunea scorpionului cu rectascensiune 
245° 21' çi decUnafiune sudicâ 26° 8.5'. Se nu- 
mesce A. (contra-Marte) din causâ câ lumina sa 
roçieticâ seamënâ cu a planetei Marte.

Antarthritica, medicamente împotriva po- 
dagrei, artritei uiîoe.

Ante, (lat.) preposi(iune = înainte.
Antécédent, anterior, ce précédé. In aritme- 

ticâ se numesce A. membrul piim în o ra- 
(iune, precum 5 în ra(iunea: 5:3; al doilea 
membru (3) se numesce consecent.

Anteceden(a fi consecenfa, (lat.) expresiunea 
raportului de dependen(â, ce se constata: real, 
între causa çi efect; formai, între ratiune çi 
conseoen(à. In logicà se numesce anteoeden(â 
subiectul, dacâ din acela reiese predicatul de 
sine. La un silogism premisele sûnt anteceden(ii, 
conclusiunea oonsecenfâ. In gramaticà : un sub- 
stantiv ori un pronume pei’s., la care se refe- 
resce un pronume relativ, ânoâ este anteceden(â. 
In stUul periodio, protassa se considerâ ca an- 
teoeden(â. [PL]

Ante Christum, (Ante Christum natum) înaintea 
nascerii lui Ghristos.

Antedatare, a pune la scrisori un dat anterior 
timpului, în care se fac.

Ante diem, înainte de 4'ua fixatà, înainte 
de vreme.

Antédiluvien, ce a existât înainte de potop.
Anteflexlo, (lai.) încovoiarea, încâmireamitrei 

înspre înainte.
13
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Ante meridiem, a. m., înainte de amoa^i.
Antemetica, medicamente în contra vërsârii.
Antena, tnarinâ. Y. Bompres.
Antenagiu, dreptul celui ântâiu nâscut, în ve- 

chime întrodus în genere, mai eu samâ la popoa- 
rele nomadice pe timpul patriarchilor. Antàiul nà- 
scut e moçtenitonil averii, el e capul famiUei, de el 
trebue sa asculte ceialalti frati. Acest drept ’l-a 
vêndut Isav (Esau) fratelui sêu mai mic lacob 
pentru un blid de linte. Forma modernà a antena- 
giului este maioratul (v. ac.) [Dr. Lemény.J

Antene, (zool.) mus te tel e delà raci, insecte çi 
miriapode; ele servesc la pipait çi uueori la 
miros. O antenâ se compuue din mai multe 
piese articulate între dînsele; forma A.-lor la 
insecte este Eoarte variatâ (filamentoasâ, pecte- 
nata, în forma de ghioagâ etc.)

Antennaria R. Br.^ (botan.) gen de plante 
dioice, altcum foarte înrudit eu Gnaphalium L. 
(v. ac.) din familia Gompositelor, tribul Inuloideae. 
In teiile romane se alla adese specia: A. dioica 
Gartn. A. plataginea R. Br., A. margaritacea 
R. Br. $. a., se cultiva la noi în gràdini sub 
numele de imortele (v. ac.) [A. P.]

Antenor, dupa povestirea lui Orner a fost cel 
mai intelept bëtrân din Troia, care mereu sfâtuia 
pe Troiani ca sa se împace eu Grecii, estradând 
pe Elena; o versiune însâ spune, cà el ar fi 
tradat oraçul. Dupa derâmarea Troiei s’a réfugiât 
eu Henetii (Venetii) în ItaJia. unde a întemeiat 
oraçul Patavium (Padua).

Anteoccupatio, fiat.J prevenire (v. ac.)
Antependium, (lai.J decoratiunea pâretilor 

frontali çi laterali ai altamlui.
Antepenultima, flat.J silaba ce premerge si- 

labei a doua delà capëtul cuvêntului, deci a treia 
silabâ delà capëtul cuvêntului.

Antequera, ora$ în provincia spaniolâ Malaga 
(Andalusia), ca. 30,000 loc. Mare industrie de 
mëtasâ çi bavetas (flanelà).

Anterior, în dreptul cambial : emitentul çi 
persoanele, cari mai nainte au iscâlit cambia çi 
piin aceasta s’au obligat în caJitate de giranfi 
sau garanti (avaliçti) ai emitentului, ori ai gi- 
rantilor, se nuniesc auteiiori atât fatà de acela, 
care a girat-o sau a garantat-o mai târijiu, cât 
çi fats de acela, care o posede în caJitate de 
giratar. Sub A. unui posesor cambial se întelege 
séria întreagà a girantilor (indosantilor) delà ne- 
mijlocitul girant al posesorului cambial pânâ la 
emitent, care âneâ intrà în çirul anteriorilor çi 
e, responsabil. (Cf. I. Socaciu, Dreptul cambial, 
pag. ev.)

Anteriores, flat.J înaintaçi, predecesoii, strâ- 
buni. Anterioritate, prioritate în timp.

Anteriu sau antereu, hainâ teraneascâ lungâ 
pânâ la brâu, încbeiatâ de sus pana jos eu un 
rând de bumbi, înfloritâ la piept, guler çi màneci 
eu gàitane de diferite colori, eu mâneci strimte 
înspre capét, unde se încheie prin trei bumbi. 
Tôt A. se numesce çi haina, ce o poarta preotii 
sub jubea, lungâ pânâ jos.

Anteros, în mit. greoà fini lui Ares eu Aph re
dite. Pânâ ce Bros (la Romani Amor) e 4enl 
iubirii, mai aies în inima femeii, A. e (jeul de 
iubire, arëtatâ din- partea bârbatiilui. [Atm.]

Anteslgnani, în legiunile romane numele acelor 
ostaçi, cari aveau sa apere »signa« (semnele de

resboiu). A. au fost ostaçi aleçi, înzestrati eu di
ferite privilegii.

Ante terminum, flat.J înaintea terminuliii, 
înainte de (jiua sau timpul statorit.

Anteversio uteri, v. utérus.
Anthela, oraç la întrarea Thermopilelor. Local 

de adrmare al Amphiktyoniilor.
Anthela, inflorescenta eu aspect neregulat çi 

fàrâ contur general précis delà unele plante 
(Spiraea ulmaria, 8. filijiendula, diferite Jun- 
cacee). A. este consideratâ ca o cimà multiparâ 
fpolichasiumj, ale cârei axe de diferite ordine 
ies la niveluri deosebite dupâ axa de ordin 
imediat inferior, çi cari scad în numër çi des- 
voltare câtrâ partea superioarâ a inflorescentei. 
Acest fapt face pe unii botaniçti sâ considère 
A. ca 0 formâ de panicut eu axe sourtate, în 
care axele externe se ridicà mai .sus ca cele in
terne. (Cf. Eichler, Blüthendiagrainme I ; Pax, All- 
gemeine Morph. d. Pflanzen, pag. 156.) [V.]

Anthelmlntlca, medicamente, cari sau omoarâ 
parasitii intestinali (limbrici etc.) sau îi ametesc, 
inlesnind astfel delâturarea lor prin leacuri pur
gative. Filix mas, Punica granatum, Kousso, 
Santonin etc.

Anthem, fengl.J compositiune bisericeascà eu 
un text biblic, întrodusâ în biserica anglicanà 
câtrâ sfîi-çitul secl. XVI., luà o importantà des- 
voltare mai eu samâ prin Purcell çi Hàndel. In 
Francia A. e o specie de dans popular, serbii- 
torind sosirea primâverii.

Anthémis L., (botan.) gen din familia Com- 
poseelor, tribul Anthemideae, cuprinde plante 
erbacee, annale sau perene, mai adesea odorante. 
Sûnt cunoscute vr’o 80 de specii, respândite prin 
Europa çi Asia occidentalâ precum çi prin Africa 
borealâ. In pâr(ile noastre cresc mai multe specii, 
între cai'i însemnàm pe A. tinetoria L. numitâ 
popular larbâ de perinâ, Floare de pe- 
rinâ; A. arvensis L., vulgar R o m o n i ( â de 
câmp; A. Cotula L. fMaruta Coiula DC.) nu- 
mità de popor Romonità puturoasâ sau 
Mârariul cânelui etc. Unele specii de A. 
sûnt cultivate prin grâdini ca plante ornamen- 
tale, aça este A. nobilis L., A. purpurascens 
DC. etc. A. nobilis L. se întrebuinteazâ în me- 
dicinâ din causa proprietâtilor sale stimulante, 
antispasmodice, datorite oleului esenjial ce con- 
tine ; aceastâ plantâ este în acelaçi timp febri- 
fugâ, din causa unui principiu amar. A. tinc- 
toria L., dupâ cum aratâ çi numele, con(ine o 
substan^ colorantâ (galbenâ). ceea ce face sâ se 
çi cultive în unele locuri. [Z. C. P.]

Anthera, fgrec. înflorit), în botan. numele por- 
tiunii terminale a staminei, în care se desvoaltâ 
firele de polen (microspori) çi care s’a numit 
astfel, pentru cà devine visibüà cànd floarea o 
înfloritâ (v. Stamina). [V.]

Antheredie, în botanicâ organul cai-e dâ direct 
nascere la elementul sexual bârbâtesc. Se des- 
voaltà prin urmai-e numai la plantele, cai-i 
se reproduc prin fecundatiune beterogamà çi 
anume ; Peronosporeele, Saprolegnieele, Monoble- 
pbarideele, dintre ciuperci; Yauoberia, Volvox, 
Eudorina, Spbaeroplea, Oedogoniee, Cbaraoee, 
Cutleriee, Tilopteridee, Dyctiotacee, Fucacee çi 
Floridee, dintre alge ; la toate Muscineele, Cryp- 
togamele vasculare çi Pbanerogamele. A. poate 
fi constituitâ dintr’o singurà celulâ sau dintr’un
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complex de celule. Când A. este fonnata dintr’o 
celulâ, are forma stericà (Floridee, Dyctiotacee) ; 
ovalâ (Volvox, Fuoacee) ; tui-titâ ca un dise (Oedo- 
goniee) ; aluugitâ (Monoblepharis) ; arcuitâ (Pe- 
ronosporee, Saprolegniee), sau întoarsâ în forma 
de corn de berbec (Vaueberia). lot dintr’o sin- 
gurâ celulâ e constituitâ A. la Phanérogame: 
sfericà çi extemâ la Gymnosperme, arcuitâ çi 
internâ la Angiosperme. Ori care ar fl forma, 
A. monocelularâ este constituitâ dintr'un în- 
vëliç celulosio sau mai rar albuminoid (An
giosperme), un con(inut protoplasmic, fin gra
nules, incolor sau colorât în verde sau galben 
(Alge), umplênd complect cavitatea A. sau mai 
rareori lâsând în interior loc pentru una sau 
mai multe bydroplaste (Sphaeroplea), în fine 
un nucleu, adeseori foarte mare (Angiosperme) 
sau un numër variabil de nuclei (Peronosporee, 
Saprolegniee, Vaueberia). A. monocelularâ 
provine direct din aparatul vegetativ çi poate 
représenta un articul din corpul plantei (Spbae- 
roplea), sau un articul care se formeazâ pentru 
acest scop (Monoblepharis, Vaueberia), sau o 
celulâ a thalului (Volvox, Oedogonium), sau 
extremitatea unor ramuri simple ori pu(in rami- 
ficate (Peronosporee, Saprolegniee) sau a unor 
ramuri foarte ramifleate (Floridee), sau în fine 
a unor péri ramificati (Fucacee). Ele pot fl isolate 
(Vaueberia, Peronosporee etc.) sau alâturate în 
çir (Oedogonium) sau în suprafete (Dyctiotacee) 
ori în buchete (Floridee, Fucacee) §i în aceste 
din urmâ casuri pot fi externe, neînvëbte (Flo
ridee) sau înebise în nisce adâncâturi ale tha
lului, numite conceptaciüe (Dyctiota, Fucacee). 
Sau A. monocelularâ nu provine direct din apa- 
ratul vegetativ al plantei, ci dintr’o micâ plantâ 
bàrbàteascâ (prothal) eçitâ ea însaçi dintr’un 
spor (microspor) çi în acest cas producênd o 
siugurâ A. (Phanerogamele) ori 2 A. (Marsiliacee, 
Salviniacee) sau prothalul este eçit dintr’un zoo- 
spor (androspor) ?i în acest cas producênd un 
numër variabil de A. (Bulbochaete, unele Oedo- 
gouium). Ori cum ar fi A. monocelularâ, poate 
da nascere unui singur Antherozoid mobil (unele 
Oedogonium, Bulbochaete) ori imobil (Floridee) 
sau unui numër mai mult sau mai pu(in mare 
de Antherozoizi mobUi (Monoblepharis, Vaueberia, 
Sphaeroplea, Volvox, Fucacee, Salviniacee, Mar- 
siüacee) ori imobili (Dyctiotacee), sau în fine 
A. dâ nascere unui tub fecundator, prin care 
se conduce protoplasma çi nucleul bàrbâtesc 
(gonatoplasma) la elementul sexual femel (Pero
nosporee, Saprolegniee, Phanérogame). Când A. 
este foi-matà dintr’un complex celular, poate fi 
externâ, §i în acest cas sfericâ (Characee, 
Sphagnum, Buxbaumia etc.), semisfericâ (Ferige, 
Eqmsetum, SelagineUa), ovalâ (Hepaticee, Isoëtes), 
alungitâ (Muschl), cilindracee (Cutleriee, Tilop- 
teridee); ori A. poate fi internâ çi în acest 
cas sfericâ sau emisfericâ (Marathiacee, Ophio- 
glossee, Lycopodium). A. multicelularâ externâ 
este constituitâ din douë parti: a) dintr’un picior 
format de o celulâ (celulâ basilarâ sau basalâ) 
açezatâ în interiorul aparatului vegetativ, pe care 
se desvoaltà A. (Ferige, Equisetum), ori crescutâ 
m interiorul A. (Characee) sau piciorul mai mult 
on mai putin alungit e format din 1—i çiruri 
de celule (Cutleriee, Tilopteridee, Muscinee) sau 
piciorul lipsesce (Gymnogramme sulfurea, Pteris

serrulata) ; çi b) dintr’o portiune umflatâ terminalâ 
(A. propriu (Jisâ) formatâ dintr’un singur çir de 
celule suprapuse, producênd fiecare prin 4 bi- 
partitii succesive 8 celule mume ale Antherozoi- 
zilor (Cutleriee, Tilopteridee) sau e formatâ din
tr’un învëliç çi dintr’o parte centralà. Invéliçul 
poate fi constituit dintr’un strat de oelule poU- 
gonale (Muscinee, Equisetum), sau din opt celule 
tabulare (clape sau scutelé) dispuse ca quadrantele 
unei sfere (Characee), sau din 8 celule dispuse 
2 la basà, 4 pe laturi çi 21a vîrf (SelagineUa), 
sau din 4 celule, 2 ventrale çi 2 dorsale (Isoëtes), 
sau din 4 celule latérale semiinelare, suprapuse 
în 2 inele çi o celulâ superioarâ ca un capac 
(Osmundacee), sau din 2 celule latérale inelare 
suprapuse çi o celulâ capac (Pteris serrulata, 
Gymnogramme, multe Asplénium) sau dintr’o 
celulâ lateralâ inelarâ çi o celulâ capac (Aneimia). 
Porflunea centralà este formatâ dintr’o celulâ 
centralà (Ferige, Equisetum, Muscinee), sau din 
2 celule (Isoëtes), sau din 4 oelule (SelagineUa), 
cari produc prin divisiuni repetate celulele mume 
ale Antherozoizilor; sau portiunea centralà e 
formatâ din 8 celule alungite în formâ de mâner 
(manubrium) libéré între ele, Upite eu un cap 
pe mijlocul unei celule de ale învëliçului (scu- 
telum) çi eu oelalalt cap întors spre ceutrul A., 
unde se terminâ fiecare eu câte o celulâ (cap), 
care poartâ la rândul lor 3—8 celule mici (ca- 
pete secundare), cari la rândul lor poartâ câte 
3—5 fllamente lungi, formate din celulele (câte 
250) mume ale Antherozoizilor (Characee). A. 
multicelularâ internâ este formatâ din- 
tr’una (Marattiacee, Lycopodium) sau 2 (Ophio- 
glossee) celule centrale, cari produc celulele 
mume ale Antherozoizilor çi dinti'’unul (Mara
ttiacee, Lycopodium) sau 2 (Ophioglossee) strate 
de celule superflciale, cari inchid la partea su- 
perioarâ cavitatea A. Pâretü laterali çi cel ba- 
sUar sunt format! de celulele vecine ale apara
tului vegetativ. Ori care ar fl structura lor, A. 
multicelulare resultâ dintr’o celulâ perifericâ a 
aparatului vegetativ ordinar (Cutleriee, Muscinee) 
çi pot fi isolate (Ricia, lungermaniee) ori adunate 
în suprafete (Cutleriee, Tilopteridee) ori pe con- 
ceptacole de formâ çi origino diversâ (Marohantia, 
Muschi), sau A. multicelulare provin dintr’o 
celulâ perifericâ a aparatului vegetativ (prothal), 
ce resultâ din germinarea sporilor (Ferige. Equi
setum, Lycopodiun1^ sau a miorosporilor (Isoëtes, 
Selaginella), proveniji ei înçiçi (spori çi micro- 
spon) din aparatul vegetativ ordinar, frunzos. 
A. multicelulare dau în totdeuna nascere unui 
numër oarecare, adesea foarte mare, de An- 
therozoidi. [V.]

Antherozoid, înbotanicâdesemneazâ elementul 
sexual bârbâtesc mobil çi în acest cas provë(Jut 
eu cili vibratih, sau imobil çi în acest cas lipsit 
de cili vibratili, cari se desvoaltà în antheredie, 
de unde este pus în libertate la maturitate. 
Când A. provine dintr’o antheredie unicelularâ, 
represintâ tôt sau numai o parte din oon(inutul 
antheredie! (dupâ cum ea a produs numai unui 
sau mai multi A.); iar când A. provine dintr’o 
antheredie pluricelularâ, atunci el represintâ în 
totdeuna întreg confinutul unei celule mume 
(a Antherozoi(Jilor) resultatâ din divisiunea ce- 
lulei sau celulelor centrale (v. Antheredie). A. 
se desvoaltà prin renovatie celularà (v. ac.) to-

13*
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talâ sau pai’tialâ, adecâ tôt continutul oelulei 
munie sau al antherediei monocelulare, oii fie- 
cave parte din conlinutul ce este adunat în jurul 
unui nucleu din antherediile monocelulare, cari 
produc mai multi A., se contracteazâ eliminànd 
mai toate substantele nutritive (fire de amidon, 
hydroplaste etc.) aglomerate în protoplasma ce- 
lulei mume sau a antherediei monocelulare, ?i 
conservând foarte putine din ele sub forma de 
granule sau de visioule destinate a nutri A. în 
scurtul timp, în care se bucurâ de o vitalitate 
proprie. Când A. sûnt imobili (çi în acest cas 
le putem da numele de antherosporij continutul 
antherediei sau poi'tiunea de continut, din care 
provin, se dispune ea çi într’o celulâ (de care 
nici nu se deosebesc decât prin lipsa unei mem
brane), adecâ împrejunil unui nucleu central 
foarte apai'ent çi de forma sfericâ sau ovalà, 
dupa cum e çi corpul A., se a^eazà pvotoplasma 
într’un strat continuu, çi eu un aspect mai mult 
sau mai pu(in hialin (Dyctiotacee, Floridee). Când 
A. siint mobili (Anthérozoidi propriu (Jiçi), adecâ 
când presintâun corp çi cili vibratili, atunci con
tinutul celulei mume sau poi^lunea din con- 
finutul antherediei unioelulare, din care derivâ, 
se dispune în ebipuri foarte diferite, cari re- 
amintesc fcaite pu^in sau nu reamintesc de loc 
dispositiunea dintr’o celulâ. Astfel A. mobili pot 
fi : ovali sau triangulari, eu un lung cil posterior 
(Monoblepharis); conici, eu extremitatea poste- 
ricarâ umflatâ, rotun()itâ, çi eu extremitatea an- 
terioarâ asoufitâ, hialinâ, ou un punct reçu la
téral (aça numitul ochiu) çi eu 2 cili vibratili la 
vîrf (Sphaeroplea, Volvox, Eudorina) în forma 
unui non întors în arc, eu 2 cili anteriori (Se- 
laginella), ovali, elipsoidali ori piriformi, avênd 
pe O lature câtrâ extremitatea anterioarâ sau 
câtrâ mijlocul corpuUü un punct roçu în dreptul 
câniia se înserâ 2 cili, unui dirigiat înainte, 
altul înapoi (Vaucheria, Tilopteridee, Fucacee, 
Cutleriee), ovali eu foarte numeroçi cili dispuçi 
în lungul- unei circomferente çi forinând un fel 
de guler mobil în jurai extremitafii anterioare 
a A. (Oedogoniee) ; sau în fine A. au corpul alungit 
.çi subfiat ca un fir çi resucit în spiralâ, eu o 
spirâ çi 2 cili vibratili la capul anterior (Hepa- 
ticee), eu mai multe întorsâtuii de spirâ çi eu 
2 cili (Muscinee, Lycopodium) sau ou mai multe 
spire çi eu numeroçi cili insÿati în smoc la ex
tremitatea anterioarâ ori pe prima jumètate de 
spirâ (Ferige, B^uisetum, Hydropteridee, Isoëtes). 
Corpul A. este in totdeuna constituit numai din 
nucleul oelulei mume sau dintr’unul din nucleii 
antherediei (afarâ de Monoblepharis, la care corpul 
A. e format çi din protoplasmâ), care se alun- 
gesce (pentru A. eliptioi çi ovali) sau se alun- 
gesce subtiindu-se la un cap, remânênd drept (A. 
piriformi çi conici) ori curbându-se (A. conici 
arcuifi), sau nucleul se alungesce subtiindu-se 
în tôt lungul sëu çi se resucesce ca un rac de 
soos dopi (A. spiralatO; iar protoplasma celulei 
mume sau poi-tiunile de protoplasmâ adunate în 
jurul nucleilor din antherediile monocelulare, se 
desfac, în partea lor perifericà, în fire subtiri 
çi lungi, cari constituesc cili vibratili ai A., iar 
în partea lor centralâ constituesc o vesioulâ 
apoasâ, eu putine granulatiuni, çi care se desparte 
de corpul A. când acesta iese afarâ din anthe- 
redie sau dupà ce a fost purtatâ câtva timp de

extremitatea posterioarâ a A. Odatâ ieçiti din 
antheredie, A. se miçcâ, eu ajutorul cililor, 
foarte repede în liehidul ambiant (apa) de- 
scriind o finie spiralâ (A. spiralati) sau un con, 
a cârui basâ e descrisâ de extremitatea poste- 
rioarà, lipsitâ de cili, a A. Când A. presintâ çi 
un cil posterior, atunci acesta servâ pentra cârmâ, 
iar cel anterior pentru miçcare. (V. fecunda- 
tiunea heterogamieâ.) (Cf. Schacht, Die Sper- 
matozoiden in Pflanzenreich. 1864; Rose, Ann. 
acad d. Sciences, Paris 5 ser., T VU. et Bull. 
Soc. bot. de France 1864—65; Strassburger, 
Jahrb. fiir wiss. Bot. VII.; Guignard, Revue ge
nerale de Bot. I., 1889.) [V.]

Anthesa, periodul normal de înflorire a plan- 
telor. Pentra plantele cari creso în România 
çi provinciile circumvecine, A. corespunde în 
general eu prima jumètate a periodului de ve- 
getatie anualâ. Incepe primâvara, în Februarie 
sau Martie, (multe Liliacee, Ranunculacee, Papa- 
veracee etc.) çi sfîi-çesce eu prima jumètate a 
lunei lufie. Sûnt însâ unele plante, a càror A. 
are loc toainna (Colchicum, Gagea etc.) A. depinde 
de condijiunile exterioare. Ea este accelerntâ 
când planta este slab nutrità, preoum çi de câl- 
durâ çi uscàciune. Din contrâ este întâr4iatâ 
când planta este bine nutritâ, sau e în frig ori 
prea mult udatâ. Pentra aceeaçi plantâ A. va- 
riazâ eu latitudinea. Dupâ indioatiunile lui 
Schübler fiecare grad de latitudine ar înblrtjia 
A. eu patru (Jfie. In raport eu vîrsta plantei A. 
poate sâ aibâ loc în primul an de vegetajie 
(plante anualeJ, sau în al 2-lea an (bisanualej, 
sau dupâ mai mulfi ani (plurianualej. Ea poate 
sâ aibâ loc numai odatâ in viaja plantei (mono- 
carpiee) sau de un numër de ori nefimitat (plante 
polycarpicej. [V.j

Anthocyanina, substanfâ colorantâ, azotoasâ. 
Se gâsesce în disolufie în hydroplastele celulalor 
din florile, fruotele, tulpinile sau râdâoinele co- 
lorate în roçu, violaceu, violet sau albastiu. Va- 
riatiunea de coloare se datoresce reaotiunei su- 
cului hydroplastelor. Când sucul e alcalin A. e 
albastrâ sau violetâ, când sucul e acid A. e loçie. 
Experimental se dovedesce acidifiând sau alca- 
linisând extractul apos de A. (din sucul de sfeclâ 
roçie, varzâ roçie, florile de pansele etc.) Intr’uu 
excès de alcali, extractul apos devine verde. A. 
se pare câ se desvoaltâ în plante dintr’un tanin 
incolor (cf. Wigand, Die rothe u. blaue Fârbung 
etc. Bot. Hefte IL 1887; Pick, Bot. Centralblutt 
Bd. XVI.) sub influinfa mai aies a luminei. De 
altfel rolul A., cât s’a putut dovedi experimental, 
este multiplu. Aça A. servâ: 1) ca parasol, pentru 
a protégé pârfile ver(fi ale plantelor contra In- 
minei solare prea vii (de aceea se desvoaltâ; 
în ramurile çi frunzele tinere, cari apoi devin 
vereji; pe fejele fnmzelor, ramurilor çi fruc- 
telor, cari privesc lumina etc.); 2) pentru a 
transforma razele luminoase ale soarelui în raze 
calorifice, (de aceea se desvoaltâ unde teinpe- 
ratura e soâcjutâ: primâvara în frunzele çi ra
murile, cari încep a se desvolta; toamna în 
frunze çi extremitâtUe ramurilor; în frunzele 
plantelor perene, cari persistâ çi iarna, cum: 
Sempervivum tectoram, Hedera Hélix, Mahonia 
aquifofium etc.; pe fafa inferioarâ a fi-unzelor 
unor plante, ca Hydrocharis Morsus ranae. Cy
clamen Europaeum; pe faja inferioarâ a frun-
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zelor celor mai de jos, despre pâment, la di- 
feriti arbori çi arbuçti; în fine la plantele de 
ciimpie când se cultiva în munti, preciim çi la 
niai teate plantele alpine); 3) pentm a înlesni 
ti'ansformârile §i deplasinle substantelor plas
tics în fasoioulele conductoare, (petiolul çi ner- 
vurile de Salix, Polygonum Fagopyrum etc.) 
A. apare âncâ mârginind ranele sau pàrtile bol- 
nave al frunzelor çi fructelor, precum çi la 
multe plante constituind varietâti roçii (s. e. fagiü 
reçu, ahinul, sorbul, varza, sfecla etc.), fàrà sà 
se poatâ însâ spune causa aparitiei sale. Acela^i 
lucru, când A. apare la îutuneric (în fiorile de 
Crocus vemus, ScUla sibirica, Tulipa gesneriana, 
cultivate la întuneiic, çi natural în frunzele in
terne din câpâ(ina de vai'zâ roçie, în parenchimul 
intem din râdàoina de sfecla etc.) (Cf. Kerner 
V. Marilaun : Pflanzenleben II. pag. 504; Kny, 
Atti del Congresso Botanico internazionale di 
Genova 1892.) [V.]

Anthodium, nume botanic spécial apMcat pentini 
capitolul Composite (v. ac.)

Anthologia, (grec.J în botanicâ: descrierea 
florilor, colectiune de flori sau arëtarea semni- 
fioatiunii 1er alegorice. In înteles figurât: Colec
tiune de poesii. Grecii s’au ocupat de timpuriu 
eu adunarea de inscriptiuni, necesare la com- 
punerea istoriei. Poetul Meleagros din Gadai-a 
(Siria) a fost primul, care a cuprins (cam la 
èo a. Chr.) în o »cununâ« epigrame çi poesii 
erotice de ale lui çi de alti 46 autori (Archilochos 
Alkâos, Anacréon, 8imonides, Sapho, Erinna etc.) 
Alte colectiuni au fàcut Diogenianos din Hera- 
cleia, Straton din Sardes, apoi Agathias (secl. VI. 
d. Cbr.) Din aceste col. perdute a exti-as în secl. X. 
CoDstantinos Xephalas din Constantinopole uele 
mai reuçite produote într’o A. noua, din care a 
aflat Salmasius la 1606 un manuscript complet 
în O biblioteoâ din Heidelberg (edat mai în ui-niâ 
la Paris de Dübner, 1864—72, 2 tom. »Antho- 
logia graeca« etc.) Traductiuni germane au fàcut 
Jacob în »Viata çi arta bëtrânÙor* (Gotha 1824) 
$i Hei-der. Cuprinsul acestei A. este foarte variât 
(preste 300 autori) çi formeazà o comoarà nepre- 
tuitâ atât în ce privesce limba, istoria çi mora- 
vurile Elinüor în diferitele perioade, càt çi din 
punct de vedere poetic. Ea ne-a pàstrat producte, 
pe cari altcum nu le-am cunoasce. Dupa modelul 
grecesc s’a format çi o A. latinà. Basa a pus-o 
losif Scaliger eu »Catalecta veterum poetaruui» 
(Leiden, 1573, 1595 çi 1617). Dupa el P. Pi- 
ihbus :»Epigrammata etpoemata vetera e codicibus 
et lapidibus collecta®. (Paris 1590, ultima data 
Genf 1619.) Colectiune bogatâ, dar putin criticà, 
este; »A. latina» de P. Burmann jun. (Amsterd., 
1773, 2 tom.) Meyer a ceroat a sépara produc- 
tele vechi de cele noue în »A. veterum latinonim 
epigrammatum etpoematum«(Lipsca, 1835,2 tom.) 
Prima colectiune criticà e »A. latina® de A. Rieses, 
(Lipsea, 1869—1870) eu 942 poesii pàstrate în 
manuscripte. Valoarea artisticâ a acestor pro
ducte e diferitâ. Unele sûnt adevërate màrgài-i- 
tare de poesii latine, altele médiocre çi rele. 
Büoheler promite o colectiune de inscriptiuni rae- 
trice. Bogatà în A. este literatura ara b à, persicà 
çi tur'ceascâ. Cunoscutà e Hamâsa ar-abâ. Psaltirea 
anoà e o antologie. Din literatura românâ merità 
amintire: »Antologia« de I. Manliu.

[Dr. E. Cristea.]

Antologlon, (grec.) florilegiu, carte litui'gicà, în 
care se cuprind escerpte din cântârile solemne 
prescrise la serbàtori mai alese, precum çi ru- 
brice sau tipicul acelor càntàri sacre.

Anthos, (grec.) fioare.
Anthoxanthina, substantà colorantà vegetalâ, 

roçie sau galbenâ-roçcatà. Se gàsesce împreg- 
nând chromatoforii (v. ac.) în formâ de discuri 
rotun4ite.sau coltuioase ori stelate, din fructele 
càrnoase (boabe = bace) colorate în reçu (patlagele 
roçii, ardei, fragi, scoruçe, în fructele de Lycium, 
Lonicera, Solanum diücamara etc.), din anthere- 
diele roçii delà Characee çi Muschi, din arilul delà 
Taxus baccata etc. Se poate extrage eu alcool. 
Solutia alcoolicà presintâ un spectru identio eu 
al chlorophiUei, din care çi proviue A., de oarece 
la început fructele sûnt veriji, colorate prin 
chloroplaste, çi numai când fructele se coc devin 
roçü, chloroplastele devenind chromoplaste eu A. 
Odatâ desvoltatâ în planta, A. nu mai încearcâ 
nici 0 transformare ulterioarà. Ea servà pentm 
a pune în evidentâ fructele, ca sâ fie vëijute çi 
mâneate de animale. Aceasta pentm asigurarea 
çi înlesnirea desiminatiunii semintelor. (Cf. 
Courchet, Annales de Sciences Naturelles, Paris. 
7. série, tom. 7.) [V.]

Anthoxantum, (botan.) gen din familia Gra- 
mineélor, tribul Phalarideelor, cuprinde plante 
aromatice ou paniculâ terminalà, eu râmurele 
scurte çi spiculé dese. Spiculele sûnt uniflore. 
Glumele inferioare 2 persistente, acute, mucro- 
nate sau eu arista de tôt scurtâ, cele 2 inter- 
medie dorsal sau basilar aristate. Floarea contine 
numai douë staminé. Speciile acestui gen cresc 
mai aies în Europa, una se aflâ çi în Asia çi Ame
rica temperatâ çi borealà. A. odoratum L. e res- 
pândit în România pe câmpü çi pâçuni pretu- 
tindene pânà în regiunèa alpinâ çi e cunoscut sub 
numele de paraginà sau vitelar. [A. Pr.]

Anthozoari, (coralieri), clasâ din coelenterate 
(zoophite), cuprinde animale cari tràiesc în mare 
ca pereoane isolate (rosele de mare, actinia), sau 
în colonii arborescente ca coralieiii (y. coraliul).

Anthracen, (Paranaftalina, Retend o hidro- 
carburâ ce se aflâ în gudroanele obtinute la 
destilatiunea cârbunilor de piatrâ (0’50—l°/o), din 
cari se extrage prin destilatiune fractionatâ; (pro- 
ductele ce destilà între 270—300“ C. dau o massâ 
cristaUnâ, A. brut). A. servesce la fabricatiunea 
alizarinei artificiale, de mare importantâ in
dus trialâ.

Anthracit, cârbune fosil continênd mai mult 
de 90°/o carbon ; luciu vitros, ebiar ceva metalic, 
coloarea e un negm cenuçiu, casui'a concoidalà; 
arde greu, fàrà fum, eu flaoàrà slabâ, dâ însâ o 
câldurà intensivâ. Greutatea specificâ e l'4—1-7. 
Duritatea 2—2‘5. Se gàsesce in straturi, cuiburi 
sau lentile în silmic, devonic, oarbonifer sau 
permic ; însotesoe uneori ulia. Alpii, Caipatii ro
mani, (Schelea, Drâgoesci, Stàncesci), Banat, 
giseminte mari în Rusia, China, Pennsylvania, 
Rhode Island, Massachusets. Combustibü foarte 
apreciat çi întrehuintat în metalurgie.

Anthracometru, aparat inventât de A. de Hum- 
boldt pentm determinarea acidului carbonic în 
aerul atmosferic.

Anthracosis, afectiuni pulmonare produse prin 
inspiiai'ea çi grâmâdirea de pulbere de oârbuni 
etc. în diferitele pârti ale plumânilor. Pàtimesc
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de astfel de morbi mai ou samâ lucrâtorii din 
feluritele fabrici çi ateliers.

Anthracotherium, un animal (pachyderm) fosil, 
mai de aproape înrudit eu ipopotamul çi porcul. 
S’a aflat în straturile de cârbuni tertiari ai 
Piemontulni çi Germaniei de vest.

Anthrax, un fel de buboiu. Pe oând buboaiele 
comune se mârginesc numai la o inflamare oir- 
cumseriptà a pielei çi cel mult a tesàturei sub- 
cutane, la A. inflamatiunea çi gangrena ia ex- 
tindere mai mare, atàt în perileiie cât çi afun- 
(}ime. De raulteori e concomitat de simptome 
grave ; ba oauseazâ çi moartea. Se ivesce pe di- 
ferite pài^i ale corpului. Mai periculoase sûnt 
cele de pe fa^a çi ceafâ. Este morb contagios ou 
deosebire la vite oomute, cai, porci, oi etc. ; dar 
ataeâ çi pe om. E causât de bacillus an- 
thracis.

Anthrenus, gândac lung de 2-5 mm., negru, 
eu pete galbene neregulate. Larva are lungime 
de patru milimetri; coloare albicioasâ, eu péri 
galbeni pe ea, cei din partea posterioarâ termi- 
na^i în forma de sage^i. A.-ii adulai trâiesc în 
loouintele noastre, dar mai eu samâ în musee, 
larvele 1er rod insectele din colectiuni, penele 
paserilor împâiate, pielea mamiferelor çi cada- 
vrele mumificate.

Anthriscus, Hoffm., (botan.) gen din familia 
Umbelliferelor, tribul Ammineae, cuprinde plante 
erbacee, anuale, bisanuale sau mai rar perene. 
Elorile sûnt albe mai adesea polygame. Acest 
gen contins vr’o 10 specü, respândite prin re- 
giunile temperate sau subtropicale ale emisferei 
boreale. In România çi in terile vecine cresc 
mai multe specü, dintre cari însemnâm : A. sil- 
vestris Hoffm. prin live(Ji, prin poieni çi pe mar- 
ginea pâdurilor. A. Cerefolium Hoffm. (Scan- 
dix Cerefolium L.) numit popular Asmatui, 
Hatmatuchi, cresce pe lângâ garduri, prin 
üve^i çi pe marginea pâdurilor. A. vulgaris 
Fers. etc. Prin gràdini se cultiva A. Cerefolium 
Hoffm. din causa frunzelor sale aromatice, cari 
se întrebuinteazâ în bucàtârie. [Z. C. P.]

Anthropogenla, învëtâtura despre desvoltarea 
omului çi a diferitelor rasse omenesci.

Anthropogeografla, scünta ce se ocupâ eu in- 
fluenta naturei (pâmêntulm, climei etc.) asupra 
corpului çi spiritului omenesc, câutând causele 
pentru feluritele însuçiri çi pentru lâtirea omului 
dupa regiuni. Lit. : Ratzel »Anthropogeographie« 
(iæ2 çi 1891).

Anthropoi(ji sau antropomorfe, momitele cari 
seamënâ mai mult eu omul. Ele sûnt mari, fârâ 
coadâ çi trâiesc în zona fîerbinte dm continental 
vechiu. Cele mai însemnate sûnt çimpanseul, 
gorUa çi orangutanul.

Anthropolatria, închinarea la fiinte omenesci, 
ca la (}ei. Pâgânü aousau pe creçtini eu A., 
pentru adorarea lui Isus, iar aceçtia pe pâgani 
pentru adorarea eroilor, regilor etc.

Anthropoli|i, Androlifi, remâçite fosile diu 
schelete omenesci.

Anthropologla, (grec.) scünta despre om, cu- 
prin(}ênd anatomia, fisiologia, psichologia çi is- 
toria lui ; trateazâ deci : 1 ) despre originea, însu- 
çirile de rassâ ale diferitelor popoare, privitoare 
la craniu çi schelet, coloarea pielii çi ochiului; 
2) despre legâtura etnologicà a popoarelor vechi 
între sine çi ou cele de a()i ; 3) despre originea

çi positia omului în naturâ, despre legâtura ge- 
neticâ între om çi animalele mai desvoltate etc. 
Deosebim deci A. fisicâ, A. istoricâ çi A. psi- 
chioâ. A. a fost întemeiatà în secl. XVIII. de 
P. Camper, Sommering çi Blumenbach, îmbo- 
gâtitâ âind apoi de Morton, Retzius, Hoeven, 
Virchow çi soc. antropologice din Paris çi Londra. 
Lit. : I. Ranke »Der Mensch« (2 vol.), »Diot. des 
sciences anthropologiques» (1882), Lubbok »Pre- 
historic times« (1890).

Anthropomorphismus, doctrina care atribue 
lui Dumnetjeu formâ de om.

Anthropopathismus, doctrina care atribue lui 
Dumne(}eu sentimente çi afectiuni omenesci.

Anthropophagia, (grec.) v. canibalism.
Anthropos, (grec.) om.
Anthyllis, (botan.) gen de plante din familia 

Leguminoaselor, trib. Loteae. Cuprinde specü 
respândite în Eui'opa, mai aies meridionalâ çi 
pâr^le vecine din Africa çi Asia. A. Vulneraria 
L., perenalâ h erbacee, cresce çi la noi çi se 
recomandâ ca planta furajerâ. A. Barba Jovi 
L. ç. a. specü lignoase servesc ca plante déco
rative de grâdinâ. [A. Pr.]

Anti, prepositiune ^grec. = contra ; se rntre- 
buinteazâ mai aies în forme comprrse pentru 
a désigna ceva fata în fatâ, s. e. Antiparos, în 
fatâ eu insula Paros.

Antiapex, (lot.) acel punct de pe boita ce- 
reascâ, ce se aflà diamétral oprrs lui apex (v. ac.)

Antiaris, gen de plante din familia Urtiea- 
ceelor, tribul Artocarpee. Cuprinde arboii çi 
tufe eu suc lâptos, ce au flori monoice, cele 
mascule capitale, cele femele soütarie. Speoiile 
acestui gen cresc în India orientalâ çi insirlelc 
malaieze. A. toxicaria Leseb. e celebrâ ca planta, 
al cârei suc se folosea odinioarâ de lavanezi 
spre a-çi proerrra un venin teribil pentru sâ- 
getUe lor. Ea e ounoscutà în patrie sub nuniirea 
de upas antiar, pohan upas sau çi ipo.

[A. Pr.J
Antibachius, vers antic eu trei tacte, în fie- 

care tact eu douë süabe lungi çi rma scurtà: 
------ Este versul Bachius invers.

Antibaptiçti, contrarii bbtezului.
Antibarbarus, (grec.) titlul cârtilor, în cari 

se cuprind barbarismele unei limbi precuin çi 
modul de a le înlâtura.

Antic, (lut. antiquus), vechiu, strâvechiu. 
Termin pentru desemnarea a tôt ce este rest de 
culturâ çi artâ grecâ ori romanâ. Opusul a tôt 
ce este romantic çi modem.

Antichior, mijloace destinate a depârta ulti- 
mele restun de chlor din fibrele (vegetale) albito 
eu chlor s. e. Srrlflt de sodiu, Hiposulfit de sodiu 
çi chiar gaz aerian.

Antichresa, (pactum antichreticum), contact 
prin care creditorul dobândesce dreptul de a-çi 
apropria fmctele imui imohü (muturrs pignoiis 
usus pro credito), remis M de datomic eu înda- 
torirea de a le imputa pe fiecare an asupra dobàn- 
()ilor, de sûnt datorite, çi apoi asupra capitalulni 
crean(ei sale. A. trebue fâcutâ în seras (la sunre 
preste l-ûO lei). De dâri çi rntretinere se îngri- 
jesce creditorul. Cod. civ. titl. XVI. — In Un- 
garia a existât pânâ la 1848 o forma intere- 
santâ de A. în zâlogirea de imobile.

Antichrist, o personaütate, despre care pre- 
4ice sf. Scriptnrâ (1 lo, 2, 18; 2 Tes. 2, 1—12;
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Apoc. 13, 18), câ va venl la capëtul lumii ?i, 
fâcênd minuni aparente, va amâgi pe mul^, dar 
Christos îl va nimiol. Cele prédise despre A. 
inulti le-au aplicat în deoursul timpului la per- 
secutorii creçtinilor.

Antichton, în sistemul cosmic al Pithagoreilor 
un corp ceresc, aflàtor înlâuntrul eclipticei ; stând 
în fata pâmêntului, se miçcâ în jurul focului 
central. Aniichtoni = antipodi.

Anticipa^iune, 1) A. în filosofie, traducere 
din grec. »prolepsis«, cunoscintâ prealabila, an- 
tioipatâ; laEpicur: cunoscintâ despre un lucm, 
oare âncâ nu a ajuns sub siniturile noastre; 
înfeles mai restiins i se dâ la Kant, care nu- 
mesce A. una dintre presupunerile apriorice ale 
experientei. 2) A. în înteles financiar: ridi- 
carea venitelor înainte de terminul de platâ. 
3) Afaceri de A. în oomerciu: afaceri de co- 
misiune, la cari comisionarul (acela care înde- 
plinesce afacerea) anticipeazâ comilentului (care 
dispune afacerea) o parte a valorii mârfurilor 
primite spre vên(jiare în comisiune, âncâ înainte 
de a le fl vêndut. 4) A. în musicà: trecerea 
unni sau a mai multor tonuri ale unei armonii 
la altà armonie, înainte de deslegarea celei pre
cedente.

Anticitate, periodul de timp delà începutul 
istoriei pana la càderea imperiului roman occi
dental (476). A. dasicà, istoria çi cultura Gre- 
cilor çi a RomanUor. Cu studiul anticitàtilor 
se ocupâ aroheologia (v. ac.) Anticitàfi, 
1) producte ale artei çi industriel antice ; 2) cu- 
uoscin(ele câçtigate din monumente despre viata 
privatà çi publicâ a popoarelor veohi çi în spécial 
a Grecilor çi Romanilor.

AnticlimaXj v. Gradatiunea.
Anticlina, in botanicâ se numesce direc- 

tiunea anticUnâ, direcfiunea perpendicularâ pe 
suprafata organului sau pârtü de organ a plante!. 
Divisiunea anticlina în raeristeme sau în locu- 
lile de crescere, unde celulele se inmul(esc piin 
divisiune, se in(elege divisiunea cai-e se face 
în sens radial (respective axial) sau transversal. 
Pareil antiolini ai celulelor din planta sùnt 
parefii radiali (axiali) çi cei transversali. (Cf. 
Sachs, Über die Anordnung d. ZeUen in jüngsten 
FflanzentheUen, inArbeiten des Bot. Inst. Würz- 
burg. Bd. II., Heft I. 1878.) [V.]

Anticonstitufional, ce e în conba(Jicere cu 
coostitufianea sau açezâmintele fundamentale ale 
unni stat. V. constitutiune.

Anti-corniaw-league (pron. enti-cornlah-lig), 
Uga contra vamei pe bueate; s’a întemeiat la 
1838 în Anglia de Cobden împreunà cu unii 
fabricant! çi negustori ; reuniunea aceasta a avut 
de scop mai aies delàturarea vâmilor pe bueate, 
iar ca scop mai îndepàrtat întroducerea nego- 
tnlui liber. Miuistrului Peel (1846) i-a çi succès 
a întroduce in lege, privitor la vàmuirea bucatelor, 
dorintele acestei Agi puternice, cai’e, vë()êndu-çi 
scopui ajuns, s’a desHiutat la 1849.

Anticosti, insulâ în golful St. Laurentiu (Ame
rica de nord), 8150 kms., 600 loo. apai-tinênd 
provinciei Quebec.

Anticritica, respunsul ce se dâ la o ciiticâ; 
0 scrisoare, prin care se combate o criticâ.

Anticyra, numele unui vechiu oraç elin în 
Phokis, în a cârui apropiere crescea iiiult spânz 
(helleborus), care se (Jicea, câ ourâtâ creerul çi

vindecâ prostia. (De aci vorba proverbialâ : Du-te 
la Anticyra!) Astâ(}i Aspraspifia.

Antidesma L., (botan.) gen de arboii; din fam. 
Euphorbiaeeelor, tri b. Phyllanteae, ce cresce 
pretutindene sub tropii emisferei estice. A. Ale- 
xiterium L. din Estindia ai'e fmete começtibile, 
iar bastul se folosesce ca textil. Frunzele lui çi 
ale altor specü înrudite aflà în patrie aplicâri 
médicinale. [A. Pr.]

Antidicomarianiti, contraiii vergurei Maria.
Antidot, remediu care paraliseazâ actiunea 

otrâvilor asupra organismului, s. e. acide în 
contra alcalielor çi vicevei'sa, albumin împo- 
triva sâmrUor metalice, atropina în conti-a mor- 
flnei etc.

Antidromie, în botanicâ particularitatea ce 
se observâ la multe plante, ale câror organe apen- 
diculare (frunzele çi ramurile) se inséra în or- 
dine deosebitâ delà un grad la altul (s. e. când 
crâcile pe tulpina principalâ sûnt açedate în 
liongnl unei spirale ce mei’ge delà dreapta spre 
stânga, iar ramurile pe crâci în lungul unei 
spire, ce merge delà stânga spre dreapta). [V.]

Antidyscratica, (alterantia), substanté cari po- 
tenteazâ bunâstarea çi nutrirea organismului — 
dupâ credinta celor vechi — prin curâtirea sân- 
gelui rêu (dyskrasia). A. sûnt: arsen, iod etc.

Antiëtam, rîu latéral al Potomac-ului în Mary
land (America de nord); la 16 çi 17 Sept. 1862 
Victoria tiupelor unioniste asupra confedera(ilor.

Antifebrilia, medicamente împotrivadifeiitelor 
febre (friguri).

Antifebrina, acetanilid, C, H6. NH. (Ca H, O); 
se preparâ din acid acetic çi anUin. Médicament 
antifebrU, dar folositor çi contra reumaüsmului 
çi altor morbi împreunati cu durer! ; formeazâ 
ciistale incolore çi fârâ miros, pipâindn-le se 
par a fl unsuroase, solubile în alcool çi eter, 
mai pujin în apâ. In dosâ mare causeazâ otrâ- 
viri grave, chiar çi moarte.

Antifon, v. Antiphon.
Antigone, dupâ mit. grecâ fata lui Oedipus cu 

marna sa lokaste. Când Oedipus a descoperit 
fapta ruçinoasâ çi pentru aceasta s’a orbit pe 
sine, A. 1-a petrecut în câlâtoriile sale, apoi 
a câçtigat amorul lui Hâmon, flul lui Kreon, care 
de via a îngropat-o într’o stâncâ. [Atm.]

Antigonos, 1) A. numit Cyclopul, n. 384 
a. Chr., beliduce sub Alexandru cel Mare, dupâ 
moartea câruia, împâi-tindu-se imperiul, a piimit 
Pbrygia mare, Lycia çi PamphyUa. Acestor pro- 
vincü a mai adaus Asia micà çi Siria, ajutat 
fiind în resboaiele sale de fini sëu Demetrios 
Poliorketes. Aliându-se însà Seleucus, Ptolemaeus 
çi Lysimaebos contra lui, çi-a pièrdut via(a çi 
teara în lupta delà Ipsos (301) în Pbrygia. 2) A. 
Gonatas, ivge al Macedoniei, flul lui Demetrios 
Poliorketes, ajunse pe tron la 276 a. Chr., pe 
care a sciut sà se sus(inâ contra lui Pyrrhus çi 
a Ptolemaeilor; f 239. 3) A. Poson, nepot lui 
Demetrios Poborketes, rege al Macedoniei (229 
pânà 221 a. Chr.), a sârit în ajutorul confede- 
ratiunii achaice conta Spartanilor, pe cari i-a 
bâtut la Sebasia (221), sibudu-i sâ înta în con- 
federafia, în fruntea câreia sta el însüçi.

Antigua (Antigoa), insulâ în Autilele mici 
(India vest.), 251 kma., ca. 34,000 loc. Delà 1632 
apai'tine Angbei. Capitala: St. John. Producte 
coloniale, mai aies zahâr, tutun.
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Antihenoma, notatianea musicei bisericesci 
orientale.

Antlhydropin, Pulvis taracanae, este insectul 
Blatta orientalis pulvérisât, se folosesce ca leao 
în contra boalei de apâ.

An^lj, (Antae, Antes), nnme sub care soriitorii 
elini çi latini ai secl. IX. aminteso un popor 
slav, care loouia între Dniepru çi Don.

Antlle, gmpâ de insuie între America de 
nord çi cea de sud, situate între Oceanul At
lantic çi Marea Caraibica (Marea Antilelor), au 
suprafatà de 229,943 km*, çi 5'5 mil. loouitori ; 
constâ din cele 4 Antile mari: Cuba, Haiti, 
Jamaica, Portorico çi din 100 mai mici numite : 
Antilele mici sau insulele caraibice, 
imparti te în: insulele sub vent (Leeward Is
lande), cari spre nord ajung pana la Dominica; 
insulele peste vent 
(Windward Islande) çi 
insulele virginice.
Aceste insuie dau pro- 
ducte coloniale, eu cari 
se face un viu comerciu 
spre Buropa. Dintre 
Antile apartin A n g - 
liei: Jamaica, Trini- 
dad. Tobago, Grenada,
Barbados, St. Vincent,
S-ta Lucia, Dominica,
Barbuda, Antigua, Tor- 
tcla, St. Christofor ç. a.
Franciaposedâ: Mar- 
tinique,Guadelup,Maria 
galanta,St.Barthélemy ;
Spania: Cuba çi Por
torico; ülanda: St.
Martin, St. Eustache,
Saba, Curassao ; D a n e - 
marea: Ste-Croix, St.
Thomas çi St. Juan.

Antilegomena, scrie- 
rile ivite în noul testa
ment piin secl. IV., a 
câror origine este du- 
bioasâ (v. art. Biblia çi 
Apocrife).

Antiliban, (arai.J 
Gebel eç-çerki, un çir 
de munti în Siria. Se întinde în directia nord- 
esticâ spre sud-vesticâ aproape paralel eu çirul. 
apusean numit Liban. Cel mai înalt pisc al Anti- 
libanului e Ermonul (2860 m.) la capul sudvestic 
al çirului. La poala sudicà a Ermonului isvoresce 
lordanul.

Antiloohos, fiul luiNestor, amicul lui Achilleus; 
ou jertfirea vietii sale scâpà înaintea Troiei pe 
tatâl séu de moarte.

Antilogla, (grec.) v. Antitesa.
Antilope, o famüie numeroasâ de mamifere 

afrioane, din ordinul rumegâtoarelor. Ele sûnt 
animale ftumoase, eu coame goale, mai mult 
sau mai putin încovoiate, n’au barbie, picioarele 
înalte çi subtiri, coada scurtà, përul felurit co
lorât. Mârimea diferita (20 cm. pana la 2 m.) 
Sûnt animale friooase, pacïnice, trâiesc în socie- 
tàti, fug foarte bine. Ochii negri, frumoçi. Carnea 
se mâneâ. Nasc 1—2 pui; însârcinarea 9 luni. 
Se nuti'esc eu plante. In Europa exista nmnai 
2 specii : saiga (Colus tataricus) în stepele Rusiei

Biserica Antim în Bucuresci.

çi eapra neagrà (Antilope rupicapra); în Asia 
foarte multe specii ; cele mai multe însâ în Africa 
sudica. Antilope fossile s’au gâsit în Grecia (la 
Pikermi); saiga în formatiunUe diluviale din 
Germania çi Francia. [M.]

Antim Ivireanul, mitrepolit al Ungro-Vlachiei, 
n. în Iberia din Georgia, câcjuse în tinerete sclav 
la Turci, dar în ourend se liberà prin talentele 
sale, çi se fâcù vestit ca tipograf laConstantinopol. 
C. Brâncoveanul îl chiemàla Bucuresci, îneredin- 
tându-i tipografia Mitropoüei, çi în aceasta funo- 
tiune el desvoltà o activitate uimitoare. Aci el 
se çi càlugàri, fù numit egumen la màn. Snagov, 
apoi episcop la Bîmnic, çi în fine mitroçolit al 
Ungro-Vlachiei (1709). Pretutindeni el lufiintà 
tipografii çi trimise chiar tipografî romani în patria 
sa delà Caucas. Lui i se datoresce în mare parte 

avêntul luat de litera- 
tura românâ sub dom- 
nia lui C. Brâneoveanu, 
çi ar fl putut face çi mai 
mult, daoâ acele tim- 
puri critice nu 1-av fl 
iras în nenorocire. Cre- 
(}ênd în 1711 mai priin- 
cioasâ alianta eu Buçii 
decàt eu Turcii, el fù 
acusat pe lâuga altele 
çi ca complotant politio. 
El reuçi atunci sa se 
desvinovâteascâ prin 2 
apologii foarte niine- 
rite. Dar în 1716, în- 
trând Austriacii in 
tearâ, Mavrocordat, din 
urâ personalâ, îl de- 
clarà de trâdàtor, ob- 
tinù delà Patriaroh de- 
gradarea sa, çi apoi il 
exila în Arabia; pe 
drum însà fù omorît 
din porunca domnului. 
Ca literat, Antim ne-a 
lâsat predice çi apolo- 
giilo sus 4>se, tipàrite 
pentru ântâia oaia la 
Bucuresci, în 1886, 
premitêudu-se biogra- 

fia lui de eppul Melchisedec.
Antim, mai nainte mânâstire în Bucuresci, 

iar delà 1863 redusâ la biserica de mir çi între- 
tinutà din budgetul statului; ziditâ la 1715 sub 
domnia lui Stefan Cantaeuzin de mitropolitul 
Antim Ivireanul çi înzestratâ de el eu avéré 
prin actul testamentar delà 20 Iulie 1715; fiind 
mitropolitul A. om priceput în artele fmmoase, se 
presupune eu siguiitate, câ aceasta biserica spa- 
tioasà çi falnicà, çi ca plan çi ca executie, care 
presintà visitatomlui un interes spécial ca arebi- 
tecturâ çi sculpturâ, este ziditâ dupa modekd dat 
de însuçi mitropolitul, al càrui nume îl poarta; 
traditional se sus(ine, cà uçile bisericei, sculptât» 
admirabil în lemn, ar fi lucrate chiar de initro- 
politul A. (Cf. C. St. Bilciurescu : Mânâstirile çi 
bisericile din România. Bucuresci, 1890.)

Antimachiavell, titlul uneiscrieri a lui Friederic 
cel Mare, prin care combate doctrina lui Machiavelli.

Antimachos, poet grec din Kolophon, 400 a. Chr. ; 
opéré piincipale : eposul »Thebais«, (fragm. edate
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de Stoll 1845) çi elegia: »Lyde«. Pentru enidi- 
(iiinea sa a fost pus alâturea ou Homer.

Antimis, (grec.) un vèl de in, eu chipai Mân- 
tuitorului açe^at în mormênt. Ib A. sûat cusute 
reliquie (mo^te) de ale martirilor, fiind-cà în 
secolii primi oreçtinii se îndatinau a tiné aer- 
viciul divin pe la mormintele martirilor. A. e 
consacrât de episcop çi pururea stâ pe altar.

Antlmoniu, minerai descoperit de B. Valentin 
(secl. XV.), se afiâ mai eu samâ combinat eu 
arseniu (Alemontit), cunichel, eu argint(Discrasit) 
jii îatr'o seiie mare de minereuri eu suif, mai 
eu samâ ca sulfura (Stibinà) $i A. oxyd. (în 
Algoria). A. se extr^e din Stibinâ prin calci- 
nare, iar oxydul obtinut e redus eu càrbune. A. 
e un corp soÛd, eu luciu, coloarea argintie, eu un 
reflex albâstriu, foarte sfâràmicios; densitatea 
(i'8, se topesce la 425° O. A. la temperaturà or- 
dinarâ în contact eu aenil nu se altereazâ, se 
disolvâ uçor îu apà régala. A. se întrebuinteazâ 
pentru aUagiuri çi pentru prepararea compuçilor. 
Compuçii de A. simt foarte numéro?!, unii sûnt în- 
trebuintati în technicâ ca colori : Cinabru de stibm 
(Sbj OSa), altii în medicinâ s. e.: Taifarus sti- 
biatus, Stibio-Kali tartaricum, Stibio-Eali oxa- 
licum, Stibium sulfuratum nigrum çi rubrum, 
Stibium cloratum etc. (V. Stibiu.)

Antina, urmele unui ora? din epoca Roma- 
nilor, în j. Romanati, la satul Re?ca sau Recîca, 
lângâ rîuletul Tesluiu. Despre satul Recîca face 

-amintire déjà în secl. trecut generalül rus Baur, 
iar mai târcjiu la 1818 Fotino, cercetàri mai 
serioase la fata locului însà n’a fàcut nimeni 
înainte de colonelul Vladimir Blaramberg, care 
la 1836 a descoperit la A. într’o movilâ un 
sarcofag. Dupa aceea ruinele au fost studiate 
pe rànd deLaurian, Boliac, Papazoglu, D.Sturdza, 
Gr. Tocilescu, V. A. Urechià ?i în fine de A. Odo- 
bescu, care a expus la 1878 în lU'mâtonil mod 
toate datele relative la chestiune : »Comuna Recîca 
sau Antina. Movila lui Alexandra ?i alte nume- 
roase movile. Riunele aparente ale unei întinse 
cetàti romane, eu zidui'i de piatrà çi càràmidà, 
eu urloae de lut pentru apeducte, cuptoare 
pentru càràmidà etc. Cài romane eu diferite 
directiimi. In sarcofage pe lângà schelete sûnt 
vase, remàçite de vestminte çi ornamente, çi 
moiiete romane delà Antonini pânà la Sever. 
Altar votiv al Nemesidei, al lui lupiter Stator, 
al Dianei Latoide; stela funerarà a Claudiei 
Amba çi a lui Antonius Nicanoris» (o stelâ foarte 
fnunoasà, care se pâstreazà în Museul national 
din Bucui'esci çi care este împodobitâ eu bustul 
acelui personagîu çi eu frumoase ornamente, sub 
care se poate ceti: »D. M. Antonius Nicanoris»; 
iar restul este stricat ca çi piatra). — Ceea ce do- 
yedesce mai eu deosebire marea însemnàtate 
in vechime a acestui punct geografic, este câ 
toemai aici se uniau ambele cài romane, cari 
plecau delà Dunàre spre Carpati, una din Celeiu, 
cealaltà din Islaz, astfel ca A. forma un centru 
de comunicatiune. «ÇanturUe cetâtii cari se vëd 
— ()icea reposatul Laurian (Magaz. ist. II. 1)6) — 
formeazà un poligon eu opt latui'i, al càrui dia- 
Dietru mai lung face aproape la o mile de paçi. 
Rîul Tesluiu curge piin mijlocul cetàtü ; în unele 
locuri ale lui se afiâ un strat de càrâmi(ji, ceea 
ce face sà credem, cà a fost constrins într’un 
canal, darà acuma curge dupà bunâ plâcerea sa

fârâ vr’o silâ artificialà : Romanii noçtii nu sûnt 
oameni, cari sâ mai constringà rîurile. Cbiar 
la podul cel zidit preste rîu se uniau cele doué 
drumuri de piatrà, unul care venia delà Islaz çi 
celalalt delà Celeiu çi ducea câtrà mea(Jà-noapte 
la Rîmnic.* Dupà cum s’a constatât din o in- 
scriptiune de pe timpul lui FUip Ai’abul, des- 
coperità la Reçca, aici se afla statiunea Bimula 
sau Romuna, de unde se derivâ numirea jude- 
tului Romanati. Numirea de A. este o latinisare 
a numirei dacice Arcinna sau Artinna, din üm- 
purile primitive ale colonisàrii romane. Pânà 
acum A. sau cetatea, ce stà sub pâment la Reçca, 
nu s'a explorât sistematic, ci s’ar puté (Jice, 
cà s'a dévastât. Multe clàdiri din Caracal sûnt 
construite eu càràmidi çi pietri aduse delà Reçca; 
iar antichitàtile gàsite acolo s’au împràçtiat la 
diferiti particulari în dauna sciintei. Pe fiecare 
4i teranii descoper câte ceva: bani, seule etc.; 
iar cànd n’au de lucra scot la cârâmicji, for- 
mându-çi deposite. Toate zidirile din Reçca sûnt 
din aceste cârâmi(Ji, numite de popor càràmidi 
de Antina, càrora legionarii romani le-au dat o 
consistentà de piatrà. Forma lor e patrulaterâ 
mare çi poartâ pe fete diferite scrîjituri, unele 
au litere. Pe un fragment de marmurà gâsit aci 
la 1870 se vede un cerb în fugâ apucat in ghia- 
rele vulturului. In Museul national se afiâ un 
sarcofag gâsit la Reçca, foarte artistic lucrat. (Cf. 
C. I. Locusteanu: Dict. geogr. al jud. Romanati. 
Bucuresoi, 1889, çi Etym. Magn. Rom. II. 1236.)

Antinescu, Zacharie, n. în Braçov 1826. Vechiu 
institutor în Ploiesci, astàdi pensionat, membra 
al mai multor societàti cultui'ale, nationale çi 
stràine. Sciiitor fàrà multâ eraditiune, unele 
publicatiuni au isbutit însà uneori a fi expre- 
siunea simtemêntului comun al contimporanilor, 
ca s. e. »Vocea unui orb.« Cea mai însemnatâ 
sertere a sa, din punctul de vedere istoric, este 
ïAutobiografia mea«, Ploiesci 1896.

Antinomla, (grec.) contradictie, opositie. Se 
nasce când logile îçi contradic. In filosoûe, în- 
cepênd delà Kant, dénota faptul, cà între ra- 
tiunea teoreticà çi cea practicâ poate sâ fie opo
sitie ori oolisiune. S. e. început, fàrà început; 
limitât, nelimitat.

Antinomismus, (grec.) în general combaterea, 
despectarea legii; în teologie dispretul fatà de 
legile morale mosaice çi testamentul vechiu 
preste tôt. Directiuni antinomistice s'au ivit 
adeseori în bisericâ, astfel le aflâm déjà la vechii 
Gnostici, çi la unele secte mistice din evul mediu. 
In bisericâ luteranà e legatà o disputà antino- 
misticà (1540) de numele lui Agiicola.

Antinoos, june sclav din Bithyuia, deveni prin 
uimitoarea sa frumsete intimul favorit al îm- 
pêratului Hadrian, însotiudu-1 preste tôt. Inne- 
cându-se în Nil (130 d. Chr.), pe când visitau 
Egiptul, stàpânul sëu 1-a plans ca pe o adoratâ 
femeie, 1-a rânduit printre dei, i-a ridicat temple, 
în onoarea lui a clàdit oraçe, çi a porancit celor 
mai vestiti artiçti ai timpului sà vecîniceascâ 
cbipul dragului rob prin statue, baso-reliefuri, 
gravâri etc., admirate parte çi adi ca nepeiitoare 
opéré de artâ. Antinoos a remas tip proverbial 
de frumsete.

Antinoos, .se numesce çi o constelatiune 
îu calea laptelui, aproape de vulturul; .se afiâ 
între 282° çi 305'’ rectascensiune, între 6° de-
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olinatiuue nordicâ 12° declinatiune sudicâ. Se 
compune din 4 stele de gradul III. çi mai multe 
de gradul al IV. Cele 3 de gradul al III. for- 
meazâ o liuie dreaptâ, iar a patxa se afiâ la 
câlcâiul lor.

Antiochia, 1) lA. Epidaphnes), în vecbime çi 
pâuâ la cucerij'ea ai'abâ, capitata Siriei, înteme- 
iatà de Seleukos Nikator la .301 a. Cbr., residen^ 
SeleukicJUor ?i mai târ(}iu a proconsulilor din 
Siria.Pe timpul domniei romane A. în privinta 
mârimii çi a straluciiii a fost a patra cetate din 
lume. Renumita era dmnbrava lui Apollo $i a 
Dapbnei. In A. s’a întemeiat cea dintâiu co- 
munâ creçtinâ compusâ din foçti pagâni. Ei s’au 
munit cei dintâiu eu numirea de creçtini. Epis- 
copul lor cel dintâiu, dupa loan Crisostom, a fost 
sf. Petru (35—42 d. Cbr.) Episoopü acestei ce- 
tâ(i au avut vazâ mare çi mai târ^iu au cuprins 
al 3-lea çi mai apoi al 4-lea loc între patriarcbi. 
Renumita a fost în vecbimea oreçtinâ çi çcoala 
antiocbianâ; ea se deosebia de cea alexandrinâ 
mai aies prin aceea, câ explica sf. Scriptm’â 
mai ad üteram. In A. s’au tinut mai multe si- 
noade. La .538 a fost distrasâ de Chosroes, mai 
tar(}iu de Saracem. Astàcji cetatea Antakieb e 
numai umbra Antiocbiei de odinioarâ; are 17,500 
loc., ruine interesante. 2) Cetate în Phrygia 
maior din Asia mica. Sf. Paul a prédicat aci 
în prima sa câlâtorie apostoleascâ. Din cetatea 
aceasta s’a fâcut satul de a4i Akçehr.

Antiochia, principatul, întemeiat la 1098 de 
Bobemund de Tarent, când Cmcia^i cucerirâ 
Antiocbia. Un timp indépendant, apoi când sub 
protectoratul regilor din lenisalim, când vasal al 
impëratilor bizantini, pânâ ce la 1262 sub Bo- 
bemund IV. fù ocupat de sultanul egiptean 
Bibar, ;i stâpânlt de inameluci pânâ la 1516, 
când Selim I. îl anectà Turciei.

Antiochos, numele mai multor régi siriani din 
familia Seleukicjilor. 1) A. I. Soter (Mântuitor), 
281—261 a. Cbr. fiul lui Seleukos Nikator, s’a 
luptat eu succès in contra Gallilor, din care 
motiv çi-a luat epitetul de Soter. 2) A. II. 
lheos (D-iJeu), 261--246 a. Cbr.; flind câ el a 
scâpat de tiranul Timarebos pe Milesieni, aceçtia 
1-au numit Tbeos. A. pierdù Partbia çi Bactria ; 
fù otràvit de so(ia sa Laodike. 3) A. III. cel 
Mare, 222—187 a. Cbr.; ajun.se în conflict eu 
Romanii; flind bàtut la Termopile (191) çi la 
Magnesia (190) trebui sâ cedeze întreagâ Asia 
micâ pânâ la Taunis; fù ucis eu ocasiunea je- 
fuirii templului Soarelui în Clymais. 4) A. IV. 
Epiphanes, 175—163 a. Cbr., în urma tirâniei 
sale ludeii se rescoalâ sub conducerea Maca- 
veilor. Ceialalti régi eu acest numé nu au în- 
semuàtate. Ultimul A. din familia Seleukidilor 
a fost A. XIII. Asiaticus, pe care Pompejus 
îl depuse din domnie, iar Augustus îl décapita 
29 a. Cbr. în Roma.

Antiochos, din Ascalon, fllosof eclectic, f 68 
a. Cbr., a învëtat fllosofla în Atena, Alexandria 
çi Roma, unde a vit çi pe Cicero de elev çi amie 
intim. A. e privit ca întemeietoml Academiei 
a cincea. El învëta, câ interesele morale ale 
omului nu pot fl satisfâcute fârâ convingere 
firmâ; adevërul este acela, asupra câruia fllo- 
sofli mai de frunte se uneso ; de aceea el preda 
fllosofla academicâ, peripateticâ çi stoicâ aça, 
ca çi eând acestea s’ar deosebi una de alta numai

prin expresiuni çi lucruri neesentiale. A. e citât 
adesea de scriitorii veohi, mai aies de Cicero.

Antiopo, 1) A. flea lui Asopos, (joui lîurilor, 
marna lui Ampbion çi Zetbos (v. ac.) 2) A. regina 
Amazouelor, sera Hippolitei, so^ia lui Tbeseus 
si marna lui HippoUt.

Antiôquia, departament in republica Columbia, 
America de sud, 59,000 km2., 463,667 loc. Ca- 
pitala Medellin 20,000 loc. Oras principal : Santa 
Fé de A. 19,000 loc.

Antipa, Grigorie Br., zoolog çi eoonomist, n. 
în Botoçani, 1867. A fâcut cursurile secundare 
în laçi, iar cele universitare în lena. Unul din 
distinçii elevi ai lui Haeckel. A lucrat apoi în 
statiunUe zoologice din Neapol, Helgoland çi Villa- 
franca. Intors în (earâ a réorganisât Museul 
national de istoria naturalâ din Bucuresci. Ac- 
tualmente este directoiul acestui museu ?i are 
direct! unea sciintiflcâ a pescâriilor din Remania 
Lucrâri: Die Lucernariden der Bremer Expé
dition nacb üstspitzbergen im Jabre 1889. Zoo- 
logiscbe Jahrbücber, VI. Bd. Jena, Verlag von 
Gustav Fiseber 1891. Ueberdas Vorkommen von 
rndimentaren »Principaltentakeln« bei Luoerna- 
riden. Zoologiscbe Jabrbücber, VI. Bd. Jena 1891. 
Eine neue Art von Drymonema, Jenaisebe Zeit- 
sebrift fiir Naturwissenschaft. XXVII. Bd. Jena 
1892. Eine neue Stauromeduse. Mittbeilungen aus 
der Zoologiscben Station zu Neapel, 10 Bd. 
4 Heft 1892. Ueber die Beziebungen der Tbymus 
zu den sog. Kiemenspaltenorganen bei Selachiern. 
Anatomiseber Anzeiger, VIII. Jabrgang 1892. 
Lacul Razim. Starea actualà a pescâriilor din el 
si mijloacele de îndreptare. Bucuresci 1894. 
Studii asupra pescâriilor diu România. Bucuresci 
1895. A. este autorul legii pescâriilor din România.

Antipa, (Ist. bib.) v. Irod.
Antipapa, numirea unui papâ aies pe cale 

nelegalâ. V. Papa.
Antiparasitica, mijloace în contra plantelor 

si animalelor parasitice.
Antiparos, vecbiul Oliaros, insulâ Kykladicâ 

lângâ Paros, 45 km2., 679 loc. Renumita pestera 
de stalactiti.

Antipascha, Dumineca urmâtoare dupâPasci, 
sau a Il-a dupâ Pasci, care în cârtile rituale 
se mai numesce : > Dumineca Toniei<‘, t:Dumineca 
cea nouà« si a >înoirei invieriit.

Antipassat, vêntul cel cald, ce suflâ sus prin 
atmosferâ delà aequator câtrâ poü. (V. vênturile 
passate.)

Antipatie, (grec.) opusul simpatiei. Este un 
sentiment de aversiune, în virtutea câreia oâu- 
tâm, ebiar involuntar, ca anumite persoane, flinje, 
lucruii ori întêmplâri, sâ le avem depârtate delà 
noi pentni cuvêntul câ aoele ebiar delà prima 
afleiare, ne produc o stare de neplâcere. A. ba- 
seazà în oarecari conceptiuni neebiare, s* apare 
de multe ori inconscient ori ebiar involuntar. 
Causele sûnt: fisiologioe. întemeiate în or- 
ganisatiunea aparatului de simtire; psicholo- 
gice, întemeiate în combinatiuni de idei. Când 
causele sùnt curât fisiologioe, iar A. nasee diu 
afleiarea neplâcutâ a unui singur nerv sensitiv, 
se nasce asa numita idiosincrasie, s. e. greaja 
de soareci, set'pi, scârtàitul pe pârete etc. Per- 
soana ori obiectul, delà care provine afectiuneane- 
plâoutà, se (Jice antipaticà. (Cf. Popescu, Psych. — 
Drbal, Psycb. — Nalowsky, Etbik.) [Plet.]
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Antipatros, (Antipater), general al regelvii 

Fiiip U- çi Alexandra cel Mare ; la 334 a. Chr. 
fù denumit de guvernator al Macedoniei, în care 
calitafe a bâtut la Megalopolis (330 a. Chr.) pe 
Spartanii revoltati. Dupa moartea lui Alexandra 
ce'l Mare, a obtinut guvemarea pài^ilor eurô- 
pene ale vastului imperiu, luptând contra Gre- 
cilor în resboiul din Lamia (322) ; iar dupà asa- 
sinarea lui Perdikkas armata il proclama re- 
gent al imperiuliü întreg.

Antiperlstaltic, (grec, medicinâ), miçcareaanti- 
peristalticà, contrarà celei normale, a tubului di- 
gestiv çi a intestinelor, s. c. oând varsâ cineva.

Antiphanes, din Eios (Biünia), a trait pe la 
408—334 a. Chr., pe lângà contemporanul sëu 
Alexis çi Anaxandrides, cel mai însemnat poet 
al comediei attice din periodul III.; se (Jice câ 
ar fi scris 200—300 de comedii. (Fragmente 
adunate de Eock.)

Antipharmaca, remedii in contra otrâvii çi 
vraiitmii.

Antiphilos, pictor grec; n. în Egipt pe la 
330 a. Chr. ca contimporan al lui Apelles ; dupa 
Quintilian a fost unul dintre cei 7 màiestri mari 
ai pictuiii Greoilor vechi,

Antiphlogistica, v. Antipyretica.
Antiphlogosis, tratarea medicala a inflamatiilor.
Antlphon, orator grec, n. 480 a. Chr. în Rham- 

nus (Attika), primuT între cei 10 màiestri attici 
ai artei oratorice; ca complice la lovitura de 
stat oligarchicâ a fost exécutât la 411. S’au pâ- 
strat 15 discursuri (dintre cari 12 apëràri în afa- 
ceri penale), edate de Blass, 1881.

Antiphon, (grec.) cântare alternativâ la ser- 
viciul divin. Antiphoanele le cântâ corurile alter- 
nativ, unul un stich, celalalt stichul unnâtor.

Antiphonar, în biserica rom.-cat. colectiunea, 
ce confine cântârile bisericesci.

Antiphonie, 1) la Greci acompaniarea unei 
càntan în intervale de octave ; 2) la Evrei, pre- 
cum çi în biserica creçtinâ, cântarea executata 
de douë coruri, cari îçi respundeau reciproc. 
Sinonim antiphon.

Antipode, se numesc, în botanicâ, celulele în 
numër de trei, açezate una lângà alta în acelaçi 
plan, sau mai rar suprapuse (PhaseolusJ, în fundul 
saoului embrionar delà angiosperme. Ele repre- 
sintà prothalul femel delà gymnosperme çi crypto- 
gamele vasculare (v. Saoul embrionar). [V.]

Antipofji, locuitorii de pe fa(a pâmêntului, cari 
se afiâ pe capetul diamétral opus al aceluiaçi dia- 
metru eu noi. Sûnt depârta(i de noi în lungime 
de 180° çi au o làpime égala, însà opusà. Au 
ijiuà opusà, asemenea anotimpuii opuse, afarà 
de cei de sub oquator.

Antipyresis, metodà de cura, prin care se 
combat fierbin(elUe, ce îiisotesc diferite morbuiî.

Antipyretica (antiphlogistica), medioamente 
pentru oombaterea temperaturii urcate (febrei) 
çi imfiama(iei ; s. e. chinina, antipyrina, apa 
rece, beuturi recoritoare etc.

Antipyrin, alcaloid obpinut din anilinà; pul- 
bere albà çi cristalinà, solubilà în apà çi alcool ; 
médicament împotriva febrelor çi neui’algiei.

Antiqua, (lat.j l) numele unui codice de legi 
vest-gotic, foarte vechiu, gàsit numai în frag- 
mente la 1839 în un codex rescriptus din Paris ; 
2) în tipografie: litere latine drepte, ce se

deosebesc de cele culcate (cu/rsive) çi gotice 
(graftur).

Antiquar, negustor de càr^i vechi, sau delu- 
crari de artà vechi. (V. libràrie.)

Antisana, pisc vulcanic în Cordillerii, (Amer, 
sud.) 5746 m.

Antisoii, v. Ascii.
Antiscorbutica, medicamente împotriva scor- 

butului (v. ac.)
Antisemitism, combaterea mfluen(ei ovreesci 

pe terenul économie, social çi spiritual, preoum 
çi a insuçirilor caraoteristice ale iudaismului. 
Miçcarea antisemità s’a ivit în jumëtatea a doua 
a seclului présent çi s’a desvoltat eu deosebire 
în Germania, Austro-Ungaria çi Rusia. Repre- 
sentanfü mai de frunte ai A.-lui în Germania 
sûnt: W. Marr, E, Dühring. preotul Stocker, 
lieberman çi Fôrster; pentru o propagandà mai 
eu efect au întemeiat partide poütice çi reu- 
niuni: «Christhoh-sociale Partei», «Antisemiten- 
liga«, »Deutscher Volksverein», «Socialer Reichs- 
verein« ç. a. In Austria representantul prim 
al A.-lui a fost G. de Schônerer; astà(Ji çeful 
antisemitUor austriaci e advocatul çi vicepri- 
maral Vienei C. Lueger, un orator popular çi 
neobosit, càruia i-a succès a înjgheba o maio- 
ritate antisemità în représentants capitalei 
imperiului çi în dieta Austriei-inferioare. Çi 
în Ungaria s’a pornit o miçcare antisemîtâ, 
mai eu samâ dupà faimosul procès delà Tisza- 
Eszlâr (1882), dar a fost în curênd suprimatâ, 
càci în teara aceasta capitalul ovreu are hotà- 
rîtoare inlluentà asupra politicei çi apoi çi presa 
e aproape toatà redigiatà de Ovrei. In Rusia 
A.-ul e mai mult un eflux al fanatismului re- 
Hgionar. A.-ul a dat nascere unei literaturi în- 
tregi, eu deosebire în Germania; ca opéré mai 
însemnate amintim: E. Dühring, »Die Juden- 
frage als Rassen-, Sitten- und Eulturfrage« 
(1881); Treitschke, »Ein "Wort über unser Ju- 
dentum« (1880); Mommsen, «AuchernWort über 
unser Judentum»; G.Darien, »Les antisémites. Les 
pharisiens» (1891). Chestiunea ovreilor din punct 
de vedere românesc v. la art. Ovrei. [Drib.]

Antisepsie, Asepsie. Unii microorganismi, unii 
fermenti aflati în atmosferà, pe diferite unelte 
çi instrumente nespàlate, pe alte obiecte ne- 
curate, pe mânile çi pe vestmintele persoanelor, 
cari îngrijesc pe bolnavi, pe açternutul bolna- 
vilor, pot infecta rànile (vulnerile), se pot în- 
multi pe suprafata rànilor, pot fi transportât! de 
acolo în interiorul corpului çi pot produce boa- 
lele septice : Gangrena rànilor, Brâncà, Flegmone, 
Piemie, Septicémie, Febrea puerperalà. Mésurile 
de curàtenie, prin cari prevenim infectarea rà
nilor, constitue Asepsia, tratamentul aseptie al 
rànitilor çi al làuzelor, care constà în desinfec- 
tarea scrupuloasà a mânilor çi a instrumentelor, 
eu cari atingem rana çi vecinàtatea ei, în spà- 
larearàuii eu solutiuni desinfectante slabe, çi în 
acoperirea ei eu obiecte de pansament ou desà- 
vîrçire ourate, libéré de ori ce feraient (steri- 
lisate). Dacà însà ni-se presintà o ranà necuratà, 
déjà infcctatà, o transformàm, pe cât este posibil, 
într’o ranà curatà prin Antisepsie, prin dis- 
trugerea microorganismilor patogeni aflati pe 
ranà, prin desinfeotarea energicâ, prin caute- 
risare çi o acoperim eu obiecte de pansament 
absolut curate. V. art.: Brânca, Desinfectare,
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Fébrea puei'pei'ala, lofectiune, Làiizia, Moa$â, 
Piemie.

Antiseptica, mijloace antiseptice, îinpiedecâ 
putrefacpucea si fermentatlunea: oarbol, alcool, 
sublimât, acid salicilic si boric, acid sulfos, ohlor, 
lysol, diferite sàruri metalice; se folosesc mai 
eu samâ la viudecarea rauelor. üe mijloacele 
antiseptice se tin 91 îucâl^irea uroatâ (steiilisare) 
si uscarea, doue proceduri practice pentru con- 
seiTarea substantelor, ce se discompun user.

Antispasmodica, medicamente pentru linistirea 
spasmilor (sgârciu, cârcei).

Antispast, v. Choliambus.
Antistes, (lot.) la Romani numele celui ce 

era în fruntea unei anumite ceremonii. Astâiji : 
fruntasi, câpetenii; s. e. antistia comunalâ.

Antlsthenes, filosof. de origiue din Ateua, 
11. cam pe la 444 a. Chr. Mai ântâiu a fost di- 
scipul lui Gorgias, apoi adorator si amie lui 
Socrate. Fundà scoala >cinicà* în asa uumitul 
local »Kynosai'ges«. Lui i se atribue vr'o 10 
volume de scrieri despre diferite materii. Sub 
raport teoretic nu admite adevëruii generale, 
deoarece acele se pot da numai piin definitiuni 
exacte, iar aceste se pot face numai prin judi^i 
identice, caii însa nu promoveazâ cunoscinta. 
Despre divinitate nu putem avé nici 0 idee, 
flind-câ Dumnetjeu nu se aseamënâ eu obiecte 
sensibile. Scopul vietii este virtutea, care constà 
în abtinere si cumpétare; printr’însa se aduce 
adevëratul cuit lui Dumneejeu, ne asigurâm liber- 
tatea, fencirea, independenfa. A. condamna luxul; 
omul sâ trâiascâ conform naturei. Niunai virtutea 
face nobil. Gel mai bun lucra e sâ mon fericit. 
(Cf. Teodorescu, Ist. Bios, aut ; Uiberweg, Grundr. 
der Gesch. der l’hilos.) [Plet.]

Antistrofa, v. strofa.
Antisyphilitlca, medicamente împotriva sifi- 

lisului.
Antitaurus, v. Taurus.
Antitesa, (grec.) figura de stU, prin care se 

opun cuvinte la cuvinte, idei la idei.
Antltrinitari, (teol.) aceia, cari combat dogma 

despre sf. Treime, adeoà despre 0 dumne()eire 
în trci fe(e ueamestecate, nesebimbate, neîm- 
pàrtite si nedespàrtite.

Antium, oras antic în Latium, lângâ Mai ea 
Thyirbenicà. A fost ocupat la 468 si 338 a. Chr. 
de Romani, mai tàrdiu distrus de Saraceni. Printre 
colosalele ruine (lângâ Porto d'Anzo), mai aies 
ale unui palat al lui Nero, s’au gâsit Apolo din 
Belvedere, gladiatonil borghesian si alte statue 
si opéré de artâ.

Antivari sau Bar, oras în pnncipatul Monte- 
negru, 5 km. delà Marea Adriaticâ, eu 0 citadelàîu 
mine; sediul unui episcop catolic; în evul mediu 
a fost oras venefiau, delà 1573—1877 turcesc, 
când apoi a fost ocupat de Montenegrini, câror a 
fost lâsat si prin congresul delà Berlin, (1878).

Antofagàsta, teritor în nordul Chilei, pànâ la 
1884 apaitinênd Bolivie!, 187,000 km2., 36,317 loc. 
Bogat in salpetm, aramâ si argint. Capitala 
A., port însemnat, 7588 loc.

Antomarchi, Francesco, n. în Coi'sica, a fost 
1819 medicul lui Napoléon I. la St. Helena, 
a publicat, dupâ moartea acestuia, »Les dernière 
moments de Napoléon® (1823); f 3 Apr. 1838.

Antonelli, loan, n. în Valasut 1827. A studiat 
în Cluj, Osorheiu si Blaj. La 1848/9 vicetribun.

apoi câpitan lângâ Axente Severu. Pentm me- 
ritele câstigate in aceste posturi a fost décorât 
eu emeea de argint austriaeâ si eu ordul ru- 
sesc S-ta Ana. 1852—1855 profesor la scoaiele 
normale din Blaj, apoi profesor la gimnasiu; 
1863—1865 protopop în Turda, dupâ aoeea 
paroch si vicar archiepiscopesc în Fâgàras. La 
1872 a fost aies canonio. f 18^. A luat parte 
în comisiunea de 12, aleasâ în 1861 pentru 
inaugurarea Asocia(iunii transilvane. A tradus 
cartea I. si H. din Titu Liviu, a (inut diserta- 
puni în adunârile Asocia(iunii asupra temei: 
»Poporul roman în coustitutiune®, »Mo- 
nografia Fâgârasului®. In 1865 a fost aies 
députât dietal la dieta din Cluj, iar 1869 la dieta 
din Pesta, la care din ui'mâ n'a luat parte.

[Dr. Aug. Bunea,]
Antonelli, Giacomo, cardinal-secretar de stat, 

n. 1806 în Sonnino, lângâ fmntâria neapolit., 
fini unui pâstor de vite ; se urcà sub Grigorie XVI. 
la înalte func(iuni de stat si ministre, a fost de- 
numit de Papa Piu IX. cardinal. In Sept. 1850 
ajunse secietar de stat si în caütatea aceasta 
singurul sel al politicei statului papal, f 6 Nov. 
1876, lâsând 0 avéré de preste 100 mii lire, 
pentru care a decurs apoi faimosul procès de 
ereditate al contesei Lambertini, pretinsa ficâ 
a lui A.

Antonica, antoniga, planta; Imperatoria sau 
Angelica sylvestris. (Etym. M. Rom. 1245.)

Antonio, mitropolit al Moldovei, eu metania 
din mânâstirea Putna ; pe timpul resboiului dintre 
Rusi, Austriaci s> Turci (1738—39) si-a pâràsit 
scaunul, si ou esirea armatei msesci din Moldova 
s’a retras în Rusia; dupâ depàrtarea lui A. s’a 
fâcut prima abatere delà principiul, dupâ care 
nu puteau fl archipàstori, decât meinbrii clo- 
rului românesc, alegêndu-se de mitropolit Grecul 
Nichifor.

Antonio Rosot, doinuul Moldovei (1675—1678), 
era un grec t|is Chirita Draco, ce fusese mare 
sluger sub Petriceicu-Vodà. La mazilirea lui 
Dumitrascu Cantaouzin el se gàsia în Constan- 
tinopol. Numitdomn, a fâcut câte ceva folositor. 
Dar boiuiii, în fmnte eu Miron Costin, fiindu-i 
mereu împotrivâ, Roset este mazilit.

Antonio-Vodâ din Popesci, domuul Munteniei 
(1669—1672), era un boier bëtrân, ridicat la trou 
pi'in sprijinul Cantacuzinescilor Grecii, la putere 
sub domnitorul anterior, sûnt deocamdatâ cumplit 
persecutafi. Cantacnzinescii .sûnt stàpânii (erei. 
Ei resbunâ omorul postelnicului Constantin Can- 
taeuzin, condamnând pe pârâsul Stroie Leur- 
deanul, care e câlugàrit. Partida greceasoâ e 
totusi puteiuicà la ’j'arigrad ; A. Vodâ cade vic- 
timâ intrigilor ei. Chiemat a-si reînoi domnia, bë- 
trânul domn este mazilit.

Antonini, 7 împëra(i romani, (96— 196) auume : 
Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus, M. Aurelius, 
Vei'us si Commodus.

Antoninus Pius, Titus Aurelius Fulvus, im- 
perator roman (138—161 d. Chr.), flul adoptiv 
al împëratului Adrian. Domnia lui a decura iu 
pace si fericire pentru imperiu; a fost om cni- 
tâtor, dar ajutora ori-unde cerea trebuinta. De?] 
resboaie mari nu a puitat, totusi a întârit in- 
fluenfa romanà în si afai'â de imperiu. De urmas 
al sëu a adoptât, în unna dorin(ei lui Adrian, pe 
Marcus Aurelius. (V. ac.)
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Antonio, prior de Crato, prétendent la tronul 

portughes, □. 1531 ca copil ilegitim al infantelui 
Bom Luis, duce de Beja, ou jidana lolanda 
de Gomez; a studiat la Coimbra, a întrat în 
ordul loanitilor çi, ajuns prior do Crato, a în- 
sotit pe regele Sébastian la 1578 în expeditia 
contra Marocului ; a fost fâcut prisonier în ne- 
tericita bâtâlie delà Aloazar. -f 1595 la Paris. 
Asoris: j>Panegyris Alphonsi Luisitanorum régis» 
(Coimbra 1550), çi »Paalmi confessionales» (Paris 
1592).

Antonio, sfânt, numit çi Marele A., pârintele 
vie(ii monacbale, n. din o familie nobilâ pe la 
a. 251 în Koma (Egiptul super.), âncà ca copil 
simfea o aplecare iresistibilâ spre viata contem- 
plativâ, de aceea îçi împâ4i toate ale sale sâra- 
cilor, çi pe la a. 270 se retrase ca eremit în 
deçertul Egiptului, unde îl urmarâ numeroçi în- 
vètàcei. t 17 lan. 356. Biograûa ’i-o scrise 
Atauasie cel Mare.

Antonio, numele mai multor priucipi germani. 
1) A. Glemente Teodor, rege al Saxoniei, 
s’a urcat pe tron dupa moartea fratelui sëu 
Frideric August I. la 5 Maiu 1827 ; din causa 
bètrânetei çi-a luat la 1830 de conregent pe 
nepotul sëu Frideric August. Sub A. a întrat 
în vigoare prima constitu(ie a Saxoniei (1831). 
t 6 lunie 1836. 2) Antoniu Ulrich, duce de 
Braunschweig-Wolfenbüttel, n. 1633 în 
Hitzaker; ajunse la 1685 conregent al fratelui 
sëu Rudolf August, iar dupa moartea acestuia 
(1704) remase singur regent; la 1710 a trecut 
la catolicism. f 1714. A fost iubitor de pompa, 
mecenate al artelor çi sciintelor, fiind însuçi 
literat. 3) Antoniu Ulrich, al doilea fiu al du- 
celui Ferdinand Albert de Braunschweig-Wolfen- 
büttel, n. la 1714. S’a câsâtorit la 14 Iulie 1739 
ou princesa ruseascâ Ana, a cârei soarte a îm- 
pàriâçit-o, V. Ana Leopoldovna. f 1774. 4) An
toniu Ulrich, duce de Sachsen-Meiningen, 
n. 1687, cel mai tiner fiu al ducelui Bernhard I. 
Câsâtoria lui morganaticâ a dat ansâ la ce rte 
privitor la succesiunea în ducat. Dupa moartea 
fratelui sëu Frideric "Wilhelm deveni (1746) duce, 
înourciindu-se în curènd în resboiul vasungian 
eu Gotha (1747). Dupâ moartea so(iei sale prime 
(1744), a luat în càsàtorie o princesa, întemeiànd 
astfel noua dinastie de Meining. f 1763.

Antonio de Padua, sfânt, n. 1195 în Lissa- 
bona, 1210 càlugâr augustin, 1220 franciscan, 
studià teologia la Vercelli, iar mai tàrijiu func- 
tionà ca profesor în Montpellier, Toulouse, Bo- 
logna çi Padua ; dupa aceea stràbâtù ca putemic 
predioator de pocàin(â Francia sudicà çi Italia 
de nord. 1231 in Padua. Ascet rigoros A. se opuse 
uçurârii regulelor ordului sëu. Gregoriu IX. îl 
declarà de sfânt la 1232 ; (Jiua comemor. 13 lunie. 
A. trece de patronul animalelor. Mormêntul çi 
reUquiile lui fâoëtoare de minuni se afiâ în bi- 
serica din Padua eu hramul lui. Scrierile lui 
A. de cuprins ascetic le édita Wadding (Antw. 
1623). CJE. Seebock (Mainz, 1878), At (Paris. 
1878), Salvagnini (Turin, 1888), Scrinzi (Ve- 
rona, 1888) ç. a. fnt.]

Antoniu, ordul, s’a format ca pe nesim^te din 
numeroasele cete de ereinRi, niimi(i apoi An- 
toniçti sau Antoniani, cari, imitând modul 
SMter de via(à al acestui patriarch al câlugà- 
rilor, au populat deçerturile Libiei, Palestine!,

Arabie! çi Armeniei. Ordul s’a stins, dupâ ce 
Mohamedanii s’au fâcut stâpâni pe aceste regiimi. 
Numele însâ de Antoniani 1-au luat, çi-’l (in 
pânâ în (Jiua de a()i, mouachii armeni din muntele 
Libanului, precum çi alte congrega(iuni monastice 
din Orient, cari urmeazà régula si. Vasilie. O 
boalâ cantagioasâ, numitâ focul sacru .sau 
focul sf. Antoniu, care a grasat foarte tare 
în Europa în secl. XI., a dat nascere unei 
congregatiuni de laici sub denumirea de Ospi- 
talierii sf. Antoniu, deosebiti prin semnul 
T (thau) ce-’l purtau pe haina lor, çi însârcinati 
eu îngrijirea bolnavilor. Sub Bonifaciu VIII., ordul 
acesta s’a reformat, luand çi numirea de Cano- 
nici regulari ai sf. Antoniu; iar la 1776 
s’a suprimat, îneorporându-se la ordul de Malta.

Antonius, Marcus, supranumit Orator, n. 143 
a. Chr., 99 consul, 87 ucis la ordinul lui Ma- 
rius, fù pe lângâ Gajus Licinius Crassus cel mai 
însemnat orator al timpului, avênd o excelentà 
memorie çi o predare aleasâ. Din vorbirile lui 
n’a ajuns nici una pânâ la noi. Cf. Enderlein 
(Leipzig, 1882). fnt.]

Antonius, Marcus, trhunvir rom., fini pre- 
torului Marcus Antonius Creticus, nepot al ora- 
toruhü Marcus Antonius, n. 83 a. Chr., aderent 
al lui Caesar ; 50 tribun al popomlui, dupâ aceea 
comandant sub Caesar ; 44 consul, ràpi puterea 
la sine dupâ uciderea lui Caesar çi afi(à poporul 
asupra asasinilor aoeluia. Declai’at de câtrà sénat 
la îndemnul lui Cioero de inimic al patriei, por- 
nirâ în contra lui consulii Hirtius çi Pansa în 
unire eu Octavian; A. bâtù (43) la Mutina pe 
Pansa, dar fù învins dupâ aceea într’o luptâ 
decisivà de eâtrâ Hirtius çi Octavian. Curènd 
dupâ aceea încheià A. eu Octavian çi Lepidus 
aça numitul triumvirat al II., care, dupâ învin- 
gerea delà Philippi (42) raportatâ de A. asupra 
lui Bnitus çi Cassius, ajunse în posesiunea în- 
tregii puteri de stat. Dupâ eçirea lui Lepidus 
din triumvirat la 36 împâi'firâ Octavian çi A. 
din nou imperiul, eu care ooasiune A. primi 
Orientul, traiul lui nevrednic insâ eu Cleopatra 
grâbi ruptura deflnitivâ între amêndoi, ceea ce 
a\rù de urmare lupta delà Actium (31), care-i 
asigurà lui Octavian postestatea monarchicà. 
Pârâsit de flotà çi de armatâ A. se lâsâ în sabie 
çi mûri dupâ aceea în brafele Cleopatrei (30).

[nt.]
Antonomasia, (grec.) figurâde stil, care folo- 

sesoe un nume comun pentru un nume P r o - 
priu, sau viceversa. S. e. Atotputemicul, in loc 
de Dumneejeu; un Cicero, în loc de un mare 
orator.

Antra-, v. sub Anthra-.
Antrim, comitat în provincia irlandezâ Ulster, 

3204 kma., 427,968 loc. ; capitula : Belfast, oraçe 
mai însemnate : Lisburn, Ballymena, BaUymoney, 
Lame etc.

Antro-, V. sub Anthro-.
Antwerpen, v. Anvers.
Antyllus, chimrg grec, care a trâit eâtrâ finea 

secl. III. d. Chr. A compus un op vast despre 
medicina întreagà ; opéra aneuiysme çi cataracte 
dupâ un metod spécial.

Anuarul, titlul mai multor publicatiuni periodice 
romane, oficiale çi neoficiale ; mai remarcabile : 
1) A. Bucurescilor, apârut la C. Gobi, pânâ la 
1895 în a XII. ed. 2) A. hiroului géologie, fvmd.
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la Bucurescl în 1883. 3) A. general al instruc- 
fiunii publiée în Bomânia, dires de V. A. 
Urechiâ; anul I. apar. la 1866. 4) A. militar al 
armatei române. 1865. 5) A. Principatului ferii 
Bomânesei, apâr. în tip. Fr. Walbaum, 1842. 
6) A. Éomâniei, I. Falcoiann, 1869. 7) A. statistic 
al orafului Bueuresci, anal I. apâr. la 1879, 
tip. C. Gobi. 8) A. Universitàfii d. Bue., inoep. 
1891/2 (toate în Bueuresci) etc.

Anubis, (Anup, Anupu), un (jeu al Egiptenilor 
vechi, nâseut din (}ina Nephthy ou Osiris. 
A. e pàzitorul mormintilor çi petrecêtorul su- 
fletelor în lumea de jos, pentni ce Grecii 1-au 
identificat eu Hermes ÿi de aci 1-au numit 
çi Herm-anubis. [Atm.]

Anilitate, fengl. annuity) în în^eles larg: sol- 
vîre anualâ pentru achitarea unei datorii; în 
spécial se folosesce acest cuvent pentru aoele sol- 
viri anuale, cari se fac în decurs de un çir anumit 
de aui, totdeuna în sumâ égala, oontinênd atât 
înteresele cât çi o rata dîn capital, astfel câ dupa 
expirarea tûnpului fixât datoria este achitatâ.

Anular, ce seamënâ eu un inel.
Anulare, nimicire, desfiintare; anularea unei 

sentinte etc.
Aniilus, flat.J inel. Anulorum jus, rangul 

de cavaler, deoarece pe tirapul republicei ro
mane numai cavalem aveau dreptui de a pujrta 
inele de aur.

„Anunolatorul“, titliü mai multor pubUcaîiuui 
periodice române apârute la; Bueuresci, Galati, 
laçi, Ploesci çi T.-Severin ; mai remarcabil: »À, 
române, apàrut la Bueuresci în 1853—1861.

Anun|, V. Inserate.
Anura Ecaudata, ordin din clasa AmpMbiilor. 

V. Broascele.
Anurla, oprirea uriuârii, din causa câ nnichii 

nu secre^oneazâ. Se întêmplâ la colaps, la 
morbi de inimâ, de rinichi, cholerâ, afectiuni ale 
sistemului nervos, hystérie etc. Ischuria : supri- 
marea urinei in genere. Dysuria : urinare di- 
flcilâ sau eu dureri (la morbuii de beçioà, pros
tate etc.)

Anus, deschi4ëtura canalului de mistuire. Are 
doi muschi rotun^i în forma inelului, aceçtia se 
deschid pria scremàturâ cûnd deçertâm spurcul 
çi se coDstring dupâ ce s’au golit. E foarte expus 
aprinderilor, când scaunul nu-i în regulâ, iar 
daeâ acesta e tare, vinele se um Qâ (h e m o r o i d e) 
çi se sparg, formându-se fistule çi scui'geri de 
sânge. [St.]

Amitlmpuri, cele patru parfi, în cari se îm- 
pârtesce anul tropic. Deoarece ecliptica stràtaie 
aequatorul în doué puncte, de aceea çi soarele 
se aflâ în fiecare an de doué ori pe aequator. 
Aceste puncte din eclipticà senuinesc equinoctii. 
Primul are loc în 20 sau 21 Martie, când se 
începe primâvara; iar al doüea în 22 sau 23 Sept, 
când se începe toamna. Delà începutul piimâ- 
verii soarele înaiuteazâ în calea sa spre nord, 
çi la 21 lunie se aflâ în tropicul racului, când 
adecâ se începe vara. De aici soarele iar se în- 
toarce spre sud ; în 22 Sept, se aflâ în aequator, 
apoi înainteazà pânâ la tropicul câpriorului, çi 
atunci, adecâ în 22 Dec., se începe iarna. Timpul 
delà 21 Martie pânâ la 21 lunie se numesce 
primâvarâ; delà 21 lunie pânâ la 22 Sept, varâ, 
de aici pânâ la 22 Dec. toamnâ, çi apoi de aici 
pânâ la 21 Mart. iamâ. Schimbârile în lungimea

(Jilelor çi a noptilor provin din aça numita în- 
clinare a ecliptioei (v. ac.) care face 23l/j°.

Anvers, (Antwerpen), provincie belgianà, 
2832 km*., 700,000 loc. (mai aies flamancji). Ca
pitale Anvers, la dreapta rîului Schelde, 
fortificatie puternicâ, (citadela delà 1874 rasâ), eu 
mai multe forturi detaçate; centrul de arme al 
Belgiei ; 238,788 loc., reçedin(â episcopalâ, cate- 
dralâ (seol. XIV.) ; cea mai veche bursâîn Europa, 
port de resboiu çi comerciu (eu mai multe ba- 
sinuri mari, dintre cari cele douë mai vechi zi- 
dite âneâ de Napoléon I.), rafinerii de zahür, 
constructii de nâi. Comerciu important, eu deo- 
sebire comerciu de transit în cereale, oleiu, in, 
bumbac, tutun, cafea, orez, lemne, flldeç, pe- 
troleu, guano; comerciu de export în Asia de 
est çi America sud. In anul 1890 au întrat in 
portul Anveraului 4532 corâbii (între acestea 
3879 vapoare) eu o greutate de 4.517,698 tone. 
Navigatiune mare pe Schelda çi pe canalele ei 
(în 1890 sosirâ în A. 27,655 nâi fluviale eu 
2.774,586 tone). Port pentru emigranfi (1889; 
40,896 pers.) ; ateneu. çcoalâ de navigatiune, grâ- 
dinâ botanicâ, academie de belearte, academie 
de comerciu. Venitele oraçului erau la a. 1896 
preste 16 mil. fr., erogatiunile ; pentru adnii- 
nistrafie 640,995 fr, polifie çi curàtirea stradelor 
207,295 fr., instructie 1.855,085 fr., institufii de 
filantropie 900,000 fr., artâ 323,695 fr., bisericâ 
9750 fr., amortisare çi interese 5.633,055 fr. 
Afarâ de acestea s’au cheltuit ca spese extraur- 
dinare 3.126,145 fr. Asediâri însemnate la 1576 
çi 1585; pact de barierâ delà 15 Nov. 1715 între 
Hollanda çi Austria, revocarea pactului 7 Nov. 
1781 ; bombardament prin Olandezi 27 Oct. 1830 ; 
bombardarea Citadelei prin Francezi çi predares 
în Dec. 1832. (Cf. Gens, Gesohichte [1861], Gé- 
nard [asemenea, 1886 ç. m. d.])

Anxietate, nelinisce, frioâ, grijâ.
Anxur, oraç vechiu pe htoralul Latiului, teinplul 

(Jeului lupiter A.; astâtji Terracina.
Anzengruber, Ludovic, poet german, n. 1839 

în Viena, f 1889. A fost übrar, actor, publieist 
çi funefionar de poli(ie; a scris drame realistice 
poporale; («Pfarrer von Kirchfeld«, »Meineid- 
bauer«, »Die Kreuzelschreiber«,»Ein Faustschlag», 
»Das vierte Gebot* etc.), narafinni ; (»Der Sohand- 
fleck«, 1876; »Dorfgânge«, 1879; »Der Stern- 
steinhof», 1886 ; »Wolken und Sunn’schein«, 1888). 
Opéré complété 1890, 10 tom.

A. 0., alfa çi oméga (litera primâ çi ultimâ a 
alfabetului grec.), începutul çi sfîrçitul.

A. 0. c., prescurtare pentru Anno or bis 
conditi, = anul dupâ facerea lumii.

Aoëd, (grec.) rapsod; cântâre(i ambulan(i. 
Aoede, (aoide), personificarea cântirlui ; dupâ tra- 
ditiunea, care cunoasce numai trei Muse, A; e 
cea mai bëtrânâ între aceste. Surorile ei sfint 
Melete çi Mneme.

Aonia, numire veche pentru Bôotia; muntek 
aonic = Hehkon. Aonide = musele.

Aors, A. Hamaxobii, vechiu popor scitic, 
amintit de Stj'abo. Se crede câ sûnt stràmoçii 
BaçkirUor.

Aorist, (grec.) în gramatica eünâ forma na- 
rativâ a verbului, corespunde francezului passé 
défini. Se deosebesc 2 forme, anume ; A. tematic 
sau tare (A. U), çi A. sigmatic, format eu sigma 
(A. moale sau A. 1.)
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Aorta, artera principala din coip ; pleacâ dia 

caméra stângâ a inimei. Când inima se constnage, 
snngele cel reçu se varsâ dia caméra stângâ în 
aorta, pentni ca de acolo pria ramurile ei nu- 
meroase sa ajungà în tôt corpul. [St ]

Aosta, (lot. Augusta Praetoria), oraç îa pro- 
vinoia italianâ Turin, lângà Dora Baltea, 5672 loc., 
cheia pentni pasajele preste micul çi marele 
Bernliard ; reçedin^ episcopalà; antichitati ro
mane (mai aies un grandios arc triumfal).

Aosta, prineipele de —, v. Amadeus Ferdi
nand Maria.

A outrance, (franc.) pànà la extrem ; termin 
folosit în ordine de apërare, exprimànd câ apê- 
rarea unei posi]iuni are sa se siis(inâ çi în cas 
dacâ nu mai este speran]â de a puté résista 
atacui’ilor adversanilui.

Apa se compune din doue volume de hydrogen 
çi un volum de oxygen; confine de régula ga- 
zuri si materii minerais disolvate, s. e. acid 
carbonic, bicarbonat de calciu çi gips. Delà con- 
(inutnl de minerais depinde, dacâ apa e dura, 
(când lasâ strat pe fundul yasului), sau e moale 
(când Upsesce acel strat). A. dura e cea de fân- 
tânâ si isvor, iar A. moale cea curgàtoare, de 
lac çi ploaie. Numai prin destilatiune ob- 
Jinem apa curatà, libéra de amestecuri. Densi- 
tatea cea mai mare o are apa la +4“ C. ; la 0° C. 
cristaliseazâ, îngbea(à, iar la 100° C. flerbe. Sub 
si preste -fd0 C. densitatea apei scade, dar în 
aceeasi propor(ie cresce volumul. Pentru tre- 
cerea apei de 100° C. în vapori de 1(X)0 C. se 
consuma 536'5 calorü, iar pentru cristaUsarea 
ei în gbia(à de 0U C. 79 calorii. Çi la tempe- 
raturi mici, dar mai eu samà la temp. urcatà 
(100° C.), se transforma în vapori. Multe cor- 
Çuri pot trece în forma de cristal munai dacâ 
içi iau 0 cantitate anumitâ de apà, care se nu- 
mesoe A. de cristalisa(iune. Apa eneutralâ 
si servesce ca cel mai general corp disolvàtor. 
Prin electricitate çi prin unele minerais ; kaüu, 
lier, acid sulfuric, se discompune în 2 vol. hy
drogen si 1 vol. oxygen. Deosebim A. dura, 
moale si destilatà, A. te rmalâ, A. amarâ, 
A. sâratâ, A. mineralà, A. alcalicà.

Apa de beut, (alimentarea comunelor eu apà; 
apà filtratà; filtre; apà curgàtoare). Apa este 
un aliment mdispensabil pentru toate fiintele 
organisate. Corpul omului contins 63°/0 apà; apa 
care circula în corpul nostru transpoartâ în dife- 
ritele tesàturi organise materiile soluté necesare 
pentiu nutrirea lor si scoate din celule substan- 
tele netrebuincioase ; apa reguleazâ pria circu- 
latiunea ei temperatura corpülui. (Sooatem din 
corp în 24 oare 2 pana la 3 litri de apà, pe care 
0 înlocuim piln apa pe care o bem si pria dife- 
rite alte alimente, cari contin apa.) Apa bunâ 
de beut trebue sa aibâ un gust plâcut, sà fie 
limpede, incolorà, inodorâ, rece (de 7°—11° C.), 
libéra de materii toxice, mai aies de sâruri de 
plumb, provenite delà (eava prin care curge apa, 
dacâ curgerea nn este continua, si dacâ din 
aceastà causà teava se umple adeseori eu aer, 
sa fie liberà de nderoorganismi vâtëmàtori sânà- 
tafii, de bacteriile cholerei, ale febrei tifoide, 
de bacteriile cari, cultivate pe substante nutri
tive, dau nascere la gaze puturoase, de alte pa- 
rwite viabile, de sporozoe, de viermi, de ouele 
diferitelor animale, sà nu continà o cantitate

prea mare de saniri minérale, sâruri de calce 
si de maguesie cel mult 20 centigrame într'un 
litru. Dorim ca apa de beut sâ continà oai'ecare 
oantitate de bioxid de carbon (acid carbonic) 
Ubor, présenta acestui gaz în apà nu este însâ 
indispensabilà. Ca apà de beut servà apa me- 
teoricâ (de ploaie), apa suteranâ (de put, de isvor) 
si apa curgàtoare. Deapadeploaiene servim 
numai în casuri exceptionale, ea este obicinuit 
necuratâ, greu de conservât, càci în timpul tre- 
cerei prin atmosferâ, ea se amestecà eu pulverile 
organice suspendate în aer, eu materii, cari întrâ 
lesne în putrefactie. Puturi (fântani) dau apà 
bunà de beat numai dacâ sûnt sàpate în terenuri 
curate, formate de minerais patin solubile în 
apà, dacâ sûnt destul de adânci, bine ghisduite, 
bine acoperite, spre a se opri întrarea în put 
a necuràteniilor din terenul vecin si din atmos- 
ferà, dacâ sûnt bine întretinute si nu se infectâ 
prin modul scoaterei de apà, prin ciuberi si gàlete 
necurate, din care causà dâm preferintà putu- 
rilor eu poinpà. In interiorul oraselor, unde solul 
este infiltrat de diferite materii organice afiate 
în putrefactie, sàparea puturilor cere precautiuni 
osebite, pentru ca apa sà nu continà dejec^uni 
lichide din haznale, grajduri, bucâtârii, fabrici. 
Isvoarele aduc apa suteranâ la suprafata solului ; 
apa de isvor este obicinuit cea mai curatà, ea 
contins cantitàti variabile de bioxid de carbon 
liber (de acid carbonic liber), care îi dà un gust 
plâcut. Apele curgàtoare, apele de gârlà si 
de nu, sûnt mai totdeuna amestecate eu felurite 
necuràtenii, cari se scurg în albia lor, mai aies 
la trecerea lor prin orase, unde apa cui'gâtoare 
se infectâ pria lichidele provenite delà spàlarea 
caselor, curtilor, stradelor, halelor, prin conti- 
nutul canalelor, prin dejectiunile bucâtàrülor si 
résiduels diferitelor industrii. Apa curgàtoare 
contine dar obicinuit, pe lângà felurite materii 
anorganice si organice suspendate si soluté, si 
un numër îosemnat de microorganismi si nu 
se poate bea decât dupà purificarea prealabilâ. 
Apele stàtàtoare din lacuri, bàlti, elestae, 
sûnt obicinuit si mai necurate decât cele cur- 
gâtoai'e; pe lângà alte materii stràine ele pot 
continé germii boalelor palustre. Apa cea mai 
curatà contine în solutiune cantitàti mici de 
sâruri minérale inofensive. Apa, care contine 
cantitàti mai mari de calce ori de magnésie, se 
numesce apà salcià si nu este bunà pentm beut, 
nici pentm gâtit bucate çi pentru spàlare de 
rufe. Üri ce apà, care contine cantitàti mari de 
materii organice, cantitàti simtibile de amoniac, 
de acid azotic (acid nitric), acid azotos (nitros), 
de acid sulfuric ori chloride, este rea. Asemenea 
este periculoasà apa, în care se gâsesc ouële 
diferitelor parasite animale (a panglicei, a lim- 
bricUor, a ancbilostomelor, a distomelor), Filiarii, 
Coccide, Amoebe etc. Présenta bacteriilor pato- 
geni în apà (a bacteriilor cholerei, a febrei ti
foide) se constatâ prin cultuii bactereologice, 
simplui examen microscopie nu este totdeuna 
suücient In general este rea o apà, care contine 
0 cantitate prea mare de bacterii, mai aies de 
saprofite (bacterii ai putrefactie!), chiai’ dacâ nu 
se ailâîntr'însa bacterii de ai cholerei sau ai febrei 
tifoide. La alimentarea oraçelor eu apà 
contâm în termin mediu 150 pânâ la 200 litri 
de apà pentm fiecare cap de locuitor în 24 oare,
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ÎD aceasta cantitate este cupiinsâ apa neoesarâ 
pent.ra oameni çi pentm animalele domestice, 
pentrii case, curÿi, grâdini, strade, latrine, canale, 
industrii pentra stingerea de incendii. Dam 
preferintâ apei bune de isvor, pe care o culegem 
çi O aducem prin tevi în sate ÿi în orage; dacà 
isvoarele sûot prea depârtate saa daca ele nu 
dau cantitatca necesarâ de apa, atunci recurgem 
la altâ apa suteraoà, pe care o captâm în galerii 
suterane orizontale sau în puturi mari. Numai 
la nevoie alimentam oraçele eu apa curgâtoare, 
obicinuit ea nu se poate întrebuinta fârâ puri- 
ficarea prealabilà. Cantitâ^ mici de apâ se pot 
filtra în casa prin filtre de lut (argilà) ai-s, 
precuin filtrul Chamberland-Pasteur de porcelan 
uesmàltuit, filtrul Berkefeld (Kieselguhifilter) din 
pâment silices ars; aceste filtre, deçi se stricà 
lesne gi se curâtà anevoie, sûnt superioare filtrelor 
de càrbune. Apa se mai purificâ prin fierbere 
sau prin batere eu piatrâ acrâ (alumen). Apa 
fiartâ are çi dupa recirea compléta un gust 
neplàcut ; baterea eu piatrâ acrâ înlesnesce de- 
pârtarea prin depunere a materiilor suspendate 
in apâ gi presintâ o metodà de purificatiune ad- 
misibilâ, eu conditiune ca sà nu se întrebuiofeze 
0 cantitate mai mare de piatrâ acrâ, decât cea 
necesarâ. Dacâ administratiunea publicâ alimen- 
teazâ un orag eu apâ de rîu, oa este datoare a 
îngriji de filtrarea ei în filtre publiée gi a 
0 aduce curâtitâ în interiorul caselor. Cantitâti 
mari de apâ se purificâ mai ûntâiu în basine de 
limpe(Jire gi de decantare, în cari se depun pe 
fundul basiüului materiile suspendate mai grosse 
gi apoi în filti-e de nâsip acoperite, în cari un 
sti'at de nâsip gros de 60 centimetri este ^e^at 
deasupra unui strat de bolovani gi de pietrig. 
Nâsipùl singur nu fllti'eazà bine apa, dar pe 
suprafata nâsipului se formeazâ, prin depunerea 
unor bacterii inofeusivi gi a altor subs tan te sus
pendate în apâ, 0 pielitâ subtire de nomol, groasâ 
de câtiva mibmetri, de coloare brunâ închisà, 
care strat de nomol este adevëratul filtru, care 
opresce trecerea microorganismilor prin nâsip. 
Filtrele de nâsip functioneazâ bine numai când 
acest strat de nomol, care acopere nâsipul, este 
gubtire, dupâ ce el s’a îngrogat este necesar ca 
sâ fie depârtat eu nisce lopeti largi. In unele 
orage germane se înlocuiesc astâ(}i filtrele ori
zontale de nâsip prin filtre verticale formate din 
plâci de pâment argilo-silicos ars. [Dr. I. Félix.]

Lit. ; N. Cucu St, Aümentarea eu apâ a ora- 
gului Bucuresci, Bucuresci, 1893. N. Cucu St, 
Nou sistem pentru alimentarea ou apâ a oragelor, 
Bucuresci 1894. llie Kadu, Apele delà Sinaia. In 
Analelü ministerului lucrârilor publiée, Bucuresci 
1895. G. Bottea, Apele BucurescUor, Bucuresci 
1895. Sc. Vâmav, Proieot pentni alimentarea 
or^ului lagi eu apâ. Manuscript. N. Cucu St., 
Alimentarea eu apâ a oragelor Giurgiu gi Baeâu, 
Bucui’esci 1896.

Apa destllatâ, apâ de tôt curatâ, v. De.stilatiuue.
Apa dulce. Apa de rouâ, ploaie, neauâ, gbiatâ, 

isvor, pârâu, fluviu, baltâ çi lac se numesce apâ 
dulce, fiind-câ contine numai o neînsemnatâ can
titate dé sâruri în disolutiune gi chiar din aceasta 
causâ n’are nici gust, nici miros, nici coloare.

[V. B.]
Apa durâ, apa care lasâ sâ se depunâ un 

strat solidpe fundul vasului (A. de fântànâ, isvor).

Contrarul: A. moale, caie nu lasâ sâ se de
punâ stratul solid (A. de rîu, lac, ploaie).

Apa gazoasâ. Apa de isvor connue mai tot- 
deuna cantità^ mici de acid oarbonic liber, care 
gaz îi conféré un gust plâcut. Unele ape miné
rale natui'ale confin, în solu]iune gi sub presiune 
de mai multe atmosfere, cautitâ]i de acid car- 
bonic (de bioiid de carbon) de mai multe ori 
mai mari decât volumul apei; obicinuit se nu
mesce însâ apa gazoasâ ôri ce apâ curatâ, care 
în mod artificial a fost încârcatâ eu mai multe 
volume de acid carbonio, çi în care acest gaz 
se mân]ine prin închiderea ermeticâ a vasului. 
Apa gazoasâ se bea ca apâ de masâ, se adaugâ 
vinului gi servâ pentru prepararea de limonade 
gazoase. Pentru fabricarea apei gazoase se în- 
trebuinteazâ de preferin(â apa de isvor, în care 
se întroduce aoidul carbonic ; el se preparâ dupa 
metoda vecbe din bicarbonate, mai aies din bi
carbonate de calce (din pulvere de marmuiâ, de 
cretâ, dé magnesit etc.), cari amestecate eu acid 
sulfuric pur, liber de arsen, sau eu un ait acid 
forte gi curât, libereazâ acidul carbonic din coin- 
bina(iune, el se treoe pian apa de spâlat, în care 
se opresc micele cantitâ^i de acid sulfuiîc, cari 
au treout înainte eu el, gi gazul de acid carbonic 
astfel purificat se întroduce sub presiune în vasul, 
în care se culege apa gazoasâ. Dupâ metoda 
nouâ de fabrica^une se întroduce în apa cu
ratâ acid carbonic lichid, comprimât, care se 
fabrioâ pentru acest scop în fabrici spéciale gi 
care se pune în comerciu în nisce vase oilin- 
drice de fier bâtut foarte solide, umplute eu 
acid carbonic supus la presiune de 36 atmosfere. 
Toate mateiiile, cari servâ pentru prepararea de 
apâ gazoasâ, trebue sâ fie curate, libéré de cor- 
puii toxice ; vasele gi uneltele din fabrioâ sâ Be 
nichelate sau îmbrâcate eu alte substan(e inso- 
lubile în apâ gazoasâ; armâturele metalice ex- 
terioare ale sifoanelor, în cari se transpoaitâ gi 
se vinde apa gazoasâ, pot fi confec(ionate din 
cositor, care confine pânâ la cel mult 5°/o plumb, 
dar supapa gi canula interioarâ pentru fixarea 
tubului de sticlâ, prin care iese apa, nu trebue 
sâ cuprindâ nici uimâ de plumb. Limonada ga
zoasâ (apâ gazoasâ amestecatâ eu sirop) sâ nu fie 
aromatisatâ sau coloratà eu substanfe vâtëmâ- 
toare sânâtâtii. [I. Félix.]

Lit: Regulamentul asupra privegherii sanitaie 
a alimentelor çi beuturilor décrétât la 24 Sept. 
1895, Bucuresci.

Apa meteoricâ, apa ce ajunge pe pâment prin 
fenomene elementare (ploaie, neauâ, grindinâ, 
rouâ, brumâ).

Apa minerali, fstafiuni de apà minerais, 
staf. balneare). Apa de isvor este totdeuna mi- 
neralisatâ, ea confine cantitâ(i .variabile de mi
nérale, ce a disolvat la trecerea prin terenuri 
solubile. Apa mineralâ se numesce obicinuit apa 
de isvor încârcatâ eu cantitâ(i mai mari de ma- 
terii fixe gi volatile, cari îi conferâ propriett]' 
terapeutice. E. Littré propune eu dropt cuvent 
înlocuirea terminului apa mineralâ prin »apu 
medicinalâ®. Dupâ temperaturâ împâr(iin apele 
minérale în reei, eu temperatura pànà la 25° U 
çi termah, mai calde decât de 25° C. Cele mai 
multe ape minérale sûnt reci, cele termalo is- 
voreso din adânoimi mai mari çi împnunutâ oàl- 
dura lor delà interiorul globului terestru : Apele



Apa moale — Apa de pomanâ. 201
Erculane lânga Mehadia, Bivolari pe rnalul stâng 
al Oltului (judetul Argeç), Meledic în judetul 
Buzeueto. Dupa oonstitu^mnea chemicâîmpâitim 
apele minérale în ape saline, sulfui’oase, feru- 
ginoase, alcaline, acidulé gazoase ?i areenicale, 
Apele minérale saline se subimpart în ape iodurate, 
bromo-iodurate, iodurate-sulfuroase çi litionisate: 
Ciilimànesci, Govora, Vulcana, Olânesci, Meledic- 
Lopàtari, Lacul-Sârat eu apa ioduratâ çi eu nâmol 
iodurat etc. ; în ape chlorurate-sodice : Kissingen, 
Homburg, Slanic în judetul Baeàu, Slânic în 
judetul Prahova, Ocnele Mari, Balta Albâ, Bal- 
tàtesci, Oglincji, Monteor; în ape sulfatate : Ma- 
lienbad, Püllna, Slânic în judetul Baeâu, Cozla 
Ifinga Piatra, Breaza în judetul laçi etc. Isvoarele 
de apa mineralâ sulfuroasà sûnt foarte nume- 
roa.se, cele mai însemnate sûnt: Aachen (Aix 
la CbapeUe), Aix les Bains, Eaux Bonnes, Baden, 
Barèges, Bàile Erculane (Mehadia), Bughea, 
Câlimànesci, Govora, Molna, Bàile Nâstasache 
(Tîrgul Oena), Nifon, Olânesci, Pucioasa, Secele, 
Slânic (judetul Baeàu), Stninga, Vizanti (Putna'l, 
Vulcana (Dâmbovita). Apele feruginoase con(in 
obicinuit acid carbonic, care înlesnesce disolvarea 
protooxidului de fier; Bivolari (Arge?), Buziaç 
in Banat, Borna-Vatra, Elopatab, Franzensbad, 
Meledic-Lopàtari (Buzeu),Orezza, Pyrmont, Slânic 
(Baeâu), Spaa. In apele alcaline se gâsesc bi
carbonate de sodâ, de calce sau de siliciu; 
Carlsbad, Vichy, Vais, Plombières, Elôpatak, 
Slânic în jude(iil Baeâu. Apele acidulé gazoase, 
încârcate eu acid carbonic liber, au un gust 
plàcut $i servâ §i ca ape de masâ, ca ape de 
lux, precum: Borszék, Elbpatak, Seltz, Condillac, 
Giesshübel, Çaru-Domi (Doma în Remania), 
Borca. Apele arsenicale oon(in sàmri arsenicale 
alcaline în concentra(iuce mai mare, ca cele delà 
Levico, Roncegno, Szebenica, sau mai diluate 
ca în apa arsenicalâ-feruginoasâ de Çaru-Dorni 
(Borna în Remania), bogatà în acid carbonic 
liber. Apele minérale se întrebuin(eazâ obicinuit 
în localitatea unde isvoresc, în stafiuni de apà 
mineralâ, stafiuni balneare, înzestrate eu os- 
pele, plimbâri, locale de petreceri, eu instala- 
{iuni pentru beut, pentru bâi, duçe, masagiu, 
snda(inni, iiihala(iuni de apà transformatà în 
pulvere finâ. Dnele ape minérale se umplu în 
sticle bine închise çi se pun astfel în comerciu, 
spre a se întrebuinta çi în locuri depârtate delà 
isvor. Administra(iunile sanitare competente ve- 
gheazâ, ca apele minérale sâ se analiseze din 
când în când, spre a se constata daeà compo- 
si(ia lor nu s’a schimbat eu timpul, ca sta(iunile 
balneare sà se între(inâ într’un mod igienic, ca 
bolnavii sà gàseascà în ele condi(iunile necesare 
pentru câutarea lor eficace, ca apele atermale 
sâ se înoâlcjeasoà într’un mod ra(ional, ca apele 
minérale, cari se pun în comerciu, sâ nu fie 
învechite, stiicate saufalsiftcate. In stabilimentele 
balneare, cari apartin statului, trebue sà se în- 
lesneascà bolnavUor sâraci câutarea gi’atuitâ.

[I. Félix.]
Lit. : St. V. Bpiscopescu, Apele metalice ale 

României. Bucuresci 1833. Zotta nnd Abrahamfy, 
Die Mineralwâsser von Slanic, Çarul-Dornei, 
Borca, Hangu und Strunga. In Buchner’s che- 
nûsohe Analysen. 1834. I. Cihac çi F. Hiimpel, 
Isvoarele delà Bàltà(esci. In Albiua Româneascâ 
1844. G. C. Hepites, Balta Albâ. Bucuresci 1847.

Enciclopedia romanâ. Vol. I.

C. Vârnay, Apele minérale delà Slânic. lagi 
1847. A. Fëtu, Desnre întrebum(axea apei simple 
çi a apelor minérale din România. laÿi 1851. 
St. Veleanu, Apele minérale delà Olânesci. Bu
curesci 1869. A. N. Bernad-Lehdway, Studii 
asupra apelor minérale romane. Revista sciin- 
(ifleâ. Bucuresci 1873. C. Davila, Dèspre Balta 
Albâ, în Columna lui Traian. Bucuresci ■ 1873. 
St. Veleanu, Balta Albâ. Bucuresci 1881: Gr. Ste- 
fanescu, Apele termale delà Bivolari. In Anuarul 
biuroului géologie. Bucui-esci 1882. P. Poni, 
Analisa apelor minérale delà Piati'a. laçi 1883.
D. Apostolescu, Apele minérale delà Strunga. laçi 
1884. R. Pribram, Chemische Unt'ersuchungen 
der Arsenquelle zu Saru-Dorni (Dorna-Çara). 
Czernowitz 1885. A. N. Bernad-Lendway, Lu- 
crârile hydrochemioe ale statiunilor balneare 
Câlimânesci, Câciulata, Govora, Pucioasa, Vul
cana, Dorna-Vatra. Bucuresci 1886. A. Bernad- 
Lendway, Studü hydrochimice, hydrogeologice 
çi balneologioe fâoute în regiunea Slânicului. 
Bucuresci 1887. Gr. Stefanescu çi A. O. Saligny, 
Apele delà Lopàtari. N. Popescu-Zorileahu, Apele 
minérale delà Govora. Bucuresci 1887. S. Kenya, 
Apele delà Slânic. laçi 1887. D. Cantimir, Les 
bains minéraux de Baltàtesci. Bucuresci 1887, 
Gr. Romniceanu, Lacul-Sârat. Bucuresci 1887. 
G. Cobâlcescu, Sorgintele minérale delà Câli
mânesci çi Câcinlata. laçi 1887. Gr. Stefanescu, 
Lacul-Sârat. In Anuanil biuroülui géologie. Bu
curesci 1888. A. O. Saligny, Analisa apelor mi
nérale din judetul Buzeu. In Anuarul biuroului 
géologie. Bucuresci 1888. C. Macovey, Les prin
cipales sources d’eaux minérales de la Roumanie. 
Paris 1888. I. Félix, Traotat de Igiena publicâ 
çi de Politîa sanitarà. Vol. II. Bucuresci 1889. 
C. Istrati, Raport asupra statiunilor balneare ale 
României. Bucuresci 1890—1892. P. Poni, Ana
lisa apelor minérale delà Oglûnji. Bucuresci 1893. 
V. C. Butureanu, Analisa apei minérale delà 
Vênàtorii-Neamtului, Piatra 1893. Vuia, Bâile 
Erculane delà Mehadia. I. Ealindejni, Romanii 
câlâtori. Bucuresci 1895. Bastaki, Blanc çi V. 
Isti’ati, Lucrârile ce trebuesc executate la Lacul- 
Sârat. Bucuresci 1895. A. Bernad-Lendway, Apelé 
minérale delà Meledic. Bucui-esci 1896. Regula- 
ment pentru admiuistrarea çi supraveghiarea sta- 
bilimentelor balneare din România. I. Félix, Ra
port general asupra serviciului sanitar alregatului 
României, pe anul 1895. Bucuresci 1897.

Apa moale. v. A, dura.
Apa de pete, o fluiditate, care servesce la de- 

lâtui'area petelor din tesêturi. Constâ mai eu 
samâ din preparate pentru înâlbit cum e s. e. 
Eau de Javelle, o leçie de caliu chloric, 
incolorâ, eu miros slab de chlor paiiicular, pro- 
paratâ prin întrcducerea unui curent de chlor în 
solutiune de potaçe (sau din ohlorurâ de calce); 
Eau de Labarraque analogà, numai cât e 
preparatà eu leçie de natriu; ambele scot çi 
petele de poame din albituri; benzina, nuinità 
çi apâ de pete Brônner; apa de pete en- 
glezeascâ, un amestec de benzina eu alcool çi 
amoniac; apâ de pete Buchner, un amestec 
de ether, alcool çi amoniac pentru petele de
frâsime; Liqueur Bernbard o solutiune de 

ere de bou çi potaçe în apâ etc.
Apa de pomanâ, credinfà poporalit. Popoi-ul 

crede cà toate apele curgàtoare se adunâ intr’un
14



202 Apa de rose — Apaduot.

rîu, care trece pe lumea cealaltâ din care 
Dumai aceia îçi pot astêmpëra suiletul, cari au 
dat pe lumea aceasta A. de p. Când se întemplâ 
cas de moarte, o femeie die famille duce A. de 
p. la 7 veciui, iar dupa ce mortul a fost în- 
mormèntat, A. de p. se mai duce la un vecin, 
ÎD decurs de un an, în fiecare 4i. Dacâ nu sûnt 
femei în familie, se plâtesce la o vecinà (365 cr.) 
ca sâ ducâ un an de 4ile A. de p. pentru cel 
mort. De fricà câ vor remâné fàrà A. de p., 
cei ce nu au urmâtori î§i sapa fântâni, ori plâ- 
tesc sâ li-se ducâ apa âncâ în via(â. (Cf. »A. 
do p.« în rev. »Transilvania«, XXVIII.)

Apa de rose, apâ în care s’a destilat oleiul de 
rose. Cu cât a fost apa mai des întrebmn(atâ 
la destUarea de oleiu, cu atât cresce mirosul çi 
valoarea ei. Se întrebuin^azâ în parfumerie.

Apa de scolcà, (Eau de moule), amestec de 
apâ ei absint.

Apa sflnfitft. Creetinii pii pâstreazâ în ca- 
sele lor preste întreg anul apâ binecuvêntatâ, çi 
0 întrebuin(eazâ ca mijloc de a curâti obiectele, 
ce le cred spurcate, çi a dobândi delà Dumnedeu 
darurile, pentru cari se roagâ biserica, când 
sflntesce apa. Despre apa, care se binecuvèntâ 
la Boboteazâ, se crede, câ se poate pâstra ei 
2—3 ani, fârâ sâ se strice. (Stefanelü, Liturgica, 
Bucuresci 1886, §. 65.)

Apa stitàtoare, (boita, palude). Âpele stâtâ- 
toare devin vâtèmâtoare prin emanatiunile, prin 
efluviile lor. Atmosfera deasupra ei din jurul la- 
curilor, bâl(ilor, bàltoacelor, eleetaelor, a groa- 
pelor pentru muiarea de in, câuepâ, teiu, a groa- 
pelor de Impimnat, sâpate pentru scoaterea 
pâméntului necesar la facerea terasamentului 
eoselelor ei al câilor ferate, produce boale ; aceeaei 
actiune vâtèmâtoare o exercitâ apele, cari acoper 
în mod trecâtor terenurile expuse la inunda- 
tiuni timpurarie, basinurile naturale aflate în 
vecinâtatea apelor curgâtoare, în cari basinuri 
se inflltrâ apa din rîu în timpurile când el se 
umflà, toate excavaîiunile solului formate de te- 
renuri impérmeabile (pâment galben, argilâ în 
general, e- a.), în cari se adunâ apa de ploaie. 
EfluviUe palustre se mai formeazâ la femen- 
ta(iunea noroaielor din strade ei our(i murdare, 
din eanturile eoselelor rèu întretinute, noroiu 
compus din pâment amestecat cu diferite dejec- 
îiuni organice, de pe malurile apelor curgâtoare, 
dacâ acele maluri sûnt acoperite cu necurâtenii 
sau dacâ apa este amestecatâ cu cantitâ^i mari 
de materii organice, câci din varia^lunea nive- 
lului apei curgâtoare, din udarea ei uscarea suc- 
cesivâ a malmui prin suirea ei scâderea apei, 
se nasc efluvii (ferment) palustri pe malurile 
infiltrate de materii organice, mai aies când din 
causa cotiturilor multiple ale rîului ei a insufi- 
cientei povîmieului (a pantei) apa curge încet. 
In apele aflate în nemiecare se nasc nisce fer- 
menfi, nisce fîin(e organisate infinamente mici, 
cari trâiesc din mioUe nantitâ(i dè materii or
ganice, ce oamenii sau vêntul aduc în acele ape 
stâtâtoare, sau ce ele extra^ din pâment. Aceeti 
microorganismi întroduei in corpul omenesc 
produc 0 boalâ foarte respânditâ, adeseori foarte 
periculoasâ, paludismul, impaludismul, malaria, 
cai'e se manifestâ atât prin frignri palustre acute 
precum ei prin formele cronice ale paludismului 
(Anémia palustrâ, Megalosplenie etc.) datorite

imigratiunii în globulele roeii ale sângelui a 
unui protozoar (ematozoar) parasit, animal de 
structura cea mai elementarâ, descoperit de 
francezul Laveran. Sârurile de cbininâ omor 
obicinuit acest parasit, ele nu pot însâ vindeca 
totdeima perturba(iile mai profunde produse îa 
corpul omenesc prin înmulprea ematozoarului 
malaric, prin distrugerea consecutivâ a elemen- 
telor sângelui, prin modificârile (esutului splinei, 
a ficatuluî ei a altor organe, cari se vor descrie 
în arücolul despre »Paludismul«. Nu este de 
ajuns ca sâ câutâm cu preparate de cbininâ 
bolnavü de friguri palustre, ci trebue sâ înlà- 
turâm causa boalei pnn stiipirea palujjilor, prin 
regularea cursului apelor, (dupâ împrejuràri prin 
apèrarea malurUor, prin adâncirea albiei, prin 
tâierea cotiturilor), prin întretinerea malurilor 
lor în stare curatà, prin umplerea cu pàmênt 
sânâtos a excavatiunilor (adâncâturilor) solului, 
în cari se adunâ apa de ploaie, prin înlesnirea 
scurgerii apelor adunate în basinurile naturale 
ei artifioiale, sâpând eanfuri sau întrebuin(ând 
pompe. Dacâ stîrpirea unui palude este imposi- 
büâ, reoui'gem la inundarea lui, la men(inerea 
apei la un nivel constant ei la încungiurarea pa- 
ludelui cu planta(iuni dese de arbori ei arbusti, 
precum ei Is plantare în palude de floarea soa- 
relui (Hebanthus annuus) ei de alte plante, cari 
acoper suprafa(a apei. Planta(iunile de eucalipt 
se bucurâ în aceastâ privin(â de o reputatiune 
nemeritatâ, chiar dacâ ele ar résista frigului 
iemü noastre, nu le-am recomanda ca remediu 
în contra apelor stâtâtoare. [I. Félix.]

lut.; A. Laveran, Du Paludisme et de sou 
Hématazoaire. Paris 1891. E. V. Fontquier, Asupra 
impaludismului. Tesâ pentru doctoratul în me- 
dicinâ. Bucuresci 1892. B. Boteanu, Contribu- 
(iuni la studiul impaludismului. Tesâ pentru doc
toratul în medicinâ. Bucuresci 1892. S. Poasa, 
Manifestatiunile paludismului în România. Bn- 
curesci 1893. V. Babee, Analele institutulni de 
patologie ei de bactereologie. Bucuresci 1893—95. 
I. Félix, Raporturile generale asupra igienei 
publiée ei asupra serviciului sanitar al regatuiui 
României pe anii 1893 ei 1894. Bucuresci 1894 
ei 1895.

Apa delà suprafafâ, în montanisticâj ape 
cari de pe suprafata pâméntului întrâ într'o 
minâ. Acestea se mai numesc ei apele delà ^t.

Apa-tare, numitâei apâ-regalâ, pentru câ 
disolvâ chiar ei aurul, regele metalelor ; este un 
amestec de acid nitric ei acid hydrochloric.

Apa termaift, A. mineralâ care iese caldâ din 
pâinênt.

Apa vie, în poveetile poporale A. care redà 
morfilor viata.

Apa, comunâ în Ung., cott. Satumare, 2689 loc. 
Români ei Maghiari ; lângâ Somee, pàmênt bun. 
Statiune de cale feratâ.

Apaduct, canaluri prin cari se conducea apa 
din isvoare mai mult sau mai pu(in îndepàrtate 
în oraee. La Greci erau mai mult subterane. 
Cu mult mai perfec(ionate aflâm A.-le la Ro
mani, la cari nu erau subterane, ci de regulâ 
în formâ de boite sus(inute de arcuri. Multe 
dintre acestea se pot numera între celo mai 
mari crea(iuni ale sciin(ei technice. Conductele 
erau construite din lemn, plumb, piele e' 
adeseori din canaluri de piatrà. Astâiji costisi-
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toarele apaducte au fost înlocuite prin ponducte 
de tuburi etc. Afarà de apaductele Bomfica 
în Lisabona çi Caserta în Neapol çi unele 
apaducte dm Auglia, sOnt de amiutit âuca 
Arcueil çi Maintenon în Versailles, con
struite sub Ludovic XIV., cari au costat 22 mi- 
lioane de lire.

Apafi, numele unei vechi familü din Tran- 
silvania, pe care \mü o dériva delà comitele 
Apa (Appa), amintit în diploma regelui Coloman 
la 1108. Urine sigure de familia A. sûnt în 
secl. XIV., pe când ei stâpâniau extinsele do- 
menii Apanagytalu çi Malencrog, çi aveau in- 
fluentà mare. Gregoriu A. a fost comitele suprem 
al Dâbâcei în (Jilel0 lui Martinuzzi çi ale lui 
loan II. Zapolya çi a jucat roi însemnat.

Apafi, Mihail I., principele Transilvaniei, delà 
20 Nov. 1661 pânâ la 15 Aprilie 1690. Sub 
Georgiu Eâkoczy II. participànd la expediÇiunea 
polonâ a acestuia, a càcjut çi el în prinsoare la 
Tatarii din Crimea, de unde numai eu bani grei s’a 
putut resoumpëra. Dupa reîntoarcere petrecea 
retras la EUsabetopol, de unde 1-a chiemat 
Ali-Paça, care fusese trimis de Sultan ul, ca sa 
scoatâ din domnie pe principele loan Kemény, 
çi 1-a pus principe. Vëcjênd aceasta Transil- 
vânenü, çi ei au aies pe A., àntâiu în casti’ele 
lui Ali, apoi în dieta tinutâ în Çeica-micà în 
20 Nov. 1661. Domnia dînsului a fost blândâ 
çi mai Uniçtitâ. La înoeput çi el, domnit de frica 
Turcilor, a remas sub protectiunea Sultanului. 
Ca çi predecesorii sëi çi el a nutrit rela^inni 
bune ou malconten^ii din Ungaria, cari nu voiau 
a suferi domnia austriaeâ. Acestora A. le-a dat 
çi ajutor, çi în favoarea lor a încheiat çi allante 
ou inimicii lui Léopold I. Nemultâmirile pro- 
veniau din flrea nedumeritâ a Ungurenilor, çi 
de acolo, câ curtea din Viena eu partisanii sëi 
din Ungaiia se încordau a lâti religiunea oato- 
licà. De aci urmau persecutiuni grele în contra 
protestantüor, iarâ aceçtia câutau sont çi ajutor 
la principele Transilvaniei çi la Sultanul. A. a 
trimes oçti în contra lui Léopold I. sub M. Teleki, 
care îi era mâna dreaptâ, çi sub Emeric Tokoly. 
In 1683 el însuçi a unit oçtüe sale eu ale lui 
Cara Mustafa çi a mers pânâ la Bruck, aproape 
de Viena. Darâ aoeste se vede ale fi fâcut mai 
mult spre îmbunarea Turcilor çi mulcomirea 
nobilimei transilvane, care era pentru sustinerea 
protectiunii Sultanului. Iarâ în faptâ A. vë4ênd, 
cà armele Turcüor trebue sâ se retragâ dinaintea 
lui Léopold, vêijênd sbuciumârile continue ale 
terii, purtat de M. Teleki a lucrat întru aceea, 
ca protectiunea Sultanului sâ o schimbe eu a lui 
Lepold I., çi teara sâ o închine împëratului roman 
çi regelui Ungariei, çi aça sâ punâ capët luptelor 
continue pentru stàpânirea Transilvaniei, cari de 
mult se repetau între Sultanul çi casa habs- 
burgicâ. Deoi el a conces miçoare mai liberâ ca- 
tolicilor, a câror episcopie era sistatâ de 120 de 
ani, çi bunurile ei confisoate. Tractatul, prin care 
A. a înohinat formai Transilvania lui Léopold I., 
sa încheiat la Viena (tractatus Vienensis 
s. Hallerianus) în 28 lunie 1686; darâ s’a 
pnut în secret. Prin el se asigura domnia pentru 
A. çi fini sëu, iarâ staturUor dreptul de a-çi alege 
principe, çi libertate deplinâ pentru cele 4 reU- 
giuni recopte. Nobilimea, ba chiar çi dintre Saçi, 
fâceau oposiflune acestei stâri noue a lucrurilor,

deçi partea nordicâ a terii pânâ pe la Cluj era 
ooupatâ de oçtile împërâtesci, çi aoum Transil- 
vânenii ajunseserâ acolo, de vorba lui pater Dunod : 
»vreti, nu vreti, Maiestatea Sa vë protégé®, era 
faptâ. In 1687 veni archiduoele Cai'ol de Lota- 
ringia, çi luând eu puterea Clujul, urmâri pe A., 
care se retrâgea spre Sibüu. Dar acuma nici 
Sibienii nu mai cutezarâ a se împotrivi oçtilor 
nemte.sci. Deci urmà tractatul delà Blaj, 
prin care Léopold câçtigà dreptul de a ocupa 
militâresce Transilvania, adevërat numai pe o 
iarnâ, de atunci însâ ea remase tôt ocupatâ. 
Aça se puse capët sbuciumârilor Transilvaniei 
între cele douë împërâtii mari. A., frânt âneâ 
de când a fost în prinsoare tâtâreascâ, mai aies 
în anii din urmâ, toatâ cârmuirea o lâsà în voia 
lui M. Teleki, iarâ dupâ moartea sotiei sale Ana 
Bornemisza (1688) s’a eufundat în melancoliâ 
çi a mûrit în 15 Apr. 1690 la Fâgâraç, unde 
tinea dietâ.

A. Mihail IL, fini lui M. Apafi L, fù aies 
de principe al Transilvaniei în dieta delà Alba- 
lulia, 13 lunie 1681. Prin tractatele eu Léopold 
âneâ i s’a asigurat succesiunea. Darâ la moartea 
tâtâne-sëu fiind numai de 14 ani, regenta s’a în- 
credintat unui consiliu de stat, compus din 14 
membri eu Teleki M. în frunte. Sultanul voind 
a scoate pe Austriaci din Transilvania, trimise 
pe Emeric Tôkôly eu oaste compusâ din Curuti, 
Turci çi Tatari, çi ajutat de Domnul Munteniei. 
Aceçtia trecurâ Carpatü pe la Padina Lupului 
çi ajunserâ la Zernesci, unde se lovirâ eu gene- 
ralul împërâtesc Heuster çi eu coraandantele 
Trausilvânenilor M. Teleki, çi îi învinserâ. Teleki 
câijù în luptâ, iarâ Heuster în prinsoare. TôkoIy 
adunà dieta la Cristian, în care fù aies de prin
cipe al Transilvaniei (Sept. 1690); darâ vëijênd 
câ nu poate trage deget eu Austriacii, preste o 
lunâ pârâsi Transilvania pentru totdeuna. La 
4 Dec. 1691 Léopold I. dete vestita diplomâ 
L e 0 P 01 d i n â. M. Apafi II. principele mai figura 
numai eu numele. In 1696, când împlinea etatea 
de 20 de ani çi avea sâ preia cârma Transilvaniei, 
fù escortât la Viena, iarâ dupâ pacea delà Car- 
lovit 1-au fâcut sâ abcjicâ, çi nu-i mai permiserâ 
a se reîntoarce în Transilvania. Eli a mûrit la 
Viena în 1 Febr. 1713.

Apage, (grec.) carâ-tel du-tel depârteazâ-te !
Apagogie, (grec., lat. = deductio) combaterea 

imei tese prin aceea câ se aratâ, câ tesa îçi 
contracjice sieçi ori consecintelor sale. Demon- 
strarea apagogicâ este o formâ de argumeutajiune 
indirectà, carea oautâ a proba adevërâtatea unei 
tese din falsitatea contrarului. Formai constâ 
din patru pâi'ti : Tesa, antitesa, resturnarea an- 
titesei, afirmarea tesei. [PI.]

Apahavaÿ, munte în Ciuoul superior, spre sud 
delà pasul Ghimeçului. GraniÇa ostioâ a Ardea- 
lului dintre pasul Ghimeç çi Uz trece preste el; 
1324 metri. [Silv. Mold.j

Apahida, comunâ în Trans., cott. Cojoenei, 
1189 loc. Rom. çi Magh., bâi de sare, la 1889 
s’au gâsit aici antioitâ[i prefioase. La A. s’a 
(inut 1683 o dietâ fârâ importantâ mai mare.

Apalt, arêndâ ; apaltà, local închiriat pentru 
deposit de mârfuri.

Apanagiu, (franc, verbal : dare de pâne). Se 
(Jice despre pàmênturi sau moçü date principilor, 
cari dupâ moartea lor revin coroanei. Prin
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analogie : ceea ce e propriu unei personne sau nmd 
lucm, s. e. infirmità^le sûnt apanagiul bëtrânetei.

Apandria, (grec.) termin créât de De Bary 
pentru a desemna casurile spéciale de Apo
gamie (v. ac.), în care organul bârbàtesc nu se 
desvoaltâ de loc (Saprolegnia Thureti, S. toru- 
lesa, Achlya stellata), sau planta fiind dioicâ, 
exemplarele femeiesci se gàsesc separate com- 
plect de cele bârbàtesci, fie prin actiunea omului 
(Coelebegyne ilicifolia, Euphorbiacee din locuri 
calde, care se gâsesce în florâriile din Europa 
numai sub ferma femelâ), fie în mod natural 
(Chara crinita, care se gâsesce §i fructificà în 
apele din nord. Europei, numai sub forma sa 
femelâ). Embrienul în aceste casuri se desvealtâ 
direct din oosfera nefecundatà, adeoâ prin Par- 
thenogenesâ (y. ac.) (s. e. Chara crinita, Sapro
legnia Thureti, S. torulosa etc.) sau oosfera se 
distruge $i embrionul se desvoaltâ din celulele 
végétative ale nucelului (s. e. Coelebegyne ili
cifolia). [V.]

Aparat, nmnirea mijloacelor ajutâtoare la in- 
deplinirea unei lucrâri, s. e. A.-e fisicale la ex
périmente.

Apa-Sirati, minâ de sare pe dealnl deasupra 
bisericü, unde e satul eu aoelaçi nume, lângâ 
Grâdiçte, j. Muscel, ale cârei urme se vëd çi 
astâcji ; salina se (jice câ dateazâ din timpul 
Dacilor çi Romanilor çi s’a astupat nu eu mult 
înaintea lui Negru-Vodâ, prebabil din causa 
unui cutremur de pâment, ori din causa slâ- 
birü locului ; din vechia minâ se strecoarâ un 
isvorel eu apâ sâratà.

Apafa, (magh. Apéeza, germ. Geist), sat în 
Trans., cett. Braçevului, açe()at în valea Oltului, 
pe malul stâng; are 1769 loc., a câror maiori- 
tate O formeazâ Secuü, iar 350 sûnt Romani. 
De aici se eitind spre sud mun^ii Perçanilor, 
eu peçteri çi formafiuni geologice interesante, 
despâi'îind 'j’eara Bârsei de Teara Oltului. Aceçti 
mimti se numesc adese çi muntii A.-Perçani, 
delà numele satului A. [Silv. Mold.]

Apateu, (magh. Apâti), corn, micâ în Ung., 
cott. Arad, situatâ pe câmpie între Criçul negru 
çi Teuz, 402 case, 2603 loc., tofi Romani gr. or., 
vorbesc numai românesce, portul e ainestecat. 
Bisericâ de lemn ziditâ 1786, doué çcoU regulate. 
Teritonil 8789 jug. cat., produce cereale bune ; 
prâsilâ de porci.

Apatia, (grec.) amor(ealâ, nepâsare, lipsa vio- 
ciunii sentimentelor. afectelor çi pasiunilor, chiar 
çi a miçcârilor corporale ale unui individ. A. poate 
fi trecâtoare; dar ea adese îçi aflâ explicarea 
în 0 disposi^e naturalâ a emului çi atunci e 
durabilà. Stoicii priviau A. ca e însuçire carac- 
tcristicâ a omului în(elept.

Apatin, comunâ mare în cott. Bâcs-Bodrog, 
làngâ Dunâre. 13,282 loc. Germ. çi Magh. Cânepâ 
çi viermi de màtasâ. Dutjü se prâsesc pentru 
viermii de mâtasâ, din fructele lor (fragi) se pre- 
gâtesce o beuturâ spirtuoasâ numitâ tudovifa.

Apatlt,mineral chloro- saufluorofosfat de calciu; 
incolor, verijui ; var. : albastrâ moraxit (Arendal), 
francolit (Devonshire), osteolit etc. Elément 
aocesoriu, distribuit în cantitafi variabile în teate 
rocele eruptive, înso(esce flloanele stanifere. 
Gisemente importante în rocele cristaline çi 
eruptive din Nervegia çi Canada. Un îngrâçâ- 
mênt foarte apreciat în agriculturâ. V. Posforit.

Apatovac, (pron. Apatovaf), un sat neînsemnat 
în Croatia, cûnoscut prin un isvor eu apâ aorà, 
alcalinâ-muriaticâ. Intreprin(Jëtorul actual Va- 
leriu Maniu a fâcut apa mineralâ din A. cunoa- 
cutâ çi Româniler. Analisatâ de prof. Dr. Ludwig 
în Viena, ea se recomandâ ca apâ de cura în 
boalele organelor digestiunii çi urinare. (Dr. E. 
Ludwig »Chem. Untersuoh. des natürl. alkal.- 
muriat. Sàuerlings von Apatovac in Kroatien, 
Kreuz 1894«.) ’ [Dr. Vuia.]

Apaturia, dupâ mit. grecâ serbâtoarea phra- 
trielor (inutâ întru venerarea lui Zeus Phratries, 
a Atenei Phratria (numitâ çi Atena Apaturia), 
precum çi alui Hephestos, ca (Jeu apârâtor do 
focul vetrei çi viafa familiarà. Serbâtoarea s’a 
Jinut în (Jiua ultimâ a lunei Pyanepsion (Oc
tobre), care în unele pârji s’a numit çi Apa- 
t O U r e O n, çi a fost o serbâteare poporalâ çi na- 
Jienalà, pentru câ feciorii acuma întrau în 
phratriâ, un fel de reuniune de înfrâfire ; jimii 
eu fâcha sau lumina aprinsâ percurgeau pe în- 
trecute o distanfâ anumitâ, çi cel învingètor, 
sau daeâ a curs în numele pai'tidei, partida cà- 
pëta un premiu. [Atm.]

Apel, flat.J strigare, chiemare. A. nominal, 
strigarea numelui pentni censtatarea presenjei. 
— Apelafiune, remediu de drept, o forma do 
reours la un for superior (curie de apel, v. ac.) 
în contra imei sentinfe sau hotâriri judecâtoreaci, 
(v. recurs), — Apelativ, în gramatioâ mime 
A. = nume comun (oontr. nume propriu).

Apele-vii, 1) comunâ rur. în Rom., pl. Balta- 
Oltu-de-jos, j. Romanaji; 1899 loc., cari se ocupâ 
eu agricultura çi prâsirea vitelor ; are 2 biserioi 
eu 4 preoji çi o çcoalâ mixtâ eu un învë(àtor, 
urmatâ de 47 bâieji din 169. Satul e îneun- 
giurat de mâgure; pe teritorul lui se gàsesc 
multe hârburi de oale, oale eu bânuji de ai îin- 
perafilor romani, pietrii de rîçnije, oale ou oase 
de oameni, cârâmicji çi alte anticitâji. Acest 
sat, cum aratà un hrisov delà Radu Mihnea Vodâ 
din 1613, fusese luat d omnesc de Mihaiu Vi- 
teazul, pentru câ knejii (adecâ oamenii liberi, 
râzëçü) acelui sat n’au putut respunde domnului 
birul, ce le impusese in sumâ (le 50,000 aspri ; 
satul fù dat apoi zestre de Mihaiu Viteazul 
ficei sale Florica mâritatâ dupâ Preda Postel- 
nicul, çi astfel coboarâ el acele trei soâri, cari 
duceau din libertate câtrâ iobâgie ; sat ràzëçesc, 
domnesc çi în sfîrçit boieresc. Moçnenii vin la 
Simien Vodâ Movilâ çi îçi rescumpërâ satul eu 
70,000 aspri çi reîntrâ în a lui stâpânire, oând 
deodatâ Preda Postehucul scoate o carte a so- 
crului sëu çi (Jioe, câ acel sat i 1-a dat socrul 
sëu zestre. Râzëçü pornind atunci pârâ în 
contra lui Preda, Radu Mihnea Vodâ hotâresce 
pricina (1613) în favorul râzëçilor. (Cf. A. D 
Xenopol : Ist. Rom. II. 186 çi III. 405.) 2) Munte 
în pl. Vulcan, j. Gorj, aparjinëtoi' comunei Do- 
brija, acoperit eu pâdure de fag çi alte lemne.

Apella, la Hora(iu numele unui Ovreu oredul ; 
de aici proverbul : «Credat ludaeus A., non ego«. 
(rom.: creadâ Ovreul A., eu nu cretl).

icelles, celebru pictor grec din seolul IV. 
a. Chr., n. în Kolophon. A studiat mai nntâiu 
în çcoala ionicâ din Ephesos çi a devenit apoi 
învëjâcelul lui Pamphilos în Sikyon; treoênd 
în Macedonia s’a împrietinit eu Alexandre cel 
Mare, pe care 1-a zugrâvit în célébré tablouri.
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Benumite sûnt tablourile lui : Venus Anodyomene, 
Charis çi Artémis. Lit.: H. Houssaye, Histoire 
d’Apelles. (Paris 1867).

Apelpisit,faimos, extravagant, desperat (ironie).
Apendice, adaus-, acà(âturâ,
Apendicuiar, flat.J în botanicâ se numesc 

organe A. acelea ce sûnt dependente de altele ; 
aça sûnt frunzele çi ou toate modifica(iunile 
lor: snlzi, bractee, sepale, petale, staminé', car- 
pele, cotiledoane etc., toate dependente ale tul- 
pinei §i ramiflcatiunilor ei (sau ale axei) çi cari 
nu mai poartà pe ele alte organe.

Apenini, munfii principali ailtaliei; se încep 
la Altai-e lângâ isvorul Bormidei, la înoeput în 
grupe mici eu coaste pretipiçe spre mare, în- 
cungiui'â golful de Genua (A. ligurici pânâ la 
Monte Cimone 2167 m.), de aci se abat spre 
Marea Adriaticâ (A. Toscane! pânâ la isvorul 
Tibrului), se continua apoi aproape de aoesta 
(A. romani çi Ab ruz zi), iarâ delà isvoarele 
rîukd Volturno se apropie tôt mai mult de 
Marea Tyrhenioà (A. neapolitani pânâ la 
Monte Pollino 2415 m.) trecênd dealungul acesteia 
pria Calabria (A. Calabriei) spre sud, pânâ ce 
se sfîrçesc în fa(a Siciliei, pe cànd un ram mic 
sud-estic trece prin Apulia (A. A p u 1 i e i) çi se ter- 
niinâ în Cap di Leuca. Culmea A. ligurici çi neapo
litani ajunge abia la înâltime medie de 700 pânâ 
800 m., A. Toscane! çi Calabriei 1300—1500 m., 
Abruzzi, partea cea mai inaltâ çi extinsâ, 1800 m. 
(Gran Sasso 2919 m., M. Velino 2487 m.), M. 
Oargano (1560 m.) stâ isolat. In partea esticâ 
a A. de mijloc sûnt pre(ipiçe, çes litoral ângust 
çi rîuri sourte dar repe()i; în vest çi sud- 
vest pânâ la mai'e sûnt regiuni muntoase mai 
pu(in înalte ca: A. Toscane!, romani (eu muntii 
Albano)çi neapolitani (Vesuvul 1282 m.) numi(i çi 
Apeninii de jos. A. sûnt în general uniformi, 
variatii numai în A. de jos ou vâi çi rîuri în- 
semnate (Arno, Tibru, Garigüano çi Volturno). 
Pasui'i remarcabile sûnt : Bochetta (790 m.) în 
A. ligur., la Futa sau Pietra Mala (915 m.) în 
A. toscan., Furlo în A. rom. Mineralele prin
cipale; piatra de vai-, granit, pietrü vulcanice, 
mai aies marmorâ excelentâ (A. de marmorâ 
din Carrara). Isvoare minérale se aflâ în mare 
numër. Clima este în general, dar mai aies în 
A. sudici, mai asprâ de cum s’ar puté açtepta 
în aceste regiuni oâldui'oase.

Apepsia, indigestie, stricare de stomac, ne- 
mistuire.

Apérare, (iurid.) defensiune. Déjà în procesul 
inquisitor a fost admisâ — dupâ încheiarea inqui- 
sitiunii generale — desemnarea unui apërâtor eu 
drept de a fl de fajâ la inquisitiunea specialâ 
çi de a présenta — înainte de pronuntarea sen- 
tentei — o sciisoare de apërare. In modemul 
procès acusator (verbal) rolul principal al apë- 
ràrii zace în pertractarea flnalâ (v. Pledoarie), 
dar acusatul are dreptul de a se folosi de apë
râtor déjà în decursul cercetârilor preaJabile. 
(V. cercetare oriminalâ.) In Rom. acusatul îçi 
poate alege de apërâtor pe ori cine (cod. de 
proo. pen. 320), în Ung. numai pe un advocat ; 
numai în prooese de presâ nu se cere ca apë- 
ràtorul sâ fle advocat. In lipsa de apërâtor aies 
tribunalul atât în Rom. cât çi în Ung. poate 
numi aousatului un apërâtor dintre advooajii 
domicUiaji la residen(a curjii.

Apërare legitimâ, apërare, care este necesarâ 
pentru a respinge un atac material, actual çi 
injust, în contra persoanei proprii sau a altuia. 
Fapta sâvîrçitâ din causa de A. legitimâ nu este 
nioi crimâ, nici delict. Treoere'a preste marginile 
apërârii sub imperiul turburârii, temerei sau 
terorii, nu se pedepsesce. (Cod. pen. rom. VI. 58 
çi Cod. pen. ung. § 79.)

Apëràtoare, termin poporal pentru douë ge- 
nuri de plante ; Mentha pulegium çi Calamintha 
rotundifolia, pe cari poporul lesne le confundà. 
A. dupâ oredinja popomlui, apërâ de boale. 
(Btym. M. Rom.)

Apërâtoarea, loc întârit în Rom. j. Baeâu, pl. 
Siretu de jos, oom. rur. Pânceçti, la Gâtiçeçti, pe 
malul stâng al Siretului, unde se vëd âneà ur- 
mele unor întârituri vechi, fâcute, dupâ le- 
gendâ, de Tâtari.

„Apërâtorul“, titlul mai multor publicatiuni 
periodice romane, apârute la Buouresci çi laçi; 
mai însemnate: 1) A., Bucuresci, 1879—1883. 
Tip. românâ. 2) A. tsànàtdfiU, 15 Apr. 1891; 
proprietar çi director: Dr. N. Manolescu, prof, 
de oftalmologie la Universitatea din Bucuresci ; 
colaboratori ; Dr. V. Babeç, Dr. Istrati, Dr. Bianu, 
Dr. Boicescu, Dr. Apostoleanu ç. a. S’a tipârit 
în 3000 exemplare çi a descris în limbâ po- 
pularâ toate boalele transmisibile çi cbestiunüe 
principale do igienâ publicâ çiprivatâ; pe lângâ 
aceasta a expus multe cbestiuni de flsiologie çi 
pathologie generalâ, precum çi deosebite consilü 
utile bunului traiu; in modul acesta A. s. con- 
stituie un mic magasin de cunoscinje utile familiei.

Apercepflune, flat.J procesul psichic, prin care 
O conceptiune noua, o idee nouâ s’au o grupâ de 
idei este susoeputâ din partea celor vechi, déjà 
consolidate în consciinjâ, asimilându-se acestora. 
In asemënare eu procesul de tpercep}iune<, care 
se îndeplinesce in sfera subiectivâ a ideilor, 
A. se îndeplinesce în sfera obiectivâ a acelora 
çi i se dâ expresiune în juditiul: A este X. 
Elementele: Grupa de idei déjà consolidatâ, 
care efeptuesce susceperea çi asimilarea, se 
numesce aperceptivë sau activa, iar cele noue, 
caii sûnt suscepute çi asimilate : apercepute sau 
pasive. A. se poate considéra ca complexul pro- 
ceselor, în cari se îndeplinesce întreagâ viaja 
noastrâ sufleteascâ. Terenul de dominatiune al 
sèu sûnt toate productele psichice : recunoascerea, 
identiflcajiunea, subsumjiunea, asimilajiunea, aso- 
ciajiunea, généralisât!unea çi speciQcatiunea. Pe 
ea baseazà : cuprinderea eu mintea, întelegerea 
unui luci'û, întelegerea cuvintelor în limbâ ; pâ- 
trunderea, comparatiunea çi în fine tôt procesul 
de instructiune. Gonditiimea psichicâ de existentâ 
este açadarà : un continut al consciintei déjà câç- 
tigat, consolidât çi conscient, iar conditiuuea fisio- 
logicâ baseazâ în dispositia activâ, eu care nervii 
însoteso actele de conceptiune. In psichologie A. 
e termin nou. Se reduce pânâ la Leibnitz, a fost 
primit de Kant, însâ formularea sciintiflcà eu 
arâtarea terenului de apUcare i-a dat-o Herbart, 
a cârui çcoalâ face usul cel mai rational de dînsa 
atât în psichologie cât çi în pédagogie. Intr’un 
mod ceva deosebit a formulât A. pantelematistul 
Vundt. El 0 confundà ou perceptiunea internâ 
çi (jice: câ e întrarea unei idei în punctul de 
observare al consciintei sau priinirea aceleia din 
partea consciintei personale. (Cf. I. Popescu:
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Psich. pag. 160 ; I. Gavanescn, Psich. pag. 102. 
Lazarus, Das Leben der Seele t. IL ; Steinthal, 
Sprachphilos. ; Wirndt, phisiol. Psiohol. [Plet.] 

Aperientia, medicamente ce delâturâ stagnarea 
excretiunii, s. e. laxativele.

Apertlnen^e, tôt ceea ce se tioe de un lucru. 
Aperturâ, în opticâ: unghiul central, ce îl 

formeazâ razele sferice duse la doue puncte 
extreme opuse ale unei ogUn(Ji sferice san lentUe 
optice. Imaginile numai atunci sûnt destul de 
clare, dacâ apertui’a nu e mai mare de 3—4°.

Apetal, (grec.) terrain botanic dat plantelor eu 
flori lipsite de petale çi deci de corolà. Dintre 
plantele eu flori Gynospermele çi o gnipâ întreagâ 
din Angiosperme au florile fârâ petale; s. e. 
Coniferele, Cupuhferele, Urticaceele etc.

Apetlt, dorinfa, pofta dupa mâneare. V. çi 
foamea.

Apex, (lot, = -vîrf). A. se numia mitra co- 
nicà a preotilor din Eoma veche çi în spécial a lui 
Pontifex MaximuSj ca însemn al demnitâtii preo- 
fesci. Vîrful unui con, semnele de ton, ce se 
aflâ pe cutai'e silabâ, âneâ se numesc aça. Apiees 
juris = apueâturi juridice. In astronomie A. 
e un punct de pe boita cereascâ, câtrâ care se 
miçcâ pâmêntul în univers çi se aflâ cam 90° 
spre vest delà soare. La 6 oare dimineata se 
aflâ în meridian, deci seara la 6 oare se aflâ 
în punctul cel mai adânc delà meridian. Pentru 
fenomenul numit »roiu de stele* este de mare 
importanfâ, de aceea se numesce çi soare me- 
teorio. Punctul contrar lui A. se numesce An
tiapex. Mai însemneazâ A. çi un punct anumit 
din constelatiunea Hercules, câtrâ care peregri- 
neazâîntreagâsistemanoastrâsolarâ. [T. C.]

In botanicâ se numesce A. vîrful frunzei 
sau fructului. Termen ce se întrebuinteazâ în de- 
scriptia plantelor. Se (jice; apice acutum (vîrf 
ascutjt), când marginüe vîrfului formeazâ un 
unghiu ascutit ; apice acuminatum çi apice cus- 
pidatum (vîrf cu^taf), când vîrful ascutit e çi 
alungit; apice mucronaium (vîrf mucronat), când 
vîrful ascutit presintâ o prelungire în formâ de 
flr sau ghimpe (aculeus) a nervure! médiane; 
apice obtusum (vîrf obtus) când marginile vîr
fului formeazâ un unghiu obtus; apice rotum- 
datum (vîrf rotun^it), când vîrful e mârginit 
de un arc de cerc eu convexitatea în afarâ; 
apice truncatum (vîrf trunchiat), când vîrful este 
limitât de o Unie dreaptâ perpendicularâ pe axa 
longitudinalâ a frunzei ; apice emarginatum (vîrf 
scobit), când vîrful este mârginit de un arc de 
cerc eu concavitatea în afarâ (s. e. Salix re
fusa, globularia, cotUidoanele de Brassica, fructul 
de Thlaspi etc.) |V.]

Aphaeresa, (grec.) în gramaticâ: emiterea 
unei vocale sau süabe delà începutul cuvintelor. 

Aphagla, neputinta de-a îngliiti,
Aphakia, Upsa cristalinului (lentilei) în ochiu. 
Aphanit, terrain vechiu petrografic pentru roce 

eruptive de aparentà homogène, eu structurâ 
microcristalinâ, invisibilâ eu ochiul liber. A.-le 
corespund în parte porfliitelor de astâ(ji.

Aphareos, dupâ mit. grecâ, tatâl lui Idas çi 
LynJceos, o pâreche de Dioscuri din Messenia, dar 
inimici Dioscurilor Castor çi Pollux. [Atm.] 

Aphasla; pierderea totalâ sau parfialâ a gra- 
iuluij deçi consoiinta este intactâ çi organul 
vorbirii nealterat. In unele casuri pacientul nu

mai în^elege vorbele, cari le aude, altâdatâ nu 
mai cunoasce üterele. Unele forme de A. se 
caracteriseazâ pria diferite anomalii ale vor
birii. Simptom de morb cérébral.

Aphellu, (grec, depârtare delà soare), 
punctul cel mai depârtat de soare al câii, ce 
0 fac planefii etc. în jurul soarelui.

Aphlde, pMuchi de plante, famille de Eemi- 
ptere (Homoptere). Femeile, cari produc ouële 
fecundate, sunt lipsite de aripi, çi ies toamna, 
în acelaçi timp ca çi bârbafii, cari sunt aripafi. 
Ouële remân astfel pe iarnâ, iar piimâvara produo 
indivi(Ji ovipari, cari se reproduc partheno- 
g e n e t i c (fârâ ca oui sà fie fecundat) tôt timpul 
verei, çi cari difer prin caracterele lor de femeile 
sexuate ovipare. Sûnt vâtëmâtoare plantelor çi 
mai eu samâ plantelor de apartament, pe cari se 
îngrâmâdesc çi le sug sucul. Se stirpesc prin 
spâlare eu sâpun çi oleiu de terpentin, afuinare 
de tutun. Schieoneura lanigera Hausm, 1"5 mm. 
lungime, trâiesce pe meri.

Aphldlenl, (delà aphis, purece de plante), nume 
sciintific dat famüiei de purioi.

Aphidiophage, se numesc larvele insectelor, cari 
se nutresc eu purici (aphis).

Aphloglstlc, (grec.) ce nu se consumâ prin 
ardere, ce arde fârâ flacârâ.

Aphobia, (grec.) neînfricare, lipsa de fricâ.
Aphonla, (grec.) fârâ voce, pierderea vocii (a 

sunetului vocii). La morburi de laryngé, la para- 
Usii a nervilor acesteia, la morburi de creeri, 
moduva spinàrii, càte odatâ la hystérie çi diu 
spaimâ.

Aphorla, (grec.) sterilitatea la femei.
Aphrodisla, numele serbârilor arangiate în 

onoarea Aphroditei, în toate looalitâtile, unde 
avea templu, în spécial cele din Paphos (CipruJ.

Aphrodlslaca, medicamente sau alimente, cari 
influenteazâ asupra organelor sexuale iritându-le. 
Cele mai usitate aphrodisiace sûnt cantaridele çi 
ouële.

Aphrodislasm, (aphrodisie), mania iubirii.
Aphrodislos, 1) în calendarul Bithynian luua 11. 

(24 Iulie pânâ în 22 Aug.); 2) sfânt egiptean, 
dupâ tradifie discipolul lui Pavel Apostolul, mai 
tàr(}iu episoop în Gallia.

Aphrodlt, individ, oâruia îi Upsèse total or- 
ganele sexuale sau sûnt aça de rudimentare, îucàt 
nu se poate constata gentil. V. çi Hermaphrodit,

Aphrodite, Aphrogena, în mit. grecâ e (Jiua 
de frumsete çi de amor (la Romani Venus). Ea 
s’a nâscut din spuma albâ a mârü (genitaliele 
lui Uranos aruncate în mare). O suflare linâ de 
zeflr a mânat spuma pe valurile apei pânâ la 
insula Cypros. Aci (Jina a ieçit pe uscat çi unde 
ea pâçia, crescea iarbâ verde sub pioioarele ei 
uçoare çi horele întimpinând-o au îmbracat-o çi 
chitit-o frumos, apoi conducênd-o la (}eii nemn- 
ritori din Olimp, pe cale a fost petrecutâ çi do 
Bros (amor), Himeros (poftâl, Pothos 
(doiue) çi Hymen (ijeul de nuntâ), çi când a 
intrat la (Jei, inimile lor deloc au palpitât de 
simful de amor, de poftâ çi de donre, çi fie- 
care çi-a dorit-o de muiere, dar ea a devenit 
amoreza lui Ares (Mars la Romani) çi ou acesta a 
avut prunci pe Deimos (frica), Phobos (spaima) çi 
fata Harmonia. A. delaUranos s’a numit çi Urnnia. 
Alt mit spune, câ e fata lui Zeus (ca a ceriului 
luminos) çi a O i i o n e i (femeninul lucirii ceresci)
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çi caracterul ei general o arata ca pe o (JinS de 
natarâ, în care ea represintâ ume(jeala, ce îm- 
preunatâ eu lumina çi caldura soarelui, naturel 
intregi îi dâ oonceptiune, crescere, înflorire §i 
rod, çi pentru aoeasta A. a fost çi (Jinâ de pâ
ment, deosebi de flori, arbori çi fructe, çi a avut 
de amorez pe Adonis, cai'e s’a nâscut dintr’un 
arbore (simbolul naturii înfloritoare çi peritoare). 
V. ilustr. pag. 217. [Atm.]

Aphroditidele, ^ fam. de viermi marini, clasa 
Anelidelor, ord. Polyehaetelor.

Aphrometru, un manometru pentru mësurarea 
presiunii în buteliile de vin de Champagne çi 
de ape minérale.

Aphrophora, (zool.) v. Cicade.
Aphthe, stomatitâ aftoas a, morb de gurâ 

la copiii, grijiti çi hrâniti rëu, sau pe timpul den- 
tifiunii; dupa morbi gravi se poate ivi çi la 
adulti. Simptoame: flerbinteli, supërare, sete, 
salivatie çi dureri în gurâ. Anatomioesce deo- 
sebim pe pelita gurei çi faringelui pete albe 
sau gâlbui împrejmuite de o zonâ roçieticâ, 
car isûnt produs.e de un exsudât flbrinos, ce se 
revarsâ sub epitel. — Un morb de gurâ, ce sea- 
mënâ mult eu A., e Stomatomycosa oidicâ, 
ale cârei pete însâ sângereazâ uçor, nu au zona 
oaracteristicâ A.-lor çi sûnt causate de o oiu- 
pereâ specialâ: Oïdium albicans. Terapia: 
nutremênt rational çi spâlarea gurei eu solutü 
de kaliu chloric sau natriu biboracic (2—3°/0).

Aphthit, aliagiu, ce seamënâ eu aurul, compus 
din 800 p. aramâ, 25 platinâ, 10 acid wolframic 
çi 170 aur. Se folosesce la bijuterii.

Aphthonios, retor grec din Antiochia pe la 
400 d. Chr.; a scris: »Progymnasmata« (ed. de 
Petzholdt 1839), pânâ în secl. XVII. foarte 
mult folositâ ca manual de retoricâ. Cunoscutâ 
e aça numita »Chria Aphthoniana* statoritâ de 
A. (V. Chria.)

Aphtonit, minerai de coloare gri, varietate de 
tetraedrit, continênd 3—320/0 argint; servesce 
la estragerea argintului; se aflâ în Arizona, 
Pribram, Freiberg. [V. C. B.]

Api, la Israilteni: un taur venerat (v. Apis). 
In bibliâ se traduce eu vitelul de aur, pentru-oâ 
a fost un taur tinër. (Luther a tradus taur çi 
nu vite 1.) Se crede, câ Israelitii au primit acest 
cuit din Egipt, çi câ e din cultul lui Apis. [Atm.)

Apia,emporiu comercial pe insula Apolu(Samoa); 
agenfia principalâ a societâtü germane de co- 
merciu çi plantatiune.

A placera, fital. = dupâ plac), 1) termin m u- 
s 1 c a 1, interpretare dupâ plac ; 2) în c o m e r c i u : 
cambii a. p. sûnt cambiile plàtibUe la presen- 
tare (a vista.)

Apical, fZat.J ce se aflâ la vîrf; dehiscenfa 
apicalà, în botanicâ un mod de deschidere 
a anterelor çi a fructelor uscate 4ise capsule, 
care constâ în deschi()ëturi açe(Jate la vîrful 
acestor organe. Dehiscenta apicalâ la antere: 
s. e. la tutun, cartof, mâselarifâ etc.; la cap
sule; s. e. la mac, gura leului etc.

Apjces jurls, flat.J apueâturi juridice. (V. Apex.)
Apiciflx, Clat.J în botanicâ: organ fixât 

prin vîrful sëu; s. e. anterâ apioifixà, ca la Py- 
rola, Westringia etc.

Apicius, Marcus Gabius, gurmand roman pro
verbial ; a trâit pe timpul lui August çi Tiberiu. 
Lui i se atribue o carte de bucâtârie »De re

coquinariao, care însâ a fost scrisâ de un anumit 
CaeUus.

Apicultara, v. stupârit.
Apiol, oleu volatil din petrinjel.
Aplon, gen de curculionid (gândac), a cârui 

larvâ trâiesce în genere în semintele papilio- 
naceelor. A. oprieans Herbst, lung de 2 mm., 
distruge ca larvâ semintele de tiifoiu.

Aploe Moench, (botan.) gen din famiUa Legu- 
minosae, tribul Phaseoleae, confine plante er- 
bacee, volubile, eu vr’o 3 specii, ce cresc în 
America borealâ çi în Asia (China çi Eimalaia). 
A. tuberosa Moench, numitâ astfel din causâ câ 
râdâcinile lungi çi subtiri au din distanfâ în dis- 
tanfâ nisce umfiâturi tuberculoase, fâinoase, de 
màrimea unui ou de gâinâ. Aceste tubercule 
sûnt comestibile, çi se credea odinioarâ, câ ar 
puté înlocui cartofii; dar s'a dovedit în urmâ 
câ au calitâti inferioare. Seminfele de A. tu
berosa Moench, ca çi seminfele de mazere, sûnt 
comestibile. Aceastâ plantâ volubilà este culti- 
vatâ în grâdini ca plantâ ornamentalâ mai eu 
seamâ pentru decorarea zidurilor çi pentru a 
face umbrare. [Z. C. P.J

Apis, în mit. egipt. un 4eu, représentât pe 
pâment prin un taur (hap, hapi) çi pentru acéasta 
taunil insuçi s'a venerat ca o (Jeitate. Taurul 
era sfânt (Jeului Ptah. Taurul a trebuit sâ fie 
delà 0 vaeâ, care âneâ n’a fëtat çi a fost fruc- 
tuatâ de razâ de soare. Astfel soarele i-a fost 
genitoriu (Ptah, fâcëtorul lumii, primul 4®u), 
vaca a fost luna (unii cred câ pâmêntul), iarâ 
taurul e zodia taurului (în Aprilie), adecâ soarele 
în zodia taurului, când razele îneep producfiunea 
pâmêntului, çi venerarea lui A. a fost în strinsâ 
legâturâ eu soarele çi luna. Egiptenü pentru 
4eitatea A. au aies un taur negru eu semne 
anumite mai aies eu patâ albâ pe piept, carea 
sâ aibâ semnele coarnelor unei lune (verosimil 
a mamei sale), când e în crescere. In Memphis 
taurul A. a avut locuinfâ ca într’un templu çi 
anume lângâ templul lui Ptah, fâcëtorul lumii 
(çi a zodiei taui'ului). Ingrijirea taurului a fost 
încre4utâ unei cete de preofi çi servi, çi daeâ 
a mûrit înainte de 25 ani, 1-au îngropat eu 
pompâ, daeâ a trâit preste 25 ani 1-au înnecat 
într’o fântânâ, câci 25 ani formau un period, 
când soarele çi luna ajungeau tôt la acelaçi punct. 
Aducerea unui taur nou a fost serbâtoare de 
tearà çi a finut 29 411e (o lunâ) çi timpul sacru 
al lui A. a fost din solstifiul de varâ, finênd 
asemenea 29 4ile. A. a stat în legâturâ divinâ 
eu 4eul Osiris çi s’a cre4ut câ e icoana vie a 
lui Osiris, sau sufletul acestuia e în Apis, çi astfel 
în A. s’a venerat Osiris, de aci Osarapi (A. lui 
Osiris). Cultul lui a remas çi sub creçtmism. (V. 
Osiris, Serapis, Abudad, Audumbla.) [Atm.]

Apis melKfica L. (albina), insect hymenopter, 
care produce mierea çi ceara, trâiesce în so- 
cietâfi froiuj, care nuinërâ 600—800 bârbafi 
(trintori, 16 mm. lung., fârâ ac), 10—30,(X)0 lu- 
crâtoare, (12 mm. lung. eu aparat de adunat) 
çi 0 femeie (regina sau matca, 17 mm. lung). 
Albinele îçi fac cuibul lor, când sûnt selbatice, 
în arbori scorburoçi sau în borte de stânci; 
cele domestice în ftiubee. Dupâ-ce çi-au gâsit 
un loc potrivit, lucrâtoarele îneep al curâfi çi 
a astupa crepâturile eu un fel de rëçinà numitâ 
propolis, pe care o culeg de pe mugurii copa-
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ciloT. Apoi încep a constniî pe pâre^ii çtiabeiului 
fagurii compuçi dm o mulfime de celule (câsute) 
poligonale de ceai’â, (ceara o secreteazâ albiaele 
sub forma de plâci pe partea dedesubt a iae- 
lelor de pe abdomen). Celulele sûnt toate de o 
potrivâ; în ele pun mierea, (mierea este suoal 
dulce din flori, pe care îl aduc în guça lor), 
numai câteva celule sûnt mai mari, în cari 
se pun ouële, din oai'i au sa iasâ matcele. Be- 
gina, urmatâ de mai multe lucrâtoare, depune 
cite un ou în fieoare celulâ, preste 3 4ile ies 
din ouë larvele, cari dupa 5 4ile se transforma 
în mmfe çi se învâlesc în un fel de gugoaçe, 
stând astfel 10 sau 11 4ilei de unde apoi ies 
albinele perfecte. Dupâ-ce albinele tinere cresc, 
ele devin prea numeroase pentru un çtiubeiu ; 
atunci matca bêtrânà urmatâ de mai multe lu
crâtoare emigreazâ pentru a se stabili în ait 
loc ; atunci se 4>ce câ a roit. (Consultâ Les 
Abeilles par Maurice Girard, Paris 1887.) Cul- 
tivarea albinelor în scop de a produce mierea 
?i cecura se numesce apicuUurà (v. stupârit). 
(Cours pratique d’apioultui-e par H. Samet Paris.)

Apium L., (botan.) gen din famiUa Umbelli- 
ferelor, tribu! Ammineae, contins plante erbaoee 
anuâle sau perene, eu flori albe. A. cuprinde 
vr’o 14 specû, ce sûnt respândite mai pe toatâ 
suprafata globului çi cari mai toate sûnt acre 
çi veninoase. Prin pârtile noastre se cultivâ ca 
plantâ potagerâ A. graveolens L. ounoscutâ sub 
numele romSnesc de ifelinâ. Planta întreagâ 
este foarte aromaticâ din causâ câ contine un 
cleu esential, care se gâsesce în foarte mare 
cantitate în fructe. Eâdàcina de A. graveolens L. 
are proprietâti diuretice çi ca atare se între- 
buinteazâ în medicinâ. Sucul frunzelor este anti- 
scorbutic çi se utiUseazà în gargarisme. Se mai 
atribmau acestei plante çi proprietâti afrodisiace, 
cari însâ în iealitate nu le posedâ. Grecii cei 
vechi fâceau din frunzele de A. graveolens L. 
coroane pentru învingâtorii la jocurile publies.

[Z. C. P.]
Aplanare, nete4ire, delâturarea piedecilor ; flg. 

împâcarea conflictelor.
Aplanatice, lentile, se numesc cele ce dau 

imagini clare (necolorate) çi razele venite din- 
tr’un punct le concentreazâ iarâ într’un punct, 
adecâ sistemele de lentile scutite çi de abaterea 
chromaticâ çi de cea sfericâ.

Aplanogamete, elementele de reprcductiunu 
la plante prin fecundatiune isogamicâ sau eu un 
slab început de hétérogamie çi care nu se miçcà 
prin cüi vibratili, adecâ nu au forma de zoospori. 
(Conjugatele dintre algele verdi, Zygomycetele 
çi unele Chytridinee dintre ciuperoi.) [V.]

Aplanospori, în botanicâ: elementele repro- 
ductoare asexuate çi imobüe, cari se îutâlnesc 
la unele alge çi cari corespund zoosporilor delà 
alte alge vecine, sau cari pot fl înlocuite prin 
zoospori, oând conditiunile externe (anume pré
senta apei) permit aceasta. (S. e. unele Siphonee 
[Phyllosiphon, unele Vaucheria, ca V. geminata, 
V. recurva; Botrydium Granulatum, când îi lip- 
sesce apa], Scenedesmus, çi unele Protococcacee 
spéculé de Protococcus, caii trâiesc prin locmi 
[pâmênt, ziduri, lemne etc.] umedé, çi cari, când 
sûnt în apà, produc zoospori.) [V.]

Aplaus, laudâ; a bâte în palme în semn de 
laudâ çi consimtire.

Aplecate sau pîeeate, boalâ de stomac, ciu- 
mernitâ, indigestiune, stricarea stomacului prin 
mâneare sau beutuiâ prea multà. (Etym. M. Rom.)

Aplecitoare, oaie eu lapte, delà care s’a luat 
mielul.

Apli, semn din notatiunea musicei bisericesci 
orientale.

Aplica|lune, întrebuintare, a pune în lucrare. 
In teologie celebrarea liturgie! pentru anumità 
persoanâ sau anumit scop’. — Scoala de apliea- 
fiune, institut pus în serviciul altei çcoale mai 
înalte eu scop de a compléta prin praxâ cu- 
noscintele câçtigate în aceasta.

Aplicatura, în musicâ; modul de dispuuere 
a degetelor pe un instrument pentru a se puté 
câpëta simetele dorite. A. joaeâ un roi foarte 
important în ceea ce privesce uçurinta çi pi e- 
cisiunea în executiune atât la instrumentele de 
suflare cât çi la cele de ooarde. In general A. e in- 
dicatâ prin cifre corespundênd diferitelor degete, 
dar corespondenta acestor cifre variazà în diferite 
metode çi la diferite instrumente. [T. C.]

Aplit, roeâ eruptivâ acidâ; compos. mineralo- 
gicâ e aceea a unui granit sau a unei granulite 
sàrace în mica ; grâuntele e fln, se prestntà în 
fileane, cari în general strâbat masive granitoide.

Aplomb, (franc.) verticaUtate. (Plumbul ce se 
atâmâ de o sfoarâ determinâ linia verticalâ.) 
Prin analogie; sigurantâ în vorbé çi actiuni.

Aplysia, mêle marin din clasa Gasteropodelor, 
ord. Opisihobranchiilor, fam. Aplysiidelor ; se 
tîrâe pe un picior eu mult mai lat ca corpul; 
bronchiile sûnt în fonnâ de penaj ; tentaculele 
în numër de patru, cele anterioare au forma de 
urechi de iepuie; ochii sûnt situati la basâ çi 
înaintea tentaculelor posterioare. Specia cea mai 
comunâ este A. depilans, numitâ astfel, fiiiid-câ 
se credea, câ licbidul pe care îl produce causeazâ 
câderea përului ; se gâsesce în Océan pe coastele 
Mediteranei.

Apnoë, (grec, apnea), lipsa respira(iei, fârâ 
resuflare.

Apocalips, (grec.) descoperire. Este oartea 
descoperirei sau a vedeniei scrisâ de apostolul 
çi evangelistul loan. Oartea aceasta, ca parte 
integrantâ a sf. Scripturi a Testamentului non, 
este primitâ de toatâ biserica atât oriental â cât 
çi apuseanâ. — Literatura apocalipticà; câr- 
(ile ce con(in visiuni, profetü etc.

Apocarpie, termin botanic, care înseinneazâ 
câ gyneceul e format din mai multe carpele. 
cari remân libéré çi formeazâ fiecare oâte un 
ovar unilocular (s. e. Ranunculaceele, multe Ro
sacée, Magnoliacee, Monimiaoee). [V.]

Apocatastas, (grec.) în teologie: restituirea, 
reînoirea tuturor lucrurilor, çi în specie j’0- 
înoirea spiritualà a omenimei prin darul çi ])u- 
terea rescumpëràrii sâvîrçite prin Isus Cliristo.s, 
çi rehabilitarea în statul grafiei avute înainte 
de comiterea pëcatului strâmoçesc.

Apoohlamydee, florile al càror perlant dublu 
a dispârut complet prin abortare. In généré 
abortarea periantului nu s’a constatai prin studii 
organogenice, ci se admite mai mult prin faptui, 
ca specii sau genuri vecine eu acelea cari au 
florile apochlamidee, au un perlant dublu (dich- 
lamydee), aça s. e. florile delà Ei’axinus sûnt 
apoohlamydee, iar ale celorlalte genuii de Oleacee 
sûnt diohlamydee. [V.]
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Apoohromatice, lentile, (opticâ), lentile luorate 

(lin sticlâ de lena.
Apocopa, în gramaticâ ; eliniiuarea unui sunet 

sau a unei silabe la sfîrçitui cuvintelor.
Apocrif, {grec.) incert, ascuns ; càrfi apocrife, 

O clasâ de producte Uterare, cari imitau cârtile 
sf. Scriptuii, pretindeau a fl inspirate de Dum- 
necjeu çi uneori usurpau numele vi-’nnui bârbat 
vestit din istoria revelafinnii dmnne(}eesci. In casul 
(lin urraâ se numiau ^seudepigrafe. Atari scrieri 
s’an ivit multe atàt intre ludei cât çi între cre- 
çtini, dar ne fiindu-le constatatà originea, aiitori- 
tatea bisericeascâ competentâ a ludeilor resp. a 
creçtinilor nu le-a reounoscut de câi-^ ale sf. 
Scripturi çi nu le-a suferit în us liturgie.

Apocrisarii, titlu dat mai de mult legafUor 
papali, mai aies celor ce represeutau pe Papa 
in sinoade. Sinenim eu titlul responsales.

Apocyneae, (botan.) famUie de plante dicotile- 
doane mai aies tropicale çi subtropicale din or- 
dinea Coutortae ; genuri importante : Vinca L., 
Nerium L., Sirophantes DC., Apocynum L. ç. a.

[A. Pr.]
Apooynum L., (botan.) gen de plante boreal- 

temperate din familia Apocyneelor. In medite- 
rana cresce numai A. venetum L., care ca çi 
A. androsaemifolium L., A. hypericifolium Ait. 
ç. a. mai aies americane se cultiva la noi ca 
plante de gràdinà. Sucul làptos a multora ser- 
vesce ca médicament. A. cannabinum L. se fo- 
losesce de Indiani ca textilâ. [A. Pr.]

Apoda, (zooL), 1) ordin de amflbii, v. Gyrtmo- 
phiona; 2) pesci dm ordinul Teleostei physos- 
tomi. (V. ac.)

Apode, (apoda), sinonim: Hirudinea, Sisco- 
phora. Viermi inelafi, lipsiti de péri $i para- 
podii; provëi)u(i eu una sau doue ventuse. Cu- 
noascem pana astà^i urmâtoarele genuri, cari 
trâieso în Eomânia; 1) Hirudo (lipitoarea), 
corpul pu(in comprimât, constituit din 95 inele, 
eu câte O pâreche de ochi pe 1, 2, 3, 5 çi al 
8-lea inel ; cavitatea stomacalà eu 10—11 pàrechi 
de buzunare. Hermafrodite. feranul cunoasce 
doue specii de lipitori: Lipitoarea neagrà pe 
pântece (H. medidnalis) çi verde (H. offici- 
nalisJ ,* ele sûnt întrebuin(ate la luarea sângelui; 
prooedeul lor operator constâ in urmâtoarele 
patru feluri de opera(iuni : fixafiunea, mu^carea, 
sugerea çi deglutafiunea. Lipitoarea se fixeazà 
pe piele, aplicând marginele, apoi fundul ventusei 
sale, în aça mod, câ produce o aderen(â com- 
pletà. Dupa ce ventusa s’a întips astfel, ea 
devine pufln concavà, fixând pe ea o porflune 
din piele. Aceasta portiune de piele fîind mu^catà 
eu cele trei fàlci dentale ale gurei se imprima 
pe ea o taieturà în forma de treflâ. Fàlcile eu 
cât înainteazâ mai adânc în muçcâturâ, se în- 
depârteazâ unele de altele, dilatând esofagiul în 
CM-e sângele se îngràmâdesce pentiu a uinplé 
ridul produs. Dupâ-ce sugerea s’a efectuat, fàl
cile se apropie unele de altele, retrâgêndu-se în- 
dêrèpt, împing ca un piston sângele în direc- 
tiunea stomacului. {Carîet, Leprocedé opératoire 
de la Sangsue.) 2) Glossosiphonia compla- 
nata L., G. stagnalis L., G. paludosa (ca
réna R. Blau). 3) Hemiclepsis margînata 
0. F. Millier. H. lessellata O. F. MüUer. 
4)Herpobdella otomaria. 5) Placobdella 
catenigera (Mequin-Tandon). 6) Piscicola

geometraL. Toate aceste specii le-am récoltât 
in apele din împrejurimile lasilor gi au fost de- 
teniünate de oâfcrà R. Blacbard, prof, de zool. 
medicalâ la Univers, din Paris. [Dr. N. Leon.]

Apodictic, basat pe argumente sigure, lucru 
sigur, care nu poate fl altfel.

Apodosa, (grec.) termln retoric; parteaa doua 
a unui period, în oposifiune cuprotasa, partea 
ântâia a periodului.

Apodyterion, sala de açteptare în bâile vechi 
romane, unde publicul se desbrâca §i îmbrâça. 
V. Balneum.

Apofliita, minerai; zeolit calcic (silicat de 
calciu hydratai), incolor sau reçu; în roce érup
tive vaeuolare çi în calcare : Islanda, Seisseralp, 
Andreasberg, Gravita, Ciclova etc.

Apofisa, termln petrcgrafic, prin care se în- 
teleg ramuiile secundare, cari le trimite o roeâ 
eruptivâ în rocele strâbâtute, ca fllcane, pânze 
sau masive.

Apoftegma, (grec.) sentintâ, maximâ, (Jicere 
însemnatâ, proverb.

Apogamie, (grec) expresiune genericâ, prin 
care De Bary a desemnat fenomenele de des- 
voltare regresive la acele planté, la cari re- 
productiunea sexuatâ a disparut. In aceste casuri 
organele sexuate sau nu se desvoaltâ de loc (apo- 
genie) s. e. prothalul de Aspidium flüx mas ver. 
cristatum etc., sau se desvoaltâ numai unele din 
ele (apandrie, apogynie), sau deçi se desvoaltâ 
ambele organe sexuate, elementele lor repro- 
ductoare sau nu se fecundeazà (Todea africana, 
Aspidium falcatum) sau daeâ se fecundeazà, cul 
însâ se distruge, neflind capabil de o desvoltare 
ulterioarà (Funkia, Nothoscordium). Embrionul 
sau mai deseori embrionii (v. Polyembrionie) 
la aceste plante se desvoaltâ direct din celulele 
végétative: 1) ale prothalului la cryptoganiele 
vasculare, s. e. Aspidium fllii mas v. cristatum, 
Aspidium falcatum, Pteris cretica, Todea afri
cana. (Cf. A. de Bary, Über apogame Farne 
und die Erscheinung der Apogamie im Allge- 
meinen. Bot. Zeit. 1878), sau 2) ale nucelului la 
phanérogame, s. e. Funkia, Nothoscordium(Alliura) 
fragrans, Citrus, Coelebogyne iücifolia etc. (Cf. 
E. Strassburger, Über Befruchtung und 
Zelltheilung, 1878.) [V.]

Apogenie, (grec.) exprima absenta compléta 
a organelor de reproductiune sexuatâ la plante 
(v. Apogamie) s. e. prothalul de Aspidium filix 
mas V. cristatum. (Cf. De Bary, Bot. Zeit. 1878.)

Apogeu, (grec.) în a,stronomie însemneazà de- 
pài'tarea maximalà delà pâment ; hma peronrge 
in jurul pâmêntului o cale elipticâ; punctul 
cel mai depàrtat delà pâment al acestei elipse 
se numesce A., (tôt astfel se (Jice la trabaiitü 
lui lupiter Apojoviu, iar la ai lui Saturn Apo- 
saturniu etc.)

Apogynie, (grec, botan.) exprima un cas spécial 
de Apogamie, în care organul femeiesc nu se 
desvoaltâ de loc, iar cel bàrbàtesc apare în mod 
sporadic çi se distruge fàrà sâ ajimgà la com
pléta sa desvoltare. (Pteris cretica, Aspidium 
flüx mas V. cristatum etc. Cf. De B a r y : Über 
Apogame Farne etc. Bot. Zeit. 1878.) [V.]

Apoikia, (grec) la Grecü vechi colonisâri pri- 
vate, fàcute fârâ sprijinul statului ; de multeori 
nici nu erau sub potestatea statidui originar.
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Apolare, se nvunesc în botanicâ formele vé
gétale, la cari nu se distinge nici o deosebire 
intre basa çi vîrf. A$a sûnt formele de amoebâ, 
plasmodiu, eremobie çi coenobie. (V. Morphologia 
plantelor.) fV.]

Apold V. Trapold.
Apolda, ora$ în Sacbsen-Weimar, lÊnga linia 

feratâ Halle-Erfurt, (1890) 21,149 loc. Insemnatâ 
manufactura de màrfuri de ciorapi ; çcoalà realà 
çi comercialâ.

Apoldul de sus, (gcrm. Grosspold, magh. Nagy- 
Apold) çi Apoldul de jos, (germ. Kleinpold, 
magb. Kis-Apold) sûnt doué comune mari, în 
cottul Sibüului, açecjate între dealurile, cari 
despart apele Secaçului-sârat de cele ale Cibi- 
nului. Apoldul de sus este açe^at pe çoseaua ce 
duce delà Miercurea la Sibiiu; are 2066 loc., 
dintre cari 1323 sûut Saçi, iar ceilalti Eomâni; 
A. are aspectul unui orâçel, eu negustorii çi mai 
multe reuniuni. Apoldul de jos se aflà la o parte 
delà çosea, spre stànga; are 2091 loc. toji Ro
mani, cari au o çcoalà eu trei învëtâtori. La 
Apolduri, preoum çi în jur, vieritul este în stare 
înfloritoare çi locuitorii fac negoj însemnat eu 
vin. In ambele locuri se aflà ruine çi reminis- 
cenje romane. La Apoldul de jos a fost, precum 
se crede, castrul roman Cedonia çi pe aici trecea 
calea romanâ din valea Mureçului spre Oena 
de a()i. [Silv. Mold.]

Apolis sau Apolysis, Cgrec.J deslegare, otpust, 
adecâ încheiarea oficiului sacni, prin rugàoiunea 
prescrisâ atât la finea liturgie!, cât çi la toate 
celelalte servicii ale cultului divin, public çi 
privât. Forma çi cuprinsul acelor rugâciuni de 
deslegare sau dimismue este deosebità, dupà 
cum sûnt s. e. çi serbâtori domnesci ori împë- 
ratesci felurite, cum çi la serviciile sacre de 
Insérât çi Mânecare de preste septëmânâ.

Apolitrosa, (grec.) în teologie: màntuirea 
omului, resp. ebberarea lui de sub Satana eu 
prejul mci’jii lui Isus.

Apollinaris, isvorul —, apà mineràlà alcalinà- 
saünà din Heimersbeim în valea Ahr ; beuturâ 
de lux recoritoaie. Delà 1878 dreptul de vên- 
ejare îl are o sccietate ehglezâ. Eiportul anual 
se urcà la 10 milioane stiole çi ulcioare.

Apollinari^ti, sectà ereticà dm Siria (secl. IV. 
çi V.) A. afirmau, câ omul stà din trei parfi : 
din trup, suflet sensitiv çi suûet rational.

Apollo, numire data marelui magnet, care dupà 
învëtâtura lui Steinhàuser s’ar afla în mijlocul 
pàmêntului. — A. 4eul v. Apollon.

Apollodoros, 1) A., pictor grec din Atena, 
a trait pe timpul resboiului al doilea peloponez ; 
renumit pentru câ prima datà el a întrodus 
Inmina çi umbra pe tablourUe sale. 2) A., gra- 
m atic grec din veacul al doilea a. Chr., a sens 
0 geografie generalâ în versuri iambice, precum 
çi prima chronologie; lui A. i se atribue çi opul 
»Bibliotheca«, colecjiunea miturilor vechi pânâ 
la râtàcinle lui Odysseu. Bibliotheca este edatà 
de Hercher, Berlin 1874. 3) A., architeot 
roman din Damasc, a tràit sub împ. Traian çi 
Adrian ; el a construit Forum Traiani çi columna 
lui Traian, de asemenea çi podul preste Dunâre. 
Imp. Adrian 1-a condamnât la moarte în 129 
d. Chr., pentru cà îçi bâtea joc de planurile lui 
de zidiri. A scris Poliorcetica, tratat despre 
maçinele de asediu.

Apollon, la Greci, (Apellon la Dori, Aploun la 
Tessaliani, Apollo la Romani), fiul lui Zeus ((jeu 
de lumînà) eu Leto (Latona la Romani, (jinà de în- 
tunerec, de noapte) fratele geamën al (jinei Artémis 
(Diana la Romani, (jinà de lunà), s’a nàscut primà- 
varape insulaDelos lapiciorulmuntelui Chynthos, 
çi de aci are predicatul Velios. A. e 4eu de soare, 
mai aies de lumina soarelui çi în aceastà cali- 
tate e binefâoëtor (primâvara çi vara), dar e çi 
stricàtor (când toate le ûscà) çi ca (jeu de lu- 
minâ curatâ e inimicul întunerecului çi al fiin- 
jelor lui (v. Ormuzd çi Ahriman). larna (când 
puterea luminei çi a càldurei soarelui a scâdut) 
A. s'a îndepàrtat, acuçi spre Lykia (spre amea4i 
de Grecia, unde câldura e fierbinte), acuçi, dupa 
ait mit, la Hyperborei (dincolo de Boreas, vêntul 
de nord), dar primâvara rentoarce çi eu puterea 
sa (razele câlduroase) învinge iarna (frigul). A., 
âneà când s’a nàscut, eu sàgejile (razele) prime 
ale arcului sëu a ucis pe draconul Python, paza 
oracolului delà Delphi (asupra ume4elii bàljilor, 
ce le-a lâsat iarna dupà sine) precum Hercules 
a ucis Hydra (asemene bâlaur de apà). Predi- 
catele lui A. sûnt: Phôhus (sfânt, curât) çi 
Lykios (lucios); primâvara a avut o serbâtoare 
de venire, iarâ toamna de despârtire, celelalte 
serbâtori s’au référât la binecuvêntàrile soarelui. 
Dar lumina çi câldura soarelui are influenja çi 
asupra inimei çi spiritului omenesc çi pentru 
aceasta A. a devenit çi un 4eu al luminii spi- 
rituale, adecâ al sciinjei, artei, profe^ei, musicei 
çi prin aceste al ordinei bune, al dreptului çi mo- 
raütàtii çi pentru aceasta pe pëcàtoçii îndrâs- 
neji i-a pedepsit în multe feluri, dar el a fost 
çi bun, càci pe cei pocàiji çi îndreptaji i-a iertat 
çi le-a vindecat sufletele, le-a arâtat grajia lui. 
Muljime de mituri sûnt pentru ilustrarea acestor 
principü generale din cultul lui. Rumele A. pur- 
cede din Bal (Bel), numele 4elllui din Babylon. 
Cultul lui a trecut diu Grecia în Italia, mai 
ântâiu în partea numitâ Graecia maior çi de 
aci s’a lâtit çi în Ecma, unde la a. 429 a. Chr. 
i s’a ridicat primul templu, avênd predicatul A. 
medicus, iarâ la a. 324 a. Chr. i s’au introdus 
ludi apollinares (Pythia la Greci) çi cultul lui 
a tras dupâ sine culturâ. A. la Romani s’a iden- 
tificat mai aies eu 4eul Sol (soare) (v. Belenus). 
V. ilustr. pag. 217. [Atm].,

Apollonla, oraçe. 1) A. în Illyria, aproape 
de Marea Adriaticâ, oraç comercial, centru de 
sciinje la Greci. Ruine la mànàstirea Pollina, 
spre vest delà Berat. 2) A. în Tr aci a, lângâ 
Pontus, colonia Milesienilor ; sub stàpânirea bi- 
zantinâ se numia Sozopolis, acum Sizeboli.

Apollonla, sfântâ, f ca martirâ sub Dionisios. 
Patrona celor ce sufer de durere de dinji, din 
causa câ la maltratarea creçtinilor din Alexandria 
(249) i-s’au scos toji dinjii.

Apollonicon, instrument musical, inventât de 
Flight çi Robson în Londra 1816. Semëna eu 
instrumentul orchestrion, numai câ nu avea au
tomat, ci era întoemit pentru cinci musici.

Apollonion, instrument musical, inventât de 
Voiler, 1800. Se poate întrebuin^a ca pian, ori 
în legàturâ eu automat.

Apollonius, 1) A. din Bhodos, n. pe la 240 
a. Chr. în Alexandria, cel mai însemnat epic 
al epocei alexandrine, a fost tetodatâ çi gra- 
matic. Cel mai de valoare op al sëu e eposul
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Argonautica, care dovedesce mai multâ erudi- 
tiune çi diligent decât talent poetic. 2) A. din 
Perga în Pamphylia, matematic renumit, 
a trait pe la 200 a. Chr. în Alexandria; dintre 
operele sale mai însemnat e: »De sectionibus 
conicis libri octo«, din care avem 4 car^i în 
grecesoe, trei în limba arabâ, iar a opta lip- 
sesoe. 3) A. din Tyana, a trait pe timpnl lui 
Nero; a fost filosof din çcoala noua pytha- 
goreicâ, moralist $i fâcêtor de minuni în Asia 
mica. Lui A. i-se atribue preste o sutà de epis- 
tole pline de sentinte. 4) A. Byskolos, înte- 
meietorul gramaticei scün^ce; opul sêu mai 
de valoare e : »De syntaxi seu constructione ora- 
tionis libri IV.» A üâit în secl. II. d. Chr. 5) A. 
din Aima, sculpter în secl. I. a. Chr., crea- 
torul lui Heracles-Torso din Vatican (Belvedere). 
6) A. din Trailes, sculpter al çcoalei din 
Ehodos, pe la 200 a. Chr., unul dintre creatorii 
a^a numitului : Taur farnesean. V. ilustr. p. 217.

Apollonius de Tyrus, eroul unui roman gre- 
cesc, foarte popular în evul mediu. A. pe^ind 
fata regelui Antiochus din Siria s’a convins din 
0 ghîciturâ data lui spre deslegare, cà regele 
trSiesce in nelegiuire eu flea sa. Persécutât âind 
de Antiochus s’a réfugiât în Kyrene, unde a 
câçtigat mâna princesei Archestratis. In o câlâ- 
torie çi-a pierdut nevasta prin moarte aparentà 
çi pe fioa sa au ràpitro Pirafii. Dar în fine ne
vasta çi-a afiat-o neatinsâ în casa unui om în 
Mytilene, iar pe fica sa ca preoteasâ în templul 
Dianei din Ephesos. Originalul grecesc s’a pierdut, 
numai ca prelucrare s’a pâstrat în »Gesta Eo- 
manorum».

Apollos, amie çi sot de muncâ al apostolului 
Pavel; a prédicat în Etes, mai mult însâ în 
Corint, unde unii se declarau de adeptü lui A. 
Se sustine, câ epistola càtrâ Bvrei ar fi scris-o A.

Apolog, (grec.) o naratiune didacticâ, fâcutâ eu 
scopul de a sensibilisa un adevër moral; fabula.

Apologet, apërâtorul religiunii ori al cutârui 
adevër, in spécial sub numirea de Apologefi 
sûnt ounoscuti acei sf. pârinti çi sciiitori bise- 
ricesci din secofii primi ai creçtinismului, cari 
prin scrierile lor au apârat religiunea creçtinâ 
çi institutiunile ei în contra ataourilor çi învi- 
nuirilor din pai’tea ludeilor, învëtatilor pâgâni 
çi împëratilor romani.

Apologia, (grec.) apârarea ou graiul ori în scris 
a cutârui acusat ; apârarea sciintificâ a religiunii 
creçtine fatà de atâcâtorii çi calumniatorii ei. 
A.-Ü mai însemnate sûnt: Apologia lui So
crate de Platon çi alta de Xenofon, Apologia 
lui Apulejus sau diseurs despre magie. 
Apologiile sf. pârinti ai bisericei, cari contin 
probele despre divinitatea creçtinismului ç. a. 
Apologia confesiunii augustane, e o scriere de 
natarâ dogmaticâ, compusâ de Melanohton întm 
apârarea confesiunii luterane la a. 1530 çi pri- 
mitâ de conventul luteran din Schmalkalden 
delà a. 1537 între scrierile simbolice ale con
fesiunii luterane.

Apologism, (grec., lat. permissio), complesanta 
ironicâ in vorbire, când oratorul face adversa- 
lului sëu 0 concesiune, care nu are nici o valoare.

Apotnorphln, un product de descompunere a 
morfinei prin acid chlorhidric. (V. Morfinâ.)

Aponeurosis, pelitn subtire, care acopere 
muçohii. [St.]

Apopetale, (botan.) florile ale câror petale 
(corola) au disparut prin abortare remSnênd pe- 
riantul format numai din sepale (caliciul, s. e. 
Euphorbiaceele, Caryophyllee, Chenopodiacee, 
Amaranthacee, Nyctaginee. (Cf. Drude, in 
Schenk’s Handbuch der Bot., 3. Bd., H. Heft, 
pag. 346, çi urmâtoarele), precum çi genuri sau 
specii din genuri, cari normal au corola (unele 
Viola, Acer dasycarpum, A. Negundo, A. Sacoha- 
rinum etc.) [V.]

Apophthegmata, (grec.) v. apoftegraa.
Apophysa, (botan.) partea umflatâ a setei (pi- 

ciorul) de sub sporogonul unor muschi (Poly- 
trichum, Splachnum). [V.]

Apophysis, (anatomie) capëtul unui os. (Cf. 
Apofisa.)

Apoplexia, (medicinâ) morb la care individul 
îçi pierde momentan consciinta ca lovit de gutâ. 
Causa aoestei schimbàri o afiàm în paralisa mo- 
mentanâ: 1) a creerului, produsâ prin vërsâri de 
sauge din arterii cerebrale de un calibru mai 
mare, în urma astupârii aoestora prin materii 
depuse din sânge pe pâretii vaselor, ori în urma 
crepârii arterielor subtiate în pâretii lor. In 
multe casuri urmeazâ moartea momentan, în 
altele mai uçoare se paraliseazâ jumêtatea opusà 
a corpului. Loviti de ace.st soin de apoplexie sûnt 
mai aies indiviiji sângeoçi, înaintati în etate sau 
ataoati de morburi de inimâ; 2) paralisa momen- 
tantt a inimei, produsâ prin creparea vr’unui 
pârete al aoesteia, ori prin umplerea rapidâ a 
pericordiului eu apà sau sânge; 3) paralisapul- 
tnonarà, prin astuparea vr’unei arterii pulmo- 
nare, ori prin oedemâ pulmonarâ.

Apor (de AltorjaJ, familie de conti, baroni 
çi nobili din Transilvania. 1283 voevodul Ar- 
dealului era un Apor (Opour) ; voevodul Ladislau, 
care la 1307 a liiat coroana delà regele Otto, 
pe care 1-a çi închis, âneâ se crede a fi fost 
un Apor. Dintre membrü familiei A. mai dis- 
tinçi au fost:

1) A. Stefan, în anii din urmâ ai lui M. Apafi I. 
çi sub M. Apafi n. a avut parte însemnatâ întru 
purtarea afacerilor publice în Transilvania ; iarà 
sub Léopold I. s’a buourat de încredere çi a fost 
investit eu functiunea de tesaurar al terii. A. a 
lucrat eu dibàcie ca sa netedeascà trecerea terii 
sub donmia Habsburgilor, çi ca sa consolideze 
domnia acestora. Spre ajungerea acestui soop a 
lucrat într’acolo, ca biserica româneascâ sâ o 
rupâ din legâtura eu calvinii çi sâ o uneascà 
eu biserica Romei. Pe Atanasiu I., mitropolitul 
bisericei unité, el 1-a ajutat ca sâ dobêndeascâ 
scaunul, el 1-a primit în Alba-Iulia çi 1-a in- 
stalat eu pompâ mare. Prin unirea Românilor 
numërul oatolicilor s’a înmultit, çi ei au càçtigat 
influentâ mai mare asupra afacerilor de stat în 
Transilvania. De aci se esplicâ ura reformatilor 
în contra lui St. Apor.

2) A. Petru, nepotul celui precedent, comité 
suprem al comitatului Têrnava micâ; n. 1676, 
j 1752. A. a studiat la universitatea din Nagy- 
szombat, unde luà doctoratul în filosofie çi drep- 
turi. In luptele eu Curutü luà çi el parte, dar 
pâtind rëu, se întoarse la credinta càtrâ îm- 
përatul; deveni jude suprem regesc în Trei- 
scaune, câçtigà titlul de baron, scàpà Secuimea 
de pericolul invasiunii tàtàresci. La bëtrânete 
îçi pierdù vederea, din care causa nu mai putù
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scrie însuçi, ci dicta scriitorilor sei marea sa 
opéra »Metainorphoses Transsylvaniae«, în care 
descrie viaja Ardealului în secl. XVIII., çi care 
e un isvor important pentru istoria atât politicâ 
cât ;i cultoralâ din acel timp ; a fost edatâ de 
Acad. magh. la 1863 dimpreunà eu alte doue 
scrieri latine ale lui A.; un manuscript al lui 
se aflâ la Petersburg.

3) A. Carol, baron, president al tablei reg. 
din Mures-Oçorheiu, n. 1815, t 1885. Pe lângà 
ofioiile, ce a purtat, A. s’a ocupat mult eu eco- 
nomia, mai aies eu cultura pomilor çi viilor. A 
scris despre ereditatea secuiascâ 1868. A fâcut 
O colectiune pretioasa, bogata în raritâ{i, refe- 
ritoare la revolutiunea din 1848—49. Aceasta 
colecfiune dimpreunà eu biblioteca sa a testat-o 
A. Museului transilvan.

4) A. Ladislau, voevodul, v. Ladislau.
Aporem, aporie, (grec.) term. retoric, o fonnà

de argumentare logicà, dupa care doue judecâti 
contradictorii apar admisibile. Sinonim eu: în- 
doiala.

Aposiopesis, (grec.) la Romani reticentia, în 
poetica çi retoricâ: intreruperea la mijlocul unei 
pi'opositiuui, prin suprimai'ea unei gandin, care 
este a se întregi de ascultâtor.

Aposifiune, (gramaticâ) întrebuintarea de sub- 
stantive ca epitete ale subiectului. S. e. Opidul Blaj.

Aposporia, în botanica: disparitiunea repro- 
ductiunii asexuate prin spori. Creatâ la început 
pentiu casurile observate la Cryptogamele vas- 
culare, aceastà expresiune se aplicâ çi la Phané
rogame, mai aies de când studüle de organo
génie a pài^ilor reproductoare din floare çi a 
fecundatiunii, au permis stabilirea omologielor 
între aceste organe çi sporii Cryptogamelor vas- 
culare. A. se manifesta în doue feluri; 1) sau 
planta mumâ dâ nascere direct la prothale fe- 
meiesci çi bârbâtesci, cari se desvoaltà în locul 
sporangelor din sori (Athyrium filix femina v. 
clarissima) sau prin alungireapartiîiunilorfrunzei, 
fârâ nici o uimà de sori (Aspidium angulare v. 
pulcherrima) ; 2) sau planta mumâ dâ nascere 
direct plantulei, în locul unde era sâ se desvoalte 
sporangi (Isoetes lacustris forma gemmifera v. 
.stricta, elatior çi intermedia) sau în locul florilor, 
fenomen cunoscut çi sub numele de viviparie la 
plante (multe Graminee, Juncacee, Cyperacee, 
diferite specii de Allium çi Lilium; Pulygonum 
vivipai’um, Eryngium viviparum, unele Agave, 
Foucroya etc.) [Y.]

A posse ad esse, (loi.) v. ah esse ad passe.
Apostasia, lâpêdarea de ceva, lâpêdai'ea eu 

totul de credinfa creçtinâ, câderea totalâ delà 
credintâ.

Apostem, (grec) absces.
A posteriori, v. a priori.
Apostiii, (neolat.) postscript la un document 

juridic; notâ marginalâ.
Apostoi, (grec, trimis), numele celor 12 bâr- 

bati, pe cari i-a aies çi i-a trimis Christos spre 
a-i predica învêtàtura; A. se mai numesce ori 
care propagator al religiunii creçtine, s. e. Ciril 

' çi Metodiu se die A.-ü Slavilor.
Apostoi se numesce çi pericopa din «Faptele 

apostolilor», çi din »Epistolele apostolilor», care 
se cetesoe la serviciul dumnedeesc. >Faptele 
apostolilort se numesce aceea carte a legii 
noue, care istorisesce lâ^irea religiunii creçtine

de eâtrâ apostoli. Cartea aceasta a scris-o evan- 
geüstul Luca cam la a. 61—63 d. Chr. (Cf. Dr. V. 
Szmigelski, Introducere în sf. Scripturâ p. m. 
Blaj. 1888.)

Apostoi Mârgârit, v. Mârgârit.
Apostolat, oficiul, misiunea de a predica re- 

ligiunea creçtinâ.
Apostoli, sf., bisericâ de mir în Bucuresci, 

întrejinutâ de eâtrâ stat^ mai nainte era mâ- 
nâstire înehinatâ la mânastirea greceascâ Sta- 
vronichita din muntele Athos çi avea 2 metoaoe 
çi 6 moçii eu un venit anual (1860) de preste 
200,000 lei vechi. Bisericâ sf. Ap. este ziditâ pe 
locul, unde mai nainte se afla o micâ biseriouta 
de lemn, ridicatâ de Mateiu Basarab; Stefan 
Cantaeuzin la 1715 a împodobit-o çi desâvir- 
çit-o. (Cf. C. St. Bilciurescu: Mânâstirile çi bise- 
ricile din Eomânia. Bucuresci, 1890 çi C. Alessan- 
drescu : Dic(. geogr. al jud. Ilfov. Bucuresci, 1892.)

Apostolic, ceea ce se derivâ nemijlocit delà 
apostoli, ori corespunde spiritului çi caiacterului 
lor. Constitufiunile A.-e în 8 cârti, cuprind 
multe lucruri referitoare la disciplina biserioii 
orientale din secolii cei dintàiu. Ganoanele A.-ce 
sûnt 85 prescrieri bisericesci' disciplinare, pri- 
mite ca legi în bisericâ orientalâ (sinodul Trulan 
692). Nici Constitufiunile, nici Canoanele nu se 
derivâ delà apostoli, ci »Constitufiunile« sûnt 
adunate în secl. III. çi IV. iarâ »Canoanele« în 
secl. V. Pdrinte A., sfânt pàrinte, care a vie- 
fuit çi a scris în secl. I. çi II., fiind în legà- 
turâ nemijlocitâ eu apostolü. Éege A., titlu de 
onoare, dat de papa Silvestru U. (999—1003) la 
1000 primului rege al Ungariei sf. Stefan ca 
semn de recunoscinfâ jientru încreçtinarea Ma- 
ghiarilor. Acest titlu il poaifâ tofi repi Un
gariei. Simbol A., formulâ a mârturisirii cre- 
dinfei, despre care s’a creijut, câ e compusâ de 
apostoli: »Credeul« usitat în bisericâ apuseanà. 
Scaun A., scaunul episcopesc al Romei; pon- 
tificatul roman, ca centrul bisericii catolice. 
Vicar A., v. Vicar.

Apostolici, numele mai multor eretici, cari 
predicau paupertatea apostoücâ ca precept çi 
nu recunosceau dreptul de a posede avéré pri- 
vatâ; unii din ei lâpédau çi câsàtoria. S’au irit 
în secl. n. în Asia micâ çi în secl. XU. în 
Francia çi Germania.

Apostolier, carte liturgicâ, în care se cuprind 
pe lângâ «Faptele ApostoLilor» çi epistolele apo- 
stolilor Pavel, loan, Petru, lacob. Tractate dio 
aoele epistole, respective din »Faptele Apostolilor» 
se cetesc mai eu samâ la liturgie çi âneâ aça, ca 
pentru fiecare Duminecâ çi serbâtoare, oum çi 
alte (Jile ocasionale, sûnt întoemite çi presorise 
anumite pârfi, în totdeuna conveniente ou în- 
semnàtatea liturgicâ a (Jilei.

Apostrof, semn grafic (o virgulâ), care indicâ 
omiterea unui sunet.

Apostrofa, flgurâ retoricâ, când oratoral eu 
cuvêntul sëu se întoarce delà auditor la adresa 
altor persoane absente, moaiie, ori la lucruri 
fârâ de viafâ çi le vorbesce ca çi când ar 11 de 
fafâ çi ar puté simfr çi judeca.

Apoteca, (Apothecium) nurne datde Aeharius 
unor aparate reproducétoare delà Licheni, for
mate dintr’un receptacul (exciprrlum), pe care se 
aflâ himeniul (thalamiunr), açe(}ate la suprafafa 
(emer’se) superioarâ, sau exclusiv pe cea infe-
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rioarâ a thalului, alte-dâti sûnt vîrîte în inte- 
riorul thalului (immersa), comunicând eu exte- 
rioTul printr’un mic oiiflciu. Forma Apoteciului 
e foarte variabila ; poate fi ca un dise de diferite 
colori, nemàrginit de vr’o membranâ (A. biatorine 
çi peltate) ea la Peltigera; sau sûnt Umitate de 
O membranâ, dar nu de natura thalului, ei eon- 
stituità de hipoteciu (imediat sub himeniu [A. 
leddeineJJ, ea laLeeidea; ori sûnt mârginite de o 
membranâ, resfrângerea thalului CA. lecanorine), 
ca la Usnea Laeanora ete. ; sau sûnt hneare çi 
anastomosate (A. lireliforme), ca la Graphis etc. 
Sporii sûnt format! în nisee organe spéciale 
(asce, tece), grupate la un loc într’un himeniu.

[S. St. R.]
Apoteca, (farmacie, spiteriej, pràvâlia unde 

se vend çi preparâ medicamentele conform regu- 
lelor stabilité de stat. Sûnt supraveghiate de stat. 
Cea dintâiu spiterie o fonda califul A Im an soi- 
în Bagdad la 754 d. Chr. (V. Farniacia.)

Apotelesma, (grec.J infiuinta constelatiunilor 
asupra destinelor omului. Mâiestria A.-ei e sino- 
nimâ eu astrologia.

Apotema, (grec.) în geometrie: linia perpen- 
dioularâ din centrul unui poligon régulât asupra 
latorei lui.

Apotheosa, în mit. greco-romanâ înseamnâ: 
în(}eirea, îndumne^eirea^ punerea cuiva între 
(}ei; s. e. apotheosa împeratului August. A. s’a 
ordinal de senatul roman çi s’a împlînit prin 
consecratiune. (V. $i cultul împëratilor.)

[Atm.]
A potiorl, (lat.) delà (dupâ) partea cea mai

Apoxyomenos, statuâ anticâ, representând pe 
un tinèr, care se sterge de oleiu çi prav eu râ- 
(Jnitoarea; s’a aflat la 1849 îu Roma çi se pâs- 
treazà în Vatican.

AppalachI, 1) munfi, V. Alleghany; 2) numele 
unei semintu de Indiani.

Appalachicola, rîu în Florida, (America de 
nord), se nasce din împreunarea rîului Chatta- 
hoochee çi Fünt River în Georgia çi se revarsâ 
în sinul A. al golfului de Mexico; e lung de 
150 km.

Appartement, (franc.) locuintâ compusâ din 
mai multe camere, eu oarecai'e elegantâ çi lux.

Appassionato, (ital) termin musical; mdicâ 
interpretare pasionatâ.

Appel, loan Nep., general de cavalerie, de 
nascere din Slavonia, a luptat în armata austro- 
ung. la 1848/9 (în Italia, Ungaria çi Banat) 1859 
(la Solferino) çi 1866 în resboiul eu Prusia. La 
1882 a fost numit guvornor al Bosnie! çi Her- 
tegovinei, çi a contribuit mult la desvoltarea eco- 
nomicâ çi culturalà a acestor doue provincii. Nu 
este a se confunda eu generalul austr. Cristian A. 
care la 1850 a fost comandantul trupelor din 
Dngaiia çi àncâ s’a distins în resboiul italian.

Appellatio tamquam ab abusu, (lot., franc. 
appel comme d’abus), recurs la autoritatea lu- 
measoà în contra abusuiilor autoiitâtilor bise- 
ncesci. Introdus în pragmatica sauctio a lui 
Carol yil. (1438), combâtut de Roma. Astâ()i 
scos din praxâ.

Appenzell, canton duplu în Elve^ia de nord, 
419 km8., 67,096 loc. (1888); teren muntos eu vài 
angMte (în sud muntele Sântis, 2504 m.) ; delà 
scisiunea religioasâ încoace (1597) se împarte

în doue cantoane deosebite: 1) M. Inner-Boden 
(catoL), 177 km8., 12,9041oc. ; broderii de bumbac; 
capitala A. (Abbatis Cella) 4477 loc.; 2) A. 
Ausser-Boden (protest.), 242 km8., 54,192 loc. ; 
mare industrie (broderii, atâ de bumbac), centre : 
H e ri s au çi Trogen. Constitufia în Inner- 
Roden delà 24 Oct. 1872, în Ausser-Roden delà 
15 Oct. 1876; ambele sûnt democratice. Averea 
curatâ a statului în Ausser-Roden este de 
800,(XX) fr., datoriile cantonului Inner-Roden 
219,000 fr. Ifeara odinioarà supusà aba(iei St. 
GalleUj ajunse la 1401 independentâ; la 1411 
întrâ in confedera(ie eu cele 7 cantoane vecbi, 
la 1513 eu toate 12. (Lstoria de Zellweger 
[1830—48], 6 tomuri.)

Appia, via, renumita cale strategicâ romanâ 
delà Roma pânâ la Capua, construità de Appius 
Claudius Câcus 312 a. Chr., mai târtjiu prelun- 
gitâ pânâ în Bnmdisium. Resturi de ale ei mai 
exista çi acum. Cf. Bolmsack (1886).

Appianus din Alexandria, istoric rom. în 
secl. IL d. Chr., mai ântàiu advocat în Roma, 
mai tâi'diu înalt functionar împêr. în Egipt; 
scrise grecesce istoria Romanüor din timpuiile 
cele mai vechi pânâ pe timpui sëu in 24 câi-fi, 
dintre cari abia s'au pâstrat jumëtate ; de mare 
prêt sîlnt cârtile 13—17 asupra resboaielor ci
vile (edit. de Mendelssohn, 1879—81 în 2 vol.) 
Cf. Hannak, (Viena, 1869).

Appiaria, Èpiscopia. Cetatea sau oraçul Ap- 
piaria, dupâ cum resultâ din itinerariul lui An- 
toniu çi din tablele lui Peutinger, era tôt în 
Moesia de jos pe termurii Dunàrei. Documente 
foarte vechi ne vorbesc despre o episcopie 
eu numele delà aoest oraç. In epistola càtrâ îm- 
përatul Leon atlâm astfel subscris pe episcopul 
acestei oetàti: Martialis épis copus civi- 
tatis Appiariensis. Sfântul loan Chrisos- 
tomul în epistola sa câtrà Papa Inocentiu I. 
spune, oâ la un Sinod din timpui sëu au fost 
trimiçi trei episcopi, între cari çi Lupicinus 
Appiariensis, ca sâ însciinteze pe Teofil Alexan- 
drineanul, sâ vinâ delà Sinodul din Calcedon la 
Constantinopol. Positia canonicâ a acestei epis- 
copü era întoemai ca çi a acelei a Abritului, 
depintjênd adecâ de patriarchatul Romei. Numele 
çi iscàliturile episcopUor aratâ açiçderea, câ erau 
de origine romanâ ; âneâ o dovadâ despre exis- 
tenta elementului romano-latin la Dunâre. (Cf. 
Erbiceanu, Ist. metrop. Moldovei pag. XXV. 
Cipariu, Acte çi Fragmente.) [Dr. D. R.]

Appius Claudius, v. Claudius.
Appleton, (pron. epltn), capitala cott. Utagamie, 

statul nordamerican "Wisconsin, làngâ fluviul de 
Fox, eu bunâ fortâ de apâ, care mânâ mori çi 
fabrici; sediul universitâtü metodisticeLawrence; 
(1889) 11,000 loc.

Applikatur, term. musical germ., v. degitatie.
Appoggiatura, (ital.) term. musical, notâ de 

omament, care précédé o notâ realâ la distantâ 
de un ton sau un semiton. (Cf. T. Cerne, Dict. 
de musicâ, faso. 2.)

Apponyi, famille nobilitarâ (confi) maghiarâ, 
al cârei nume original a fost »Peech«, se aflâ 
amintitâ déjà la 1315; domeniul çi castelul fa- 
miliar, eu o bibliotecà pretioasâ (50,(XX) vol.), 
se aflâ în comuna Nagy-Appony (cott. Neutra). 
Roi istoric au jucat: 1) A. Qeorgiu, conte de 
N.-Appony, n. 1808, secretar al cancelariel
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auLioe maghiare în Viena, iar delà 1847 cancelar 
aulic. In dieta delà 1843—44 a fost condncètorul 
partidei conservatoare ; dupa revolutia delà 1848 
a trait retras, pânâ ce fù uenumit (1859) de 
membru pe via(à al senatului impérial iamul^it 
din Viena, unde apërà eu energie independen^a 
Ungariei. 1860 a fost denmnit de ludex Curiae, 
dar déjà dupa doi ani s’a retras, revenind apoi 
iarâ?i în viaja pubUcâ în dieta delà 1865 ca 
membru al paitidei conservatoare moderate ; dupa 
resboiul delà 1866 s'a aliat eu partida lui Deâk. 
La 1869 s’a retras delà politicâ çi trâiesce în 
Pojon. 2) A. Albert, conte, fiul celui anterior, 
n. 1846. Dupà-ce a càpëtat o educatiune aleasâ, 
mârindu-çi cunoscin(ele prin càlâtoriile fâcute 
în strâinâtate, âneâ la 1872 fù aies députât 
dietal, apar{inénd la început partidei lui Deâk, 
iar dupa descompunerea acesteia, grupului condus 
de Paul Sennyey (oposifia moderatà), excelând 
prin talentul sëu oratoric. Dupa retragerea lui 
Sennyey conduse A. oposi(ia unitâ ; dar avênd a 
lupta la alegeri ?i contra guverniilui ?i contra 
partidei kossuthiste nu a putut obfiné succese 
mai mari. De remarcat e vehementa sa luptà 
parlainentarâ contra guvemului Tisza eu oca- 
siunea ocupatiunii Bosniei. Este aderent al mi$- 
cârii agrare, dar hotârît protivnic al antisemitis- 
mului. In politicâ bisericeascà, care a preocupat 
în anii din urmâ atât de mult opinia publicâ a 
Ungariei. A. afostpentm càsàtoriacivilâ facul- 
tativâ. La 1891 a enunjat aça numitul pro- 
gram national, care cere o mai întinsâ vali- 
ditare a spiritului çi elementului maghiar în 
armatà çi afacerile comune eu Au.stria. La 1895 
a luat parte la conferen(a interpailamentarâ din 
Bruxela, unde a fost pusâ la ordinea (jilei che- 
stiunea nationalâ, pe care a combâtut-o.

Apport, (franc.) la sooietati comerciale; vër- 
sâmênt pus în societate ca parte socialâ, care 
nu s’a fâcut în numéral-, ci in lucruri mobi- 
liare sau imo’oiliare. A dat ansà la multe în- 
çelàoiuni, din care causa legislatiunea moderuâ 
a câutat sa asigureze evaluarea adevëratului prêt 
al acestor vërsâminte, cerênd ca valoarea 1er sà 
se constate déjà în adunarea constituantâ. (Cod. 
com. rom. 135; Cod. com. ung. § 150.)

Apprehensio, (lat) aprehensiune, a prinde sau 
cuprinde ce va, a se terne de ceva. In fllosofla 
lui Kant termin technic, care indicâ prima luare 
în conscüntâ a lucrui-Uor ajunse sub simturile 
noastre.

Appresorli, în botanicâ: exprima porjiunoa 
din aparatul vegetativ delà plantele inferioare 
(ciuperci, alge), cari servâ sa le fixeze de sub
strat. A. sûnt basilare, câod planta aderâ de 
substrat numai prin basa sa, în acest cas pot 
fi tuburi sau plâci unicelulare (Siplionee, Conju- 
gate), sau cordoane masive, pluricelulare, întoarse 
ca nisce ghiare în jurul substratului (Laminariee, 
Fucacee). Când aparatul vegetativ aderâ de sub
strat prin mai multe puncte, atunci în fiecare 
punct se desvoaltâ appresorli, cari sûnt astfel 
dispuçi din distanfà în distantâ în lungul apa- 
ratului vegetativ, eâte unul în forma de tuburi 
umfiate, be^icisau plâci neregulate (Piptocephalis, 
Syncephalis, Erysiphe) sau câte mai multe radiale 
(Mucor, Rbizopus, Sclerotinia etc.) [V.J

Approbatae et Compilatae Constitutiones sunt 
doué colecjiuni de legi transilvane ; cea dintâiu

s’a fâcut sub principele Georgiu Râkoczy H. la 
a. 1656 çi cuprinde legile aduse în dieta Tran- 
silvaniei, de când aceasta s’a separat de üngaria, 
pânâ la a. 1653, iarâ a doua, fâcutâ sub Mihail 
Apafi I., cuprinde legile transilvane aduse între 
anii 1653 çi 1669. A. §i C. împreunâ eu Decretum 
Tripartitum, coleotiune de legi fâcutâ de Stefan 
Verbôczi la începutul secl. 5VI. pentru Ungaria, 
de care se tinea pe atunci $i Transilvauia, çi eu 
Articuli novellares format! codieele Transilvaniei, 
înainte de domnia casei Habsburgice. Ele oglin- 
deazâ spiritul timpului de atunci : pentru clasele 
privilegiate multâ libertate, ba între unele chiar 
dosfrâu, iarâ pentru terani asuprire tiranicâ; 
chiar çi dintre privilegiafi (cei de religiunea ca- 
tolicâ) aveau sâ sufere restric^luni çi asupriri.

A. pr., prescurtare pentru anni praesentis = 
în anul curent. A. p. B. c., prescurtare pentiu 
anno post Bomam conditam = în anul delà zi- 
direa Komei.

Apraxia, altei'ajiune psicbicâ, a face lucrari 
întoarse, pe dos.

Apraxin, numele uneia dm cele mai vechi familii 
nobile rusesci, derivându-çi originea delà lolo- 
chomir, unul din principii «hordei de aur« tatare, 
care venind la Cazan s’a încreçtinat. 1) Maria 
Matveievna Apraxinova, sotia jarului Teodor 
Alexeievici, frate mai mare al lui Petru cel 
Mare. 2) Petru Matveievid A., fratele prece
dente!, om de stat çi beliduce, n. 1659 ; a în- 
frànt de eâteva ori flota svedezâ çi a fâcut pe 
Calmucii sâ se supunâ Ru^ilor. A devenit conte; 
f 1727. 3) Teodor Matveievid A., fi-ate eu cei 
precedenti, de asemenea beliduce. 4) Andrew 
Matveievid A., al treilea frate, fâcut conte de 
càtrâ PetTO cel Mare, a devenit strâmo? al ac- 
tualei familii de con^i A. 5) Stefan Teodorovid 
A., n. 1702, marçal ?i ministru de resboiu ruasse, 
■j- 1758 în temnijâ, nesciind exploata Victoria 
repui'tatà asupra Prusiei.

Apre|iabil, ce poate fi apre^iat, déterminât; 
în musicà: Sunete A.-e sûnt acele, a câror 
înâltime poate fl determinatâ. Limita grava 
do 2 (32 vibratiimi), cea acutâ do 7 (8276 vibr. 
pe sec.) Intensitatea sunetelor âneâ este limitatâ. 
S. e. sgomot mare nu poate fi apretiat de uroohe.

Apreturà, transportarea unor obiecte anumite 
preste granitâ din un stat în altul, pentru a_fl 
prelucrate, ori reparate çi iarâ aduse înderët, 
fârà de a plâti, pe basa convenflunii dintre sta- 
tele respective, vama pentru ele. (V. admisiune 
temporalâ.)

Aprilie, (popor. Prier çi Florar), numele lunei 
a patra din an, are 30 (jile. In calendaral ve- 
chilor Romani este luna a doua. In aceastâ lunâ 
întrâ soarele in constelatiunea taurului. Sohimj 
bârile de temperaturâ sûnt ca în Maiu, adecâ 
mai mici decât în Marrie, piua cresce în mediu 
eu l-5 oare.

A prima vista, (ital.J term. musical, la prima 
vedere, adecâ a cânta o composipune fârâ exer- 
cipu premergétor.

Aprindere, v. art. inflamatiune (medic.) ?i in- 
cendiare (dr. pen.)

Aprins, ce se t)ice çi ars la inimd, boalâ de 
vite ; probabil aprindere de plumâni. (Et. M. Rom.)

A priori et a posteriori, (lat.) termini tech- 
nici in fllosofla cunoscintii. Ei privesc originea 
cunoscinjelor. Acele cunoscinfe, despre can
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s’ar puté presupune, câ spiritul le produce delà 
sine, independent de experientâ, se numesc a 
priori; iar acele, car/ se câçtigâ pe basa expe- 
rientei, se (}ic a posteriori; acele sûnt din ra^une, 
care este prius, aceste din experientà, care e 
posterior. Cei ce sus^in câ cunoscintele noastre 
sûnt apriori, din rafiune, se numesc rafionalifti ; 
cei, cari admit experienta ca causa pentru ori- 
ginea cunoscintelor, se numesc reali^ti. Lupta 
dintre aceste vederi âncâ nu e deoisà. [PL]

Aprobare, încuviin]are, declaiatiune delà loc 
competent câ o anumitâ persoanâ sau anumit 
lucru este corespim4ëtor pentru un anumit scop. 
Din punct de vedere bisericesc se în{elego sub 
A. învoirea episcopului la pubUcarea cutârei 
scripte de oupiins religios ; declararea unui preot 
de apt (destoinic) spre ascultarea mârturisirii 
sacramentale etc.

Aprod, pagiu, copil de boier dat la curtea 
domneascâ pentru a se deda eu lumea mare, 
pânâ ce va fi boierit. La început A.-ii serviau 
numai principelui; dar mai târ(}iu se servesc de 
ei ei al^i consilieri domnesci, din care causâ fiii 
de boieri nu mai prtmesc a fi A.-i, fâcênd Joc 
prostimei. Acest nume se mai dâ aeji servitorilor 
de pe la autoritâii, (Et. M. Eom.)

Aprod, baltâ eu pesci în Bom., pl. Siretu de 
jos, j. Baeâu, pe valea Aprodului; are o întin- 
dere de l‘/2 hectare.
i propos, (franc.) se (Jice despre un lucru 

ce se face, se întêmplâ convenabil, la timp; 
ital. aproposito. Se întrebuin[eazâ în româ- 
neace ici colo mai aies ca exolama(ie, în sens 
de: ei, bine câ îmi aduc aminte!

Apropriafiune, însuçire, ac]iune pria care cineva 
primesce ceva de al sëu ; termin usitat mai aies 
m viaja parlamentarâ. (V. budget.)

Aprovisionare, provedere eu cele de lipsâ ; în 
spécial provederea trupelor, cetâ[ilor etc. eu 
muni[ie, provient çi cele trebuincioase pe un 
timp oarecare.

Aproximafiune, pre^uirea valorii unei cantitâti, 
care se apropiâ foarte niult de valoarea ei ade- 
vëratâ, dar nu o expriniâ pe deplin exact. V. 
Asymmetiia. — Aproximativ, aproape de adevër.

Aprozopus, monstru fârâ fa(â, în looul càreia 
se aflà 0 cavitate diformâ.

Apça, numele a ti-ei comune în Maramureç. 
1) A. de jos, 3998 loc. (1891) în mare maio- 
ritate Romani, cari locuiescîmpârtiti în mai multe 
colonii. A. a fost donatâ 1387 de regele Sigis- 
mund lui loan, fiul lui Dragomir. Teritorul co- 
munei e de 17,000 jug. în mare parte pâduri. 
Pe muntele »Boul« cândva se véna bourul. A. 
are douë biserici de lemn, una din 1561 ; çcoalâ 
românâ foarte frumoasâ de piatrâ. Este împârtitâ 
in doue parochii antice aparfinêtoare de diecesa 
Oherlei. De aici îçi trag originea familiile nobile 
rom., Mihalca, Vlad, loodi. 2) A. de sus (Apçi]a), 
2242 loc. Rom. ?i Germ. 3) A. de mijloc, 2700 loc. 
Rom. çi Germ. Teritorul comunei e de 24,332 jug. 
ou 20,000 jug. de pâduri. Aici a fost cândva ce- 
tatea Creineniîa (Kermecz vâra). Are doué bi
serici de lemn, una din 1400; çooalâ frumoasâ 
confes. romtoâ de piatrâ. Este împârtitâ în douë 
parochii antice apai^nëtoare de diecesa Gherlei. 
De aici îçi trage originea ilustra familie Mihâlyi

site familii nobile rom. 1428 a fost aici preot

Bolota, ceea ce aratâ, câ în secl. XV. în Mara- 
mure? déjà a fost organisatâ biserica resâriteanâ.

Apsara, în mit. indicâ e spirit de fecioarâ, 
mândrâ de admirat. Çese sute de milioane de 
spirite de fecioare formeazâ cetele ceresci. (V. 
Gandharva.) [Atni.j

Apçeron, peninsulâ în partea vesticâ a Lacului 
Caspic, apartinênd guvernamentului rusesc Baku ; 
isvoare de nafta ?i vulcane de nâmol.

Apsichia, (grec jstaxea. inconscientâ a omului ; 
moarie aparentâ; leçin.

Apsida, (grec.) partea de dupâ altar â bise- 
ricii, care are forma emisferioâ sau semi-cer- 
cualâ, arcuatâ. In partea aceasta se açeazâ scaunul 
pontifical.

Apside, punctele extreme ale câii pâmëntului 
(sau a altui corp ceresc) în jurul soarelui, anume 
periheüul çi apheliul. Linia ce împreunâ aceste 
douë puuote se numesce linia A.-lor çii coincide 
eu osia cea mare a elipsei.

Aptera, insecte fârâ de aripi, precum sûnt 
pâduchh etc.

Aptéryx, un soin de pasere alergâtoare. V. 
Kim.

Aptoton, (grec.) numele substantivelor, ce nu 
se pot déclina.

Apuanii, alpii, v. Alpii apuani.
Apucat, boalâ de copii, nmuitâ çi boala co- 

piilor si rëul copiilor, corespunde eclampsiei 
(v. ac.)

Apuleius, Lucius, retor çi satiric roman, n. pe 
la 125 în Madaura (Africa). Opul sëu mai în- 
semnat e »Metamorphoseon s. De asino aureo 
libri XI.«, roman plin de poesie, umor si sa- 
tirâ; episodul despre Amor si Psyché e de o 
rarâ frumsejâ. — Fiind acusat de fermecâturâ, 
s’a apërat eu succès prin opul sëu xApologia^.

Apulensis, Dada-, partea de mijloc a Daoiei 
traiane. Dacia la început a fost împârtitâ în 
D. inferioarâ si superioarâ, mai tàr^iu, 
sub împëratul Marc Aurel, apare împârtitâ în 
treipâr^: Porolissensis, Apulensis si Mal- 
vensis. D. Porolissensis se estindea în nord- 
vest, Malvensis probabil în sud-vest, (Oltenia), 
iar D. Apulensis cuprindea partea sudicâ a Ar- 
dealului, pânâ din sus de Apulum (A. lulia), 
delà care oras îsi avea si numirea. (Cf. Xe- 
n 0 P 01. Ist. rom. capit. «Organisarea Daciei ro
mane*, si Kiepert, Lehrbuch der alten Geo- 
graphie, Berlin, 1878, pag. 336.) [Silv. Mold.]

Apulia, (ital. Puglia, pron. : pulîa), partea sud- 
esticâ a Italiei, delà rîul Frento (Fortore) pânâ 
la Tarent, cuprincjênd cele 3 provincii de astâcji : 
Foggia, Bari si Lecce ; 20,510 kma., 1.759,396 loc. 
Çes în care se întind ramificajii de ale Apeni- 
nilor, singur Monte Gargano e isolat. A. e foarte 
fecundâ si bogatâ în pâduri si pâsuni. La coastele 
mârii se scoate saro. Locuitorii strâvechi ai A.-ei 
se [ineau de semintia iliricâ. Romanii o ocuparâ 
înainte de 317 a. Chr. In secl. XI. se stabilirâ 
aici Noimanii sub Guiscard, care deveni primul 
duce al ApuRei 1059.

Apulum, V. Alba-Iulia.
Apulus, numele latin al Ampoiului.
Apunerea stelelor, trecerea stelelor sub orizont, 

în uimarea miscâriJ pâiute a boltei ceresci delà 
resârit spre apus. Gara de apunere a cutârei ' 
stele pentru un loc anumit se aflâ, daeâ delà 
timpul de cuDninatiune al stelei numerâm atâtea



216 A pimta d'aroo — Aqua Tofana.

oare, câte ies din exprimarea în oare a jmnë- 
tâjii arcului de (Ji al stelei. Trebue consideratâ 
aici çi refractiunea atmosfericâ, iar la stelele 
migrâtoare (planete, luni etc.) totdeuna çi miç- 
carea 1er progresivâ ori regresivâ; la soare çi 
la lonà ti'ebue consideratâ çi raza 1er aparentâ.

A punta d’arco, fital.) term. musical, eu vîiful 
arcu^ului.

Apure, 1) aQuent din stânga al rîului Orinoco 
în Venezuela, isvorênd în Ani|ii estici ; 1580 km. 
lung., (1400 km. navigabil) ; 2) provincie în statul 
Bolivia, 48,945 kma., 21,112 loc. ; économie de 
vite. Capitala : San Fernando de A., 3000 loc.

Apus, Occident, (v. Vest.) A. se numesce çi 
jumetatea vesticâ a Europei, anume Germania, 
Anglia, Francia, Italia çi peninsula pireneicâ. 
Imperiul apusean sau occidental, imperiul Roman 
de vest. In înfeles canonic A. înseamnâ provin- 
ciile bisericesci, apar(inëtoare de patriarchatul 
Romei celei veohi, iar în în(eles liturgie sim- 
boliseazâ umbra necredinfei fa(â de soarele cre- 
din(ei, care se 
simboliseazâ 

eu resâritul.
Apus cancri- 

formis, animal 
(crustaceu) 
din ordinul 

Phyllopodelor 
(picioare-foi) ; 
are un scut 
tare pe spate.
Seaflâprinpâ- 
rae, pe lângà 
fântani, dupa 
inunda(iuni.

Apust, cu
vent folosit în 
Moldova în loc 
de jilip sau 
stavilar.

Apyrexia,
(med.) stadiul 
liber de fler- 
bin(ealâ între 
doué paroxisme la friguri intermitente.

Apyrothium, (grec.) numele vechiu al pueioasei. 
Aqua, (lat.) apa (v. ac.)
Aquae, (lat.J numirea veohe a multor localitâ(i 

eu bài minérale: A. Auréliae, Baden-Baden; 
A. Gratianae, Aix les Bains; A. Pannonicae, 
Baden lângâ Viena; A. Sextiae, Aix; çi altele.

Aqua et igni interdictus, (lat.J lipsit de apâ 
çi foc, exilât, proscris.

Aqua fortis, (lat.J apâ tare. Aguafortist, gravor, 
care lucreazà eu apâ tare pe aramâ.

Aqua haeret, (lat.J apa s’a împiedecat; 
proverb eu în(elesul : s’a infundat, se aflâ în 
perplexitate.

Aquamanila, (lat.J vas, avênd formâ de om, ori 
de animal, folosit în evul mediu la cultul divin ; din 
el se tana apâ pentru spâlarea preotului pe mâni.

Aquamarin, o varietate de beril (v. ac.); A. 
oriental, v. Corund.

Aqua phagedaenica, solufie de chlorid mercuric 
în apâ de var; médicament vechiu pentru vin- 
deoarea ranelor, foarte otràvicios.

Aquarell, picturâ eu colori preparate în apâ. 
V. Pictura.

Aqnarin.

Aquariu, reservoriu în care se între(m plante 
çi animale de apâ dulce ?i de apâ sâratâ. Ser- 
vesce pentru studii biologice sau ca ornament 
pentru apartamente. (v. ilustr.) Aquarii renu- 
mite în Neapole (sta^unea zoologioâ), Londra, 
Hamburg, Berlin. (Of. Hoffmann, »Seewasser- 
aquaiien im Zimmer« (1887) ; Rossmasslor, »Über 
Süsswasser-Aquarien (1880) ; H. Coupin, »L’aqua
rium d’eau douce« (1893) ;i Dr. N. Leon, »Câlâuza 
zoologului«, laçi.)

Aquariade, roi de stele oàcjétoare, ce se ivesc 
în dilele delà 26 pana la 30 Iulie çi se pare câ 
pornesc din oonstelatiunea udâtorului.

Aquatice plante, (BydrophyteJ, se numesc 
acelea, cari trâiesc eu totul în ape, fie dulci, 
fie sârate (submerse, demerse ca multe ciuperci 
dintre cele inferioai'o, maioritatea Algelor çi 
multe Fanerogame s. e. Elodea canadensis, Va- 
lisneria spiralis, unü Potamogeton, Ceratophyllum 
submersum, Zosteraceele etc.), sau numai eu 
unele pâr(i ale lor sûnt sub apâ, altele plutesc

pe apâ, ori 
sûnt aeriane, 
(ca Nufârul 
alb, galbeo, 

Hippuris, My- 
riophyllum, 

Trapa natans 
[castan de 

apâ], Sagitta- 
ria sagittae- 

folia [sâgeata 
apei] etc.) ; ori 
plutesc pe su-

(ca vicia 
natans, Lin- 
ti^, [TiOmna 
minor, trisuloa 
etc.], Ranun- 
culus fluitans 
etc.) ; în fine 

acelea, cari 
trâiesc pe 

lângâ ape çi 
numai când acestea cresc sûnt acoperite de ele 
în total sau în parte, precum çi acelea ce trâiesc 
în mlaçtini, bâl]i etc. (ca Rogozul, Stuhul, Pa- 
pura, Ranunculus aquatilis etc.) In scurt plan- 
tele aquatice sûnt: submerse, emerse, natante 
çi inundate. Ele se mai numesc çi dupâ felul 
apelor, în cari obicinuiesc sâ creascà; aça se 
(Jic : lacusti'e, fontinale, fluviatile ; palustre, cele 
din mlaçtini (Butomus umbellatus, Oaltha pa- 
lustris etc.) ; talasofite cele ce trâiesc în mari 
çi oceane ; torfacee, cele de prin turbarii (Spbag- 
num çi al(i muschi, Paniassia palustris, Dro- 
sera etc.) ; uliginoase, cele de prin livedi umede 
(Pinguicula vulgaris, Vaccinium uliginosum etc.)

[S. Çt. R.]
Aquatinta, manierâ de desen iuventatâ de Le 

Prince (1768); imita]iune a desenului ou tuç. 
Nu se mai practicâ.

Aqua Tofana, (Aeguetta di Napoli sau di Pe- 
rugia, Aegua délia Toffa sau rëu (Jis AeguettaJ, 
beutui'â, care, dupâ cum se spune, în dose de 
câteva picâturi avea efecte otrâvitoare. Efectele 
se produceau eu încetul, dar victima aleasa 
muria la sigur. Era un lichid incolor ca çi apa,
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tara gust miros çi producea unele eimptome, 
cari nicidecuin nu dau motiv sa bànuiascà o 
otrâvire. Inventàtoarea a fost Tofana, care a 
trait mai ântâiu în Palermo çi apoi çi-a exeroiat 
meseria ucigaçâ în Neapole. Ca sa înçele, otrâvei 
îi dete numele : »Manna St. Nicolae de Bari« ?i 
O trimitea clien^iloi' sèi ca médicament eu ohipul 
acestui sfânt. Otràvitoarea a secerat limite vic
time pânà la 1709, când urmàritâ, se réfugia 
intr’o mànâstire de lesuifi, cari îi deterà adâ- 
post çi ocrotire. Mai târijiu însà totuçi câdù în 
mânile justifiei, çi sub împëratul Carol VL fù 
sugrumatà. Al^ii spun, câ a mûrit la 1720 în 
temnifâ. La interogatorul ei penibil eçirâ la 
ivealâ întêmplâri atât de înfricoçate, încât dupa 
moartea otràvitoarei trebuirâ sà suspendeze cer- 
oetàrile. In privinta composifiunii çi efectelor 
acestei ape s’au fàout multe fabule; dupa Ga- 
reUi ea consta din solufiiine apoasâ de acid ar
senics eu adaus de Herba Cymbalariae. GaveUi 
a avut înaintea sa toate actele prooesului cri- 
minal al Tofanei, dar eu anevoie va fl putut 
publica adevërata composifiune a otrâvei. Dupa 
Ozanam sub numele de A. T. se cunoscea çi o 
solufmne de zahàr de plumb, precum çi un 
lichid ob|inut prin destilafiunea de cantharide 
eu apâ çi alcool. Eau admirable de Brin
villiers çi AoquadelPetesinose pare oâ 
nu se deosebiau de loc sau foarte pufin de A. T.

a quatre, (franc.) la patru; în musioâ a qu. 
mains, la 4 mâni.

Aquavit, (aqua vitae), ücor.
Aquifera, (lat.J în botanicâ: nume dat de 

Pfltzer unei tesâturi végétale. Tesâtura aquifera 
este 0 tesàtui'â de reservâ (v. ifesàturi végétale) 
pentru apâ. Se gâsesce la plantele, cari trâiesc 
piin iocuri aiîde sau cari sûnt supuse unei 
transpiratiuni mari. In general se aflâ în frunze : 
pe fata superioarâ, separând epiderma de fesâ- 
tura asimilatoare, care este astfel împinsâ câtrâ 
planul médian al frunzei (Peperomia, Bégonia, 
Tradescantia, Broméliacée etc.); sau în interionil 
frunzelor, mârginitâ jur împrejur de fesâtura 
asimilatcare, care este în casul aoesta exterioarâ 
(Agave, Aloe, Mesembryanthemum) ; sau celulele 
aquifere sûnt respûndite fârâ ordine între celulele 
asimilatoare (imele Orchidée de locuii uscate: 
Oncidium maximum, Liparis fllipes). Alteori (esâ- 
tiu'a aquiferâ fomieazâ o parte înseinnatâ din tul- 
pinâ sau ramuri, cari sûnt în acest cas cârnoase, 
suoulente çi vei'4i la exterior (Cacteele, Euphor- 
biaceele tropicale), 'fesâtura aquiferâ este for
mata din oelule parenchimatoase, eu pârefi celu- 
losici, sub(iri, rareori eu îngroçâri foarte flne 
reticulate sau eu îngroçâri colenchimatoase dea- 
lungul muchilor; câptuçind pâretii celulosici, în 
interior se aflâ un strat protoplasmic eu nucleu 
çi rare flre de chlorofllâ, care màrginesce un lichid 
apos, ümpede, sau pu(in mucilaginos în stratele 
mai interne çi care umple toatâ cavitatea celulei. 
Acest lichid apos este cédât încetul eu încetul 
(esàturii asimilatoare, ori de câte ori, din causa 
uscâciunii sau a transpiraflunii exagerate, aceastâ 
tesâturâ are lipsâ de apâ. In acest cas (esâtura 
aquiferâ se stringe în sens radial, pentru a re- 
veni la dimensiunile primitive, îndatà ce se gâ
sesce apâ sufleientâ împrejui'ul plantei. Proprie- 
tâ(ile caracteristice acestei (esâtuii sûnt: de a 
lâsa sâ i se ia çi de a absorbi eu uçurintâ apâ

çi de a-’çi stringe pâre(ü radiali, apropiând astfel 
între ei pâretii tangentiali. (Cf. Pfltzer: Prings- 
heim’s Jahrbücher f. wissensch. Botanik, vol. VIII. 
çi M. Westermaier, aoeeaçi revistâ, vol. XTV.)

Aquifoliaceae sau lUcineae, (botan.) familic 
de plante diootile eu foi coriacee persistente, 
ce se distinge de Celastraceae prin lipsa disculiii 
floral. Genurile ce-i apar|in sûnt mai aies ame- 
ricane, dintre cari cel mai important e Ilex. L. 
(v. ac.) [A. Pr.]

Aquila, fiat.) vultur (pajurâ). Astfel se numiau 
çi stindardele legiunilor romane, precum çi tui- 
nurile mai înalte ale cetàtilor romane (nume- 
roase lângâ Rin), din cari se putea vedé o parte 
mai întinsâ a regiunii.

Aquila degli Abruzzi, provincie italianâ îo 
Abiuzzi, 6625 km8., 389,117 loc. Gapitala A. 
lângâ Aterno, 14,720 loc.; reçedinfâ eppeascà. 
La 1703 mare cutremur de pâment.

Aquilano, Sebastiano, medic renimiit din Padua, 
n. câtrâ flnea secl. XV. çi f 1543. A scris valo- 
rosul op »Interpretatio morbi gaUici et cura«. 
Se sustine, câ A. ar fl folosit pentru primadata 
mercurul contra sifllisului.

Aquilaria Lam., (botan.) arbore din fani. Thy- 
melaeaceelor (v. ao.)

Aquileges, (în singnlai' Aquilex), dupâ niito- 
logia romanâ, dar de origine etruscâ, aveau 
joardâ eu faimeoe çi prin aceasta se pricepeaa 
sâ descopere vinele, isvoarele de apâ a.scunse 
sub pâment, Din lucirea, ce soarele în fleibin- 
teala cea mai mare a anincat-o asupra unui loc 
pe fata pâmêutului, combiuau, câ acolo pâmêntul 
e umod çi descoperiau isvoarele ascunse. Când 
statul roman într’o provincie noua fundâ colonii, 
eu aceste mergeau çi A. ca sà arete, câ undo 
sà se faeâ fântânâ çi colouia sâ se açeze în 
junil ei. Çi Grecii au avut astfel de oameni, 
numindu-i Hydroscopii. In Latiul vechiu »Aqua 
Virgo« sau luturna, o 4'oà de isvoare, âneà a 
avut 0 joardâ eu farmec, ba uneori çi bâtul eu 
farmec (caduceus) al loi Mercurius, âucà era 
descoperitor de isvoare. Aoi ne putem aduce 
aminte çi de toiagul lui Moise. La a. 1847 aba- 
tele Paramelle, în Francia, era în mare autoritate, 
pentru câ scia çi nimeria locul, unde trebue sà 
se sape, ca sâ se afle isvor. [Atm.]

Aquilegia L., gen de plante din familia Èa- 
nunculaceelor, tribul Helleboreae, eu numeroase 
specü dupâ unii, dupâ altii 5—6, toate ierburi 
erecte eu frunze alterne compuse çi eu floiile 
divers colorate: albasti’e, galbene etc. Petolele 
în numër de 5 sûnt în formâ de cornet çi nçe- 
zate astfel, câ au forma unei câldâiuçe eu 5 oa- 
vitâji, de unde çi numii'ile populare de càldà- 
ruçâ, cinci coade, cinci clopofei etc. 
pentru speoiile A. glandulosa Fisch. din pâdu- 
lile subalpine çi alpine ale Eomâniei çi terilor 
vecine, çi A. vulgaris L. cultivatâ prin grâdini. 
Afarâ de Europa mai cresc în Asia, iar cele 
mai multe în America borealâ. Multe se cultiva 
în grâdini pentru forma çi coloarea variatâ a 
floiilor lor, ce se deschid primâvara çi fin çi o 
parte a verii. Se întrebuintau altâdatâ în me- 
dicinâ pârji din A. vulgaris L., astâ(Ji se scoate 
din petalele ei albastre o tincturâ albastrâ, re- 
activ foarte bun pentru a arëta presenja acicjilor 
sau a alcahlor. [S. Çt. E.]
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Aquileia, (în evtü mediu Aglar), vechiu oraç 

în litoralul austriac (cercul Gradisca). Pe timpul 
Romanilor fortarea^â principalâ çi oraç comercial, 
punot strategie important ; la 452 fù distrusâ de 
Attila, iar locuitorü se refugiarâ pe lagunele 
vecine §i puserâ basa oraçolni Venejia. In eviil 
mediu se ridicà pe minele vechi o comunâ noua, 
care mai ajunse odatâ la renume prin patriar- 
chatul sëu. A. de a(Ji (în limba slavà Voglej) e 
0 comunâ sàracâ eu 1400 loc., eu o catedralâ, 
terminatâ la 1042, çi niulfime de ruine çi anti- 
cità(i. Dupa ti'adi(iune apostolul çi evangelistul 
Marcu a fost primul episcop în A., iar urmaçii 
lui fm'â aleçi de patriarchi, formând patriar- 
chatul de AL., câruia apai’tinea întreagâ Italia 
supeiioarà. Ocupànd Longobar(}ii A., patriarchul 
de atunci Paulin se réfugia pe o insulà vecinâ, 
unde residarà çi urmaçii lui: lUe çi Sever, cari 
nu primirà decisiunile sinodului V. ecumenic çi 
provooarâ desbinare. In secl. XIV. patriarchatul 
de A. se uni de nou eu Roma; la 1751 papa 
Benedict XTV. sistà patriarchatul de A., la ce- 
rerea Austriei, çi în locul lui organisa archie- 
piscopiile de Udine çi Gorz.

Aquilia lex, lege romanâ referitoare la des- 
daunarea pagubelor fâcute fârâ drept. A dispus 
câ pentru un sclav sau animal cuadruped omorît 
este a se plâti pretul cel mai mare, ce sclavul 
sau animalul 1-a avut în anul din urmâ, iar 
pentru alte lucruri, pretul cel mai mare din 
ultimele 30 (}ile.

Aquillclum, dupa mit. romanâ a fost o artâ, 
respective farmec, ca sâ se adune nori çi sâ 
ploaie, çi aoeastâ artâ a purces delà Etrusoi. 
Cnnd era secetâ mare, bârbati çi femei eu pi- 
cioarele goale se grâbiau pe Capitol çi adresau 
rugàcium fierbinti oâti'â lupiter Pluvius ca sâ 
trimitâ nori eu ploaie. peul Mars, ca (Jeu de 
primâvarâ çi fructuâtor âneâ a dispus de ploaie ; 
la templul sëu s’a pâstrat o piatrà numitâ «lapis 
manalis», în formâ rotnndâ, çi când era secetâ, 
preotii sëi rostogoliau piatra prin Roma, fàcênd 
AquUicium, ca sâ vinâ norii eu ploaie, çi numai 
decât ploua. (V. Dodola, Papârugâ.) [Atm.]

Aquillfer, (lat.) stegar, cel ce purta vulturul 
în fnmtea legiunüor.

Aquillnae, (zool.) faniUie de vultuii. (V. ac.)
Aqullo, (lat., grec, boreasj, vent vitoros de 

nord, resp. nord-est.
Aquincum, cetate romanâ pe malul drept al 

Dunârii, în locul unde e situatâ astâcji Buda 
veche (Ungaria); timpul fundârii âneâ nu e cu- 
uosout; mai ântâiu se amintesce la 130—160 
d. Chr. ; inscriptiunile cele mai vechi sûnt delà 161 ; 
explorârile mai noue au dovedit, câ aici înainte 
de ocupatiunea romanâ se afla colonia Eravis- 
cUor. Important punct militai- flind, Romanii 
constrmrâ aici un castru putemic pentru apë- 
rarea liniei Dunâi-ii împotriva nâvâlirilor barbare. 
Primii coloniçti romani se açecjarâ în apropierea 
casti^ului, mai ântâiu în locuinte de lemn, de 
unde se numi colonia canahae, dar curênd le 
prefacurâ în locuinte de piatrâ çi sub scutul 
garnisoanei romane (II. legiuue auxüiarà) colonia 
luà 0 desvoltare repede, aça câ déjà împëratul 
Hadrian ridicà A. la rang (le municipiu roman, 
Septimiu Sever îi dete rang de colonie çi de 
aci înainte se numi Colonia Septimia A. Fr. 
Salamon pune numërul loc. la 60,000. In A. se

proclainà Valentinian II. de împërat. Dupâ re- 
tragerea garnisoanei romane din A. întru apërarea 
Itahei, cetatea câ(Jù pradâ Hunilor çi apoi Ava- 
rilor. Archeologul Schônwisner fù cel dintâiu 
care fâcù explorâri sistematice. la faja locului, 
çi constatà dupâ inscriptiunile gâsite numele cel 
adevërat de odinioarâ al acestei cetâti romane. 
Dupâ el fâcù sâpâturi însemnate comisiunea 
vienezâ pentru monumentele de aiiâ pe la 1860, 
descoperind remâçitele a 2 bâi. Deosebite mérité 
îçi câçtigarâ fajâ eu anticitâtile acestei cetâti 
Fl. Rômer, Gustav Zsigmondy çi Al. Havas ; delà 
1882 de cheltuehle explorârilor se îngrijesce 
capitala Budapesta, iar pentru partea admini- 
strativâ çi soiintificâ s'a constituit o comisiune 
archeologicâ în capitalâ, al cârei preçedinte este 
Al. Havas. Archeologul Carol Torma în urma 
sâpâturilor întreprinse în 1879—82 descoperi 
amflteatrul roman ; Jos. Hampel descoperi (1881) 
baia cea mare în vecinâtatea çoselei (lela Szent- 
Endre. 1882—87 explorârile le conduse C. Torma, 
descoperind cea mai mare parte a zidirilor de 
pe Papfold. Delà 1888 conduce explorârile Dr. 
Valentin Kuzsinszky. (Lit. : Jos. Hampel [1871], 
Fr. Salamon [1878], C. Torma [1882], Dr. Val. Ku
zsinszky [1890], Al. Havas, R. Frôhlioh.) [nt.]

Aquino, (lat. Aquinum). localitate în provincia 
italianâ Caserta (Campania), 2177 loc. Locul de 
nascere al sâtiricului roman Juvenal, al lui Toma 
d’A. çi al împëratului Pescennius Niger. Multe 
ruine romane.

Aquisgranum, numele latin al oraçului Aachen.
Aqultan, stratul A., (geol.) v. Tertiara, grupa.
Aqultana, marea A.—, sau golful de Biscaya, 

partea Oceanului Atlantic, situatâ între termul 
noi'dic al Spaniei çi cel vestic al Franciei ; coltul 
intérim- se mai numesce çi sinul de Gascogne.

Aqultania, provincie a vechei GaUii intre Pirenei 
çi Garonne, locuitâ de poporatiune ibericâ. Delà 
57 a. Chr. a fost sub Romani, delà 412 d. Chr. 
sub Visigoti, iar 771 ajunse în posesiunea lui Carol 
cel Mare; mai târ4iu deveni independentâ sub 
duci proprii. 1152 ajunse în posesiunea Angliei, 
luând Henric H. în câsâtorie pe moçtenitoarea 
terü. Dupâ resboaie îndelungate s’a încorporat 
Franciei sub Carol VH., 1451.

A. r., (lat.) prescurtare pentru anno regni, în 
anul domnirei, anul imperiului. A. B. inscriptie 
pe banii vechilor Argivi.

Ar, (prescurtat a, franc, are din lat area, su- 
prafatâ, arie), în sistemul mësurilor metrice uni- 
tatea mësurilor de suprafatâ. A. presintâ un cua- 
drat, ale cârui laturi sûnt de câte 10 m. (1 deca- 
metru) lungi, are deci o suprafatâ de 100 m*. 
Subîmpârtirile Arului sûnt în jos: 0-l A. = 
Deciar; 0-01 A. = Centiar; 0-001 A. = MiUai-; 
iar compuçii: 10 A. = Decaar; 100 A. = Heotar; 
V. çi Metru.

Ara, V. Papagal.
Araba, Wadi el, vale sfâncoasâ între sinul 

delà Akabah çi Marea Moartâ, continuarea su- 
dicâ a vâii lordanului.

Arabesc, omamente geometrice-vegetabilice 
(impletituii), înventate de Arabi pentru decora- 
tiuni architeotonice. Exemple eu nesfîrçite va- 
liatiuni gâsim în Alhambra çi Alcazarul din Se- 
villa. Moresea, ornament mauric, e analog celui 
ai-abic. In limbagiul modem numirea de A. se 
atribue çi ornamentului renasoerei, care este în

15*



220 Arabi.

forma (jerpuita în frise çi compas din frunze, 
ciirlionti fructo.

Arabi. Acest popor face pai'te din familia se- 
miticâ, care în vechime a stâpânit toatà Asia 
anterioarà çi o parte din nordul Africei (v. Car- 
tagena). Nu se cunoasce epoca, când Arabii au 
sooborît în peninsulà, tj'adifia însâ lasâ a se înte- 
lege, cà imediat dupa diluviu A. au ooupat înâlti- 
mile din pustie. Originea nuinelui lor este urmâ- 
toarea: In partea de nord a peninsulei »Jefirat 
el Arab« çi ceva spre mia(Jâ-(Ji de muntele Sinai 
se cunoscea odinioara un finut, care se cbiema 
Ara b a. Aceasta numire s’a dat acestui loc de 
câtrâ Yarab, fini lui.Kahtân, considérât de orien- 
taliçti ca pârintele popoiidui arab. Beduinii, 
cavaleiü pustiei, se trag din neamul lui Yarab. 
Yarab fù urmat de Ismael, fiul Hagar-ei. Se- 
min^a lui s’a stabilit alâturi de cea dintâiu, 
fârâ însâ a se contopi eu dînsa. Cei dintâiu 
sûnt Arabii naturali sau autochtoni »Al Arab 
al Ariba< ; ceialal^i sûnt Arabii natui'alisa^i »A1 
Arab al Mostariba«, adecà venifi în urmâ. In 
timp de câ^va secoli Arabii furâ guverna^ de 
urmaçii lui Yarab, cari au fondât regatele Jemen, 
Nedjed çi Saaba. Stâpânirea însâ trecù în mâ- 
nile lui Adnan, urmaç al lui Ismael, care fù 
considérât ca pârintele tuturor tribuiilor. Istoria 
Arabilor se împarte în doue perioade: Prima, 
stai'e de ignoran^â, cea dinainte de Mohamed; 
a doua, care începe eu nascerea profetului, cu- 
prin4ênd revelarea cultului adevëratului Dum- 
neefeu. Deçi idolatrâ, în credin^a lor veche 
domina totuçi idea de Dumne4eu, unioa idee ce 
aduseserâ eu dinçii din patria mamâ; adorau însâ 
$i ângeri si astrii. Mecca era si pe atunci un loc 
de pelerinagiu, unde îsi aveau templu. Cartea 
lui Setb, fondatoml religiunii lor, scrisâ în limba 
chaldeanâ, era plinâ eu precepte întelepte. Zidise 
Septe temple în septe orase deosebite si înebi- 
nate fiecare unuia din cele septe planete. Cel 
din Mecca era consacrât lui Satui'n. ü diver- 
sitate enormâ se observâ în multimea idolilor, 
cari ornau templele lor. Ca o oonsecintâ naturalâ 
a libertâtii lor politice a urmat o libertate a 
cugetârii si a, credintelor. Astfel Arabii din El- 
Hasa, Koreisitii, au îmbrâfisat preceptele 
zoroastrice; cei dinspre nord, pe a lui Israël si 
în ui'mâ pe cea crestinâ (lacobifii). Printul Al- 
mondar din Hira a zidit chiar mai multe biserici 
crestine. Aceastâ stare de lucruri a fost complet 
modifleatâ prin noua religiime datâ Arabilor de 
câtrâ Mohamed (v. ac.) n. 571 delà Christos, luna 
ApriUe.

Limba arabâ este consideratâ în luniea musul- 
manâ cum este cea latinâ în lumea crestinâ: o 
limbâ universalâ. Este cea mai bogatâ si cea mai 
desâvîrsitâ din limbile semitice. Pânâ în secl.VI. 
ea a remas necunoscutâ, ca si pustia, în care 
a trâit popoml arab. Odatâ eu Coranul, ea apârù 
deodatâ ca o limbâ completâ, ale cârei régulé 
fuseserâ fîxate de secole. Nu se cunoasce o vîretâ 
a copilâriei la aceastâ limbâ, nici vr’o epoeâ de 
decaden^â. Ea a apârut în vîrsta ei de maturitate, 
eu un vocabular din cele mai bogate, si astfel a 
remas pânâ astâ(ji. In hmba arabâ, ca în toate 
limbile semitice, côusonantele determinâ sensul 
râdâcinelor. In scriere numai ele sûnt represen- 
tate prin semne alfabetice. Vocalele se recunosc 
dnpâ nisce semne accesom. Verbul are prioritatea

asupra celorlalte parti de cuvent variabile; iar 
substantivelesi adjectivelo se formeazà dintr’însul 
dupâ nisce régule fixe. Se cunosc la verbul arab 
modtuile: indicativ, subjunctiv, conditional, ini- 
perativ si participiu ; nu are însâ decât douo tiiii- 
puri : perfectul si imperfectul, cari înlocuiesc în 
anumite casuri pe presintele si chiar pe viitoriil 
din gramatica noastrâ. Nu se cunosc decât trei 
casuri: nominativ, acusa^v si genetiv; iar uu- 
merile ca si în limba elinà sûnt iarâsi tiei : 
.singular, dual si plural.

Literatura. Istoricii arabi împart viata politicà 
a poponilui arab în doue epoce : înainte .si dupâ 
Mohamed. Cea dintâiu o considerâ ca epoca igno- 
rantei. Cu toate acestea Beduinii posedau ou- 
noscinte genealogioe destul de întinse; iar cei 
ce locuiau pe ooaste, atinseserâ déjà un grad de 
culturâ destul de înaintat. Cu mult înainte de 
marele reformater, Arabii stimau foarte mult 
pe poeti. Fiecare trib — sau chiar mai multe — 
se adunau odatâ pe an într’un fel de congres, 
unde poetii recitau versurile si unde un juriu 
décerna premiile. Poemele premiate se depuneau 
în templul Kaaba din Mecca ca nisce luoi-uii 
sfinte »inspirate de Dumne(}eu«, iar preotii tem- 
plului le transcriau cu litere de aur. Totusi ade- 
vërata perioadâ, in care hteratura a luat un 
avênt uimitor, este aceea care a fost inspiratâ de 
Coran. Odatâ cu Coranul s’a produs si renasoeren 
literelor si soiintelor, într’un timp când restul 
lumei era aproape eufundat în barbarie. Opéra 
religioasâ înainte de toate, biblia musidmanâ, 
contine si poesie si precepte juridice, morale si 
igienice. Cu o foi’tâ de expan.siune, fârâ seamën 
în istorie, Coranul a dat nascere unei literatmi 
teologice, juridice si sciintifice, care a stràlucit 
delà Orient la Occident în ümp de câteva veacuri, 
si care a fost antemergëtoare propriei noastre 
renasceri. O traditie arabâ pune în giu'a pro
fetului urmâtoai'ele vorbe: i>Aceluia, care oâlâ- 
toresce pentru a câuta sciinta, Allah îi netecjesce 
drumul câtrâ paradis». Astfel se pricepe multimea 
de ceroetâtori ai sciintei, cari aleargâ de prin 
toate unghiurile musulmane, ca sâ asculte pe 
profesorii erudiji de prin universitâjile Bagda- 
dului, Cairului, Cordovei etc. Acostia predau cur- 
suri de teologie, de jurispmdentâ, (La Arabi juris- 
prudenta era un dérivât al preceptelor religioase) 
de istorie, geografie, matematioà, astronomie, gra- 
maticâ etc. Arabii sûnt aceia, cari ne-au pâstrat 
filosofia grecâ. Aristotel si Platon au fost tradusi în 
limba arabâ într’un timp, când se pierduse aproape 
memoria despre literatura grecâ. Universitâtile 
erau provëcjute cu biblioteci bogate. Cea din 
Cairo numera 120,000 volume. Cea din Cordova 
reunise în timpul oalifului Haoam IL 400,000 
volume. Matematioii greoi âneâ au fost tradusi 
de Arabi. Algebra a fost creatâ de dînsü- Ma- 
tematicü arabi din secl. IX. si X. au perfec- 
(ionat trigonometria sfericâ si au început sâ lu- 
creze fisica matematicâ. La Bagdad, la Enqqa, 
Damaso, Cairo, Samarcanda, Cordova si Fo?, se 
gâseau observatorii astronomice. Astronoinii din 
Bagdad publicau tabele astronomice si tabele de 
longitudine si latitudine pentru toate localitàtile 
cunoscute. Ca o consecin(â fatalâ geografia nu 
remâne mai pe jos. Sub numele de «Livaijile de 
aur» se descriau atât provinciile imperiului arab, 
cât si tel'ile hmitrofe. Afarâ de aceasta toate
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terile cucerite de sabia musulmaaà sûnt de ase- 
menea descrise de câtrâ geografi, cari de obçte 
ÎDSotiau pe comandanti îu expeditiunile 1er. 
Medicü arabi sûnt inspirati în mare parte de 
scrierile autonlor greci ; ei însâ devin operatori 
çi tôt ei creazâ farmacia çi mai eu sama chimia, 
al cârui progrès se datoreazà cautaiii elixiimloi 
\ietü çi a pietrii flJosofale. Architectora arabâ 
se caracteriseazâ prin bogàtia ornamentatiunii. 
Albambra din Granada, Alcazarul din SeviUa, 
luecum çi neniimeratele geamii (moschee) — 
Moscheea lui Omar din lemsalim, în spécial — 
sûnt ânoâ çi astâ^i o vie dovadà a geniului ar
chitectonie al Arabilor din veacul de mijloc.

[G. I. Buzoiann.]
Arabia, peninsulâ la sud-vestul Asiei, îutre 

golful persio, Marea Roçie çi Marea Arabà, le- 
gatà prin istmnl de Suez (astâtji taiat) eu Africa. 
Ou peninsulâ Sinai laolaltâ 3,150,000 km2., 3'/a 
mil. loc A. formeazâ un platou fermuiit de pustii 
çi mari periculoase, înlâuntrudeçert mare(Nedjd), 
la terniuri formând terase, ou pisouii înalte de 
2000—2500 ni. ; în peninsulâ petraicâ stâ isolat 
Sinai, 2835 m. ; rîuiile lipsesc ; pe timpul ploUor 
se varsâ nenumerate torente prin Wadis (ore- 
patuii) din uiuntii ütorali în mare. Glima e afri- 
cana; pe platou càlduri mari çi seeeta, vaiiând 
eu frig aspin. Terasele delà termuri sûnt favo- 
risate de o climâ oceanicà çi sûnt îndeosebi fe- 
cuude. Producte: cafea, curmale, indigo, tâmàie, 
bumbac, smirnâ, plante gomoase çi aromate, 
mana, drogerii, màrgàritare (în golful persio), 
îndeosebi oai admirabili çi câmile. Popora(iunea: 
mai aies Arabi, (v. ac.) de origine semiticâ, îm- 
pâi'titi în Ioctani(}i sau TTimjari^i la sud çi est 
çi Ismaeli(i la nord. Tinuturile principale ale 
A.-ei lângâ Marea Roçie sûnt: Hedças, Asir 
çi lemen (A. fericità); in interior: Nedjd; 
lângâ Mai'ea Arabâ: Hadramaut, Mahra; 
lângâ golful persic: Oman (Mascat) çi El H as a. 
Oraçele mai însemnate: Mecca, Médina, Saua, 
Mocoa, Mascat çi Aden. Cel mai puternic dom- 
iiitor intem este Imam-ul din Mascat. Vilaietele 
Hedças, Jemen çi sandçacul El Hasa, oare se nu- 
merâ la vilaietul Bagdad (638,600 km2., 1.200,000 
loc.) apar(in Turciei, oraçui Aden Euglezilor, pen- 
insula Sinai apai’iine Bgiptului. Maioritatea locui- 
torilor sûnt Suni^ii, lângâ golful persic se gâ- 
sesc Çü^ii çi în interior Vahabi(ii. Tolerafi sûnt 
Creçtinii, Üvreii, Brahmanii çi Parsii. Istoria: A. 
era locuità din timpurile cele mai vechi de se- 
min(ii semitice, cari îçi trâgeau originea delà 
l.smail, fiul lui Avram, çi tràiau parte ca noma4i 
în pustie, parte în aça numita A. fericità (Jemen) 
pe la oraçe, ocupàndu-se eu agiioultura, ca çi 
Sabeü çi Cbatrainoti{ii, dintre cari ajunserâ la 
putere dinastüle Him]ari(Jilor çi Hamdani(Jilor. 
Afarà de semin(üle delà nord, loouitorii A. îçi 
pastrarâ independen(a fa(â de to(i cuceritorii Asiei 
anterioare. Abia împêratul Romanilor Traian 
pâtrunse (la 105 d. Chr.) mai adànc în interionrl 
tc'rii, aducènd teritorille de nord sub domnie ro- 
manâ. Delà întroducerea religiunii mohamedane 
(622) întemeiarà Arabii, ieçind din marginile 
peninsulei, împerii în 3 continente (v. Califii). 
Câderea Calîtatului la Bagdad (1258) çi isgo- 
nirea Maurilor din Spania (1492) înseamnâ sfîr- 
çitul domniei ai-abe în Asia anterioai'â çi Eiu'opa, 
domnie, cai'e a fàcut epooa în istoria cultuialà

(v. Arabi). In secl. XVI. Jemen este ocupat de 
Turci çi Mascat de Poitughezi, ambii însâ sûnt 
isgoni(i în secl. XVII. La 1818 supuse Mehemed 
Ali pe Vahabifi çi Hedças, însâ la 1840 fù silit 
sâ renun(e în favoml Sultanului turceso. Anglia 
ocupà Aden. (Lit. : AVeil, Gesohichte der islamit. 
Vôlker [ 1866] ; Le Bon, »La civilisation des Arabes» 
[1884] ; Avril, »L’Arabie contemporaine» [1868] ; 
Zehme, Arabien und die Araber seit 100 Jahren, 
1875.)

Arabi, pa^a, Ahdullàh Muhamed, bârbat de 
stat çi oficier în armata egipteanà ; 1881 în fruntea 
partidului national, la 1882 ministru de resboiu; 
în Iulie 1882 a condus resooala isbuenitâ contra 
Kedivului, s’a opus interventiunîi engleze, dar 
nu a putut apëra Alexandria contra bombardarii 
Englezilor; bàtut în lupta delà Tell el Kebii- 
(13 Sept. 1882) a fost exilât pe insula Ceylon, 
unde a çi mûrit.

Arabidee, trib de plante din famUia Cnicife- 
relor, caractérisât prin fructul lor : o silicuâ àn- 
gustâ, alungitâ, eu seminte açecjate pe un singur1 
lûnd. Embrionul eu cotiledoane acumbente; 23 
genuri, mai principale: Matthiola Br., Chei- 
ranthus L., Nasturtium Br., Aràbis L., Anas- 
tatica L.

Arabis L., (botan.) gen din famUia Cruciferelor, 
tribul Arabideae ; contine plante erbacee anuale sau 
perene eu flori albe sau mai rar purpurii. A. cu- 
prinde vr-’o 130 specü, dintre cari nurnai 60 sûnt 
bine definite, cele mai multe sûnt în Europa çi 
Asia borealâ, vr’o 12 specü cresc în America 
borealâ, foarte putine s’au descopeiit în emis- 
feiTil austral. Multe specü cresc çi prin pàrtile 
uoastre, precum : A. hirsuta Scop. numitade popor 
Gàscaritâ. A. sagiitata DC., A. alpina L. etc. 
Din causà câ spéculé genului A. sûnt rustice 
çi posed 0 înflorire bogatâ çi précoce, sûnt foarte 
potrivite pentru ornamentarea stâncàriilor din 
gràdinile alpine, ceea ce face ca sâ fie cultivate 
ca plante ornaraentale; aça este A. albida Steven., 
A. alpina L., A. arenosa Scop. etc. Semintele 
de A. sagittata DC. centin un oleu analog oleului 
de rapitâ, care este comestibil cànd e proaspët 
çi un oleu esential sulfures, care comunicâ plantai 
proprietâti antiscorbutice. [Z. C. P.]

Arab-Tabia, (fortareafa Arabilor), platou in- 
tàrit eu redute spre sud-est de Ostroo în jud. 
Constanta (Rom.), predominâ prin înâltimea sa 
atât Ostrovul cât çi Silistra. Acest platou a fost 
ocupat de oçtirea rom. în 1878.

Arac, 0 beuturà spirtoasâ, obfinutâ în China 
çi laponia, din orez încolfit çi amestecat eu sucul 
dulce al palmierilor. A. se fabricâ în cantitàtj 
mari de tôt (Batavia în insula lava etc.) çi 
apare sub trei calitâfi în comerciu (în Europa 
numai calitatea a doua). A. are o aromâ par- 
ticularâ.

Aracacha, plantà din fam. UmbeUiferelor, eu 
ràdâcini comestibile ; se cultivâ în pàrtile nor- 
dice ale Americei de sud. SpanioLu deosebesc 
A. del Peru çi A. de Nueva Granada.

Arachis L., (betan.) gen din famiha Legumi- 
nosae, tribul Hedysareae, contine plante erbacee 
mici, ce se reduc la vr’o 7 specü, cari cresc în 
Brasilia çi în regiunUe tropicale. Dintre speciile 
acestui gen însemnàm A. hypogaea L., care 
pare a fi originarà din Brasilia, de unde s’ar fi 
propagat în Antile, în Africa çi apoi în toate
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pârtile oalde ale globului. Florile acestei plante 
sfint galbioe 91 dispuse câte doue la subsuoaia 
frunzelor. Frnctificatiunea este curioasâ; câci 
toate florile din partea ridicatâ a tulpinei abor- 
teazS çi numai florile delà tulpinele culcate fruc- 
tificâ. Dupa ce s’a efectuat fecunda^lunea, pe- 
dunculul se lungesce 9! se ourbeazâ spre pâment, 
unde întrà ovarul fecundat 9! numai dupa ce 
ajunge la 0 adâncime de 5—8 cm. sub pâment 
îucepe a se îngro9a spre a produce 0 pâstarâ 
(legumen) de 3—5 cm. lungâ, de formâ ci- 
lindricâ eu una sau doue seminte. Fnictul pre- 
sintâ la suprafatâ un fel de sbârcituri proémi
nente, dispuse în retea. Semin^ele r09ietice sûnt 
constituite dintr’un embrion ou cotiledoanele 
cârnoase, oleaginoase. Ele sûnt comestibile 9i 
cunoBcute 9i la noi sub numele de Alune ame- 
ricane, flind-câ prâjite au un gust, ce se asea- 
mënâ eu al alunelor noastre. Din semintele de 
A. hypogaea L. se extrage un oleu, care se în- 
trebuinteazâ în bucâtârie 9! în industrie pentru 
fabricafinnea sâpunului, din care causâ se cul- 
tivâ foarte mult aceastâ plantâ în mai toate 
terile caJde. [Z. C. P.]

Arachne, dupâ mit. grecâ fata lui Idmon din 
Lidia. Athéna, (Jina sciin^i, artei 9i màiestriei, a 
tesut haine de pompâ pentru (Jei heroi 9i 
anume pentru Hercules. A. i-a fost învëtâcea 
9! a tesut foarte fiunios, dar a încercat ca sâ 
se întreaeâ eu Athéna. Aceasta mâniându-se pe 
A. a strâmutat-o în paingine. In limba grecâ 
painginele se chiamâ arachne; mitul se referâ 
la insectui acesta, care scie sâ fese aça de fin 
9i frumos. (V. câma9a de paingine.) [Atm.]

Arachnide, (paingeni), clasâ de artropodari, 
traheate, fârâ de aripi, eu patru pârechi de pi- 
cioare (octopode). Capul oonfundat eu toracele 
(cefalotorace), esceptie solifugele. Abdomenul 
lipsit de picioare, gura eu 2 buze rudimentare, 
una superioarâ 9i alta inferiorâ; 0 pâreche de 
mandibule (ohelicere) terminate în formâ de 
cle9te, O pâreche de fâlei, purtând fiecare un 
palp (palpul maxilarj. Majoritatea sûnt ovi
pare; unele scorpionide sunt vivipari, se desvoaltâ 
fârâ metamorfosâ. Cele mai multe duo 0 via^à 
terestrâ, unele trâiesc în apâ (Atax, Argyroneta), 
altele parasite: Pentastomidele în câile res- 
piratorii la mamifere^ Demodicidele (De- 
modex foUiculorum) in foliculele sebacee pe 
obraz la om, Tardigradele cad în stare de 
moarte aparentâ sub influença desicajiunü, 9! 
revin în activitatea vitalâ în contact eu umidi- 
tatea (animale numite reviveseente). Acarieni 
parasite, cari prodnc ràia. Araneide (paingenii 
propriu (Ji9i).

Arachnitls, (medic.) aprinderea arachnoïdei. 
(V. ac.) A. oausatâ de microbi sau de substance 
otrâvitoare (alcool etc.) este suferin(à mortalâ; 
ea se mai numesce 9i meningiid.

Arachnoïdea, una dintre cele trei membrane 
fdura-mater, arachnoïda 9! pia-maierj, cari în- 
vâluie creerul.

Arachosia, provincie a veohiului imperiu pers., 
aotualul teritor delà Eandahar (Alexandreia 
Arachoton).

Arad, Comitatul, (magh. Arad-, în vechime 
Orod-megye), numit dupâ fortàreata Orod (v. 
Glogovécz), apare în diplomele publiée delà a. 1241 
ca comitat. La începutul secl. XVIII. s’a nimicit

fortàreata Orod 9! a înflorit cea nouâ, zidità pe 
malul stâng al Mure9ului (v. Aradul-nou sau 
Schela); 1718 s’a fâcut sigüul oomitatului eu in- 
scriptiunea»Sigillum comitatus Aradienaist ■ 
numai de aci înainte se aflâ 9! în actele oii- 
cioase numirea de ^Arobd*. Acest comitat se 
extinde delà Zam cam în formâ de paralelogram 
pe malul drept al Mure9ului, între Cri9ul-negiu 
9i Mure9, pânâ în inima oâmpiei mari a Un- 
gariei, fiind situât între’comitatele: Bichi9 9! 
Bihor (nord); Hunedoara (est); Cara9-Severin 
(sud); Cianad (vest). Teritorul e 6443'39 km!. 
Pânâ în secl. XVII. era tôt acoperit eu pàduii 
selbatice, aeji numai partea dinspre resârit 9i-a 
pâstrat caracterul vechiu, framseta codrilor, iarâ 
la nord, sud-vest a devenit 0 câmpie mânoasâ, 
provë(}utâ ou toate fortele necesare pentru pro- 
gresai-e în culturâ 9! civilisatiune. Partea mm- 
toasit produce artiolii necesari pentru prâsirea 
vitelor cornute, oi, câpre, porci, 9! desvoltarea in
dustriel, mai départe putin aur, argint 9! multâ 
aramâ, fier, pietrü de edificare 9! var. Minele 
de fier delà Dezna, precum 9! varul produs în 
ace9ti munti, se bucurâ de un bun renume în 
toatâ teara; iarâ pe poalele dealurilor numite 
»Promontoriul sau podgoriile Aradului», 
începênd delà Badna-Lipova pânâ la Çiria- 
Tèruova, se cultivâ pomâritul 9! viile, cultivate 
âneâ de Daci 91 Romani. Füoxera 9! pe aioi a 
pustiit, dar a(ji tôt promontoriul iarâ 9i-a re- 
câ9tigat fmmseta de odinioarâ. Vinurile produse 
sûnt cele mai renumite, ca vinul ro9u delà Miniç 
9i cel alb delà Mâderat. Gâmpia e foarte fnic- 
tiferâ, produce tôt soiul de cereale în abundantâ, 
fênate grase pentru prâsirea vitelor cornute, oai, 
oi ; stupâritul 9! màtâsàritul âneâ au luat un avént 
îmbucui’àtor; industrie, comerciul înfloreso mai 
aies la ora9e, 9! în timpul mai nou sûnt îm- 
brà(içate si de Romani eu multâ câldurâ. Apele 
mai însemnate sûnt: la nord Crisul-negru; 
la sud Muresul falnic, iarâ prin mijlocul co- 
mitatului serpuesce, îngânându-se eu ambele, 
Crisul-alb. Mai pufin însemnate sûnt : Teuzul, 
Cigirul. Clima în genere e moderatà, dar mai 
plâcutâ si sânâtoasâ e în pâi^ile muntoase spre 
resârit. Gomunieafiunea. Prin comitat sûnt oon- 
duse 5 câi ferate, concentrate în A. ; drumurile 
de (earà (soselele) desi nu sûnt conduse prin 
toate satele, ci numai pe liniile mai principale, 
câte sûnt se (in în stare foarte bunâ. Loeui- 
torii preste tôt sûnt: 343,597, anume: Ro
mani 208,957, Mag;hiari 86,780, Germani 37,303, 
Slovaci 4157, Sêrbi 2200. Dupâ religiune : rom.- 
cat. 91,045, gr.-cat. 13,140, gr.-or. 201,984, 
conf. aug. 7495, ref. 20,787, israelipi: 8024. 
Administrafiunea. Comitatul are : capitala A., 
cetatelib.regeascà, 218orase sicomune împârtite, 
din punct de vedere administrativ, în 10 cer- 
curi. Justifia: 1 tribunal regesc si 8 judeoàtorii 
cerouale supuse tablei regesci din Oradea mare 
ca for apelativ. In capitalâ se aflâ ofioiul edil de 
stat, caméra notarialâ, advocafialâ, de industiie si 
de comerciu. Direcfiunei financière eu resedinfa 
în A. sûnt supuse 5 oficii perceptorale, iarâ 
drumurile pubhce precum si direcfiunea postei 
sûnt subordinate direcfiunei postale din Oradea 
mai'e. Istoria comitatului. Comit. A. a fost ocu])at 
de ducele Velk, care zidi cetatea (fortareafa) 
Zaï'andului. Teritorul cuprindea în sine 0 parte
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uoosiderabilâ dJn comitatele Zarand, Tiuiiç Çi Caraç- 
Severin numerând 41 de fortarefe. Dupa alun- 
gurea Turoilor din {earâ (1688—1696) opidul 
Lipora §i partea stângâ a MureçuJui s’a anexat 
càtrà comitatele Timi? çi Caraç-Severin ; 1744 
s'au Incorporât în cottui A. 2 cercuj-i din Zarand, 
iarà în a. 1876, desfiin(andu-se cottui Zarand, 
fostul oui b al românismului, ?i anexându-se 
din non o parte càtrà cottui A., s’a régulât 
teritoi'ul de aiji al comitatului. Posesom acestui 
oomitat au fost din timp în timp regii TJn- 
gariei, principii Transilvaniei, cam 534 de familii 
nobile §i 11 corpora|iuni bisericesci, iarà în evul 
mediu famiüa Corvinilor. Adunàrile comitatense 
se tineau în lenopole (Ineu), Covasinti, Curtici 
si Çiria pânâ la a. 1749, de acî în colo mai mult 
în A. Limba administrât!unei pânà la a. 1786 
a fost cea latinà, mai târ(Jiu germanà, maghiai'à 
$i romanâ, iar astà(}i pur maghiarà. [f] 

Arad, (magh. 0-Arad, în vechime Orod), 
eetate liberà regeaseà, capitula cott. A., situatà 
pe malul drept al Mureçului. Se amintesce în 
acte publics déjà la a. 1197 ; în a. 1329 §i 1384 
se numesce »ci vitas«, iarà la 1388 »oppidum«. 
Despre positia veche a oraçului unii istoriografi. 
aftmià, câ ar fl fost zidit cam 7 km. depàrtare 
delà A., unde a()ise aflâ comuna Glogovàcz, 
iai’â altü mai modemi sûnt de credintâ, câ a fost 
açecjat pe malul drept al Mureçului. Pe acest loc 
s’a pus basa A.-ului modem (1452—1517), care 
prin positia sa favorabilà în decui’sul timpului 
ridicându-se preste celelalte oraçe ale comita
tului, începénd delà secl. XV., nu odatâ s’a bucurat 
de favoruri çi drepturi regale ; iar în secl. XIX. 
(21 Aug. 1834), a devenit eetate liberà regeaseà. 
Locuitorii bàçtinaçi ai oraçului fuseserà Sêrbii 
çi Romànii, pu(iui Maghiari ; pânà la a. 1834 abia 
erau 5—10 mü loc., delà acest an însâ A. a 
înaintat eu paçi gigantici, devenind un oraç de 
priniul rang al Ungariei, iarà locuitorii s’au în- 
inultit în mod extraordinar, încàt a(Ji numerâ 
42,052 locuitori : Maghiari, Români (7874), Ger- 
mani çi Sérbi. In A. sûnt ’concentrate toate ofl- 
cüle publics, administrative, justitiale çi erariale 
ale comitatului; mai départs reçedinta eppului 
diecesei amdane gr.-or. romane, seminaml teolo- 
gioo-pedagogic gr.-or. roman, gimn. regesc, çcoalâ 
realà çi preparandie de stat, academie comer- 
cialâ inferioarâ eu internat, ridicatâ prin con- 
tiibuirea cetàtenilor aradani, çcoalâ civilà pentru 
bâieti çi fetite, institut pentm surdo-muti, çcoalâ 
superioarâ de stat pentm industria de lenin çi 
me^, mai multe çcoH elementare, dintre cari 
6 sûnt romane, conservatoriu de musicà, tipografii 
çi hbràrii, cam 25 de fabiici, dintre cari mai 
renumitesûnt; »Szécbenyi«, societate pe actii, 
produce fàinà în cantitate foaite mare çi caütate 
eminentâ (1890 a mâcinat 170,700 màji m. de grâu ; 
circulatiunea generalâ a fost 1.960,420 fl.); a 
fratilor »Neumann« (produce 100,000 hl. de 
spiit la an.) Sûnt în A. 7 institute de economii 
çi crédit, dintre cari banca românà »V i c t o r i a« 
(V. ac.) ocupà loc de frunte; în A. se concen- 
treazâ 5 linü ferate. In fa(a oraçului spre resàrit, 
în pai’tea stangà a Mureçului, se aflâ fortareafa 
A.-ului zidità de Maria Teresia la a. 1752 eu 
3.000,000 fl. V. a., e împreunatâ eu oraçul prin 
un pod de lemn. (In timpurile mai vechi au mai 
fost doué fortàrete, una în piata de vite, çi alta

în pâdurea eranalâ numitâ: »C i a 1 a«, ruinele 
acesteia çi aeji se vëd. In pia(a A.-ului numitâ 
»Szabadsâgtér« se aflà ridicat monumentul 
oelor 13 martiri din a. 1848/49. A. are multe edi- 
fleü pubüce çi private, e oanaüsat, are apaduct çi 
luminâ electricâ çi de gaz. Teritorul e 19,522 jug. 
cat. Locuitorii se ocupà eu agronomia, crescerea 
vitelor, indu.stria çi comerciu. [■)■]

Arad, Bieeesa. 1) Beprivire istoricà. Diecesa 
oriodoxâ rom. A. dateazà delà 1705 ; s’a format 
din vechile episcopii a lenopolei çi a Orâdii 
mari, dupâ imigrarea Sêrbilor în Bânat çi Un- 
gaiia (1690) sub patriarchul Arseniu Cernoviciu 
çi unirea mitropolitului de Alba-Iulia Atanasiu 
eu biserica Eomei (1701). Bpiscopul de atunci 
al lenopolei, Isaia Diacoviciu îçi stràmutà 
1705 reçedinta la A. çi supuse eparebia rom., 
(care de atunci înainte poartà titlul de ep. Aradului) 
jurisdictiunii mitropoUei sérbesci. La eparebia A. 
s’a incorporât apoi çi ep. ort. rom. a Orâ()ii mari, 
care dupà moartea eppului VeniaminEfrem 
(1695), în urma înoercârilor de nuire inifiate 
în pài’tile Bibaiiei, nu s'a mai deplinit. Prin 
aceasta ambele diecese, cari apai'tmurâ juris- 
dictiunü vechei mitropobi rom. ort. de Alba-Iulia, 
devenirà dependente de ierarchia sèrbeascâ. Prin 
faptul acesta contrar- canoanelor biseiicü ort., 
cari dispun, ca fîecare popor sâ-çi aibâ ierarchia 
sa nationalâ, cât çi prin încercàrile de unire eu 
biserica Eomei, poporul episcopiei A. este strâpus 
în 0 situatiune din cele mai grele. Vë(}èndu-çi 
amenintatâ credintâ, limba çi nationalitatea, acti- 
vitatea eparchiei A. pânà la 1864 a fost îndreptatâ 
ou deosebire în doué directiuni çi anume; a) a-çi 
conserva çi apëra logea strâmoçeascâ fata de 
încercàrile de unire, çi b) a lucra la restabilirea 
stârii normale canonice în organisatiunea bise- 
licii prin despârtirea ierarchicà de Sèrbi, çi prin 
reactivarea vechei mitropobi rom. ort. Dupâ 
Isaia Diacoviciu a ui'mat (1710) în scaunul ep. 
loan Martinoviciu. Dînsul oedând pi’omi-' 
siunii cuprinse în bula pape! Clement IX., cà 
îl va institui de episcop preste toti gr.-catolicii 
din comit. Arad, Bichis, Zarand çi Bihor, çi sedus 
de împrejui'ârile timpului, s’a deohiarat în secret 
pentru unire eu biserica Eomei. Vestindu-se în 
epai'chie scirea despre aceasta declaratiune a 
episcopului, a produs mare consternatiune, în 
fata câreia episoopul s’a putut sustiné în func- 
tjune numai dupà ce s’a justificat, câ deelara- 
tiunea sa pentru trecere la unire nu a fost se- 
rioasâ, ci ar fl fost numai simulatâ, çi cà o ar 
fl fàcut numai ca sâ împiedece încercàrile de 
unire. Dupà Martinoviciu a ui’matl720Sofroniu 
Eavanovici. Sub dînsul au trecut la unire 
mai muiti preoti din Biharia. De aceea urmàtorul 
sëu Vinoentiu lovanoviciu (1726—1731), 
ca sà împiedece lâtirea unirii, a întreprins, eu 
concesiunea curtii din Viena, o visita^une ca- 
nonicâ în Biharia, luptând eu mari greutàti. 
Dintre aceste amintim, câ episcopul rom.-cat. 
al Orà(}ii mari, contele Csâky Imre, care func- 
tiona çi ca comité suprem al cottului Bihor, 
au(Jind de planul lui lovanoviciu, i-a ieçit îna
inte çi 1-a pândit la podul delà Zerind, eu scop 
sà-1 piindà çi sâ-1 sileascà sâ treaeà la unire. 
Lui lovanoviciu i-a succès însâ sà treaeâ 
neobservat, çi sâ între în Biharia. Ajuns la 
Oradea mare çi obtinénd asistentâ mUitarâ delà



224 Arad.

baronul Sulzer, comandantul armatei impériale, 
a calâtorit întreagâ Biharia, çi i-a succès a con
verti la oriodoxie 178 de preoti trecu^i la unire. 
Dupa lovanoviciu a urmat (1731) Isaia An
ton o vie iu. Sub dînsul s’au continuât îneer- 
cârile de unire în Bihariaprin vicarul ep. rom.-oat. 
al Orâcjii mari, Paul Forgâcs, oârui — dupa sorii- 
torul rom. cat. Nilles — i-ar fî succès a câçtiga 
de nou pe cei 178 de preo(i converti^ la orto- 
doxie, çi eu dînçii împreunà ar fi trecut la unire 
147 de comune românesci din Biharia. Incercâvi 
de unire s’au fâcut çi în cottul A., unde au 
întimpinat însâ cea mai mare resisten(â, din 
care causa locotenen(a regeascâ a dispus sub 
datul 3 Iulie 1744, ca autoritatea cottului A. sa 
prindâ pe to(i càlugârii, cari progapâ în popor 
învëtâturi mincinoase. In butul acestei disposi- 
{iuni unirea nu s’a putut propaga în A. Din 
contra au fost oasuri multe, în cari rom.-catolioi 
treoeau la biserica gr.-orientalâ. Spre a évita çi 
împiedeca treoeri de aceastâ naturâ congrega- 
tiunea cottului A. a luat (1747) disposi^unea, 
câ »dupà ce mu](i au trecut delà adevërata re- 
ligiune (rom.-cat.) la religiunea eretidâ (gr.-or.) 
pe toti aceia autoritâ(ile sâ-i prindâ, çi sâ-i tin à 
în temnitâ pànâ atunci, pânà cànd vor învëja 
çi se vor déclara pentru dogmele biserioii rom.- 
catoüce.o Cu toate acestea demi çi poporul re- 
mase statornic în logea strâmoçeascâ ; çi auto
ritatea comitatensà raportà sub datul 19 Ont. 
1749 locotenen(ei regesci, câ în cottul A. nu 
sûnt gr.-oatolioi. La 1751 a urmat Sine si u 
Jivanovioiu, care a fost un episoop zelos, 
çi a guvernat eparchia cu mult tact çi cu multâ 
întelepciune timp de 18 ani. Pentru a întâri 
poporul în credin(a sti'âmoçeascâ a întreprins 
visitapUni canonice în toate pâi^ile eparohiei; 
çi în Biharia i-a succès a converti la ortodoxie 
60 de preoti trecuti la unire; iar pentm pro- 
movarea despârtini ierarchice de Sêrbi a în- 
trodus în administratiunea eparchiei limba ro- 
mânâ, a émis circulare çi pastorale în Umba 
românâ, çi în looul oârtUor bisericesoi slavone, 
cari se aduceau din Rusia, a întrodus cârp ro
mânesci, aduse din ’feara Româneascâ. Sub ep. 
Pachomiu Knezeviciu (1770—1783) epar
chia a fost silitâ sâ-çi apere autonomia fatâ 
de ingeiinta autoritâtii comitatense în afacerile 
interne ale bisericii çi sà se lupte cu îneer- 
cârile de unire, initiale din partea autoritâtii 
politice. Regulându-se dotatiunea preotimii prin 
aça numitul »deoret illiric«, oând s’a publioat 
acel decret în congregatiunea comitatensà, co- 
mitatul a luat hotârirea, câ numai acei preoti 
sûnt scutiti de contributiune, cari au ca béné
ficia preotesc o întreagâ sesiune de pâment; 
iar ceialalti nu numai câ nu sûnt scutiti de 
contributiune, din cohtrâ sûnt datori a face ro- 
botele întoemai ca çi iobagii. S’a ingérât apoi 
comitatul çi în privinta serbâtorilor orientale, 
çi au fost casuri, câ credincioçii biserioii ort. 
rom. au fost siliti sà tiuâ çi serbàtorile biserioii 
apusene, iar la 1774 comitatul a cemt delà gu- 
vern a se scoate din folosinta bisericii ort. oa- 
lendaml vechiu Iulian. La initiativa comitatului 
çi cu ajutor din vistieria terii s’a zidit în oraçul 
A. (1775) 0 bisericà gr.-cat. çi (1783) guvernul 
terii a oprit impoitarea de oâiti bisericesoi din 
’jeai'a Româneascâ. Dupâ Knezeviciu a functionat

scurt timp (1784—1786) ca episcop Petru Pe- 
troviciu, iar delà 1786—1815 Pavel Ava- 
cumoviei. Sub dînsul s’a întêmplat resboiul 
cu Fi'ancia (1793—1815), pentm care preotimea 
çi nobüii romani au adus mari sacrificii în oameui 
çi în bani, contribuind fiecare preot cu un ostaç, 
provë(Jut cu cal çi întreagâ armàtura, ceea ce 
dupâ împrejurârile de atunci costa suma de 
144 fl. Avacumovici a contribuit spre acest soop 
suma de 5000 fl., iar nobilii romani în propor- 
tiunea averii dupâ sistemul çi împrejuràrUe de 
atunci. De asemenea s’au înrolat pentm acest res- 
boiu multi Români çi ca voluntari. In urma acestor 
sacrificii îrapëratul Francise I. a dispus la a. 1812 
a se înfiinta în A. o preparandie cu limba de 
propunere româneascâ, în care sà se pregàteasoà 
învétâtorii pentm çcoalele elementare românesci. 
Dupâ deschiderea preparandiei (1813) çi dupâ 
ce la 1822 s’a deschis çi institutul teologic gr.-or. 
român, s’a format un puternic curent pentru 
despàrtirea ierarchicâ de Sêrbi. In fruntea acestui 
curent s’a pus Moise Nicoarâ, profesorii delà 
preparandie çi alti inteligenti, luptând cu cele 
mai mari greutâti, ce se ridicau îri contra acestei 
vechi dorinte a Românilor din partea ierarchiei 
sêrbesci. Din causa acestui curent scaunul episco- 
pesc dupâ moaidea episco pului Avacumo vi ci ( 1815) 
nu s’a deplinit timp de 14 ani, çi anume, pânâ 
la a. 1829, când s’a instituit de episcop un român, 
archimandritul din mânâstirea Bezdinului Nes
tor loanovici. Fiind dînsul în etate de 70 ani, 
în anul urmàtor 1830 mûri; iar dupâ moartoa 
dînsului scaunul episcopesc a remas vacant 
pânâ la a. 1835. In timpul vacante! scauiiului 
episcopesc, çi cu deosebire între a. 1825—3(3 
au trecut la unire un nuniëj' de preste 10,0(X) 
de oredincioçi din 14 comune, apartinëtoare la 
cottul A.-ului. Propagauda pentm unire s’a con
tinuât çi dupâ ce la dorinta clemlui çi popo- 
rului eparchiei s’a instituit de episoop profe- 
sorul delà institutul teologic gr. or. român din 
A., Gherasim Rat (1835—1850). Cu toate 
acestea sub dînsul s’a préparât terenul pentm 
despàrtirea ierarchicâ. Evenimentele dintro anii 
1848 çi 1849, preouni çi greutatile ridicate de 
ierarchia sêrbeascâ çi dupâ acest timp, au amânat 
realisarea acestei dorinte pânâ la a. 1864, când 
în urma unei grele lupte, purtatà de biserica 
românâ în frunte cu episcopul çi mai târijin 
mitropolitul Andreiu Çaguna, episcopul Araduhü 
Procopiu Ivaoicoviciu(1850—1873), fratii 
Andreiu çi Autoniu Mocsonyï, Vincentiu Baboç 
çi alti fruntaçi din cler çi dintre mireni, s’a dé
crétât despàrtirea ierarchicâ çi reactivarea me- 
tropeliei române prin altissima resolutiune din 
12/24 Décembre 1864, çi s’a inarticulat in le- 
gile terii prin art. IX. de lege din 1868. Prin 
faptul acesta çi-a redobândit eparchia A. starea 
normalâ canonicâ, çi s’a organisât pe basa sta- 
tutului organic al bisericii ortodoxe române din 
Transilvania çi Ungaria. La 11/23 Nov. 1873 a 
fost aies episcop în A. Miron Rom anul. 
Dînsul functionà numai pânà în 15/27 Dec. 18 <'4, 
când fù instituit de Mitropolit. La 3/15 Febi1.1875 
a fost aies episoop loan Metian.

2) Situafiunea actualà. La ep. ort. rom. A. 
apaitine astâcji poporul rom. ort. din oomit. Arad 
çi Bihor, o parte din comit. H'unedoara, ïimiç, 
Torontal çi Caraç-Severin, precum çi câteva co-



Arad. 225
mune din oomit. Bichiç, Cianad çi Ciongrad, în 
total 543 matre çi 227 comune filü (çi mânâ- 
stirea Hodoç-Bodrog) eu o popora(iune de 543,488 
de oredinoioçi. Afacerile bisericesci, çcolare çi 
fundationale se îngrijesc dupa dispositiunile sta- 
tutului organic çi dupa dreptul canonic al bise- 
ricii ortodoxe prin : episoopul diecesan, prin si- 
ttodul epai'chial çi prin doue consistoarè, çi anume 
piin consistoriul din A., sub presidiul epp. die
cesan çi prin consistoriul din Oradea mare, sub 
presidiul unui vioariu eppesc, aies de sinodul 
eparohial çi întârit de episoop. La consistoriul din 
A. apartine mânâstirea Hodoç-Bodrog çi 
11 protopresbiterate, iar la consistoriul din Oradea 
mare apaitin 6 protopresbirate. Cu începere din 
a. 1875, de când functioneazâ episoopul loan 
Médian, deçi timpul çi împrejurârile au fost 
din cele mai grele, eparchia a fâcut frumoase 
progrese. Pe terenul. bisericesc îngrijirea 
principalà a fost, ca organele çi corpora^iumle 
normale prin statutul organic al bisericii romane 
sa funefioneze régulât çi în conformitate cu tre- 
bnintele religioase-morale çi culturale ale popo-

rului. Pe lângà aoeasta episoopul I. M., spre a se 
pune în nemijlocitâ atingere cu poporul, a între- 
prins aproape în flecare an visita|iuni canonioe 
in toate pâi'Jile diecesei çi a îmbârbâtat poporul 
pentru o via^a religioasâ si moralâ. In timpul 
oelor 21 de ani din urma s’au zidit în eparchie 
110 biserici noue, çi s’au reparat 205 din cele 
vecbi. Pentru ameliorarea dotatiunii preotilor 
din parochiile mai pufin dotate çi pentru aju- 
torarea vëduvelor çi orfanilor remaçi de preoti, 
s’a înfiintat la a. 1877 fondul preo(esc, din care 
se impart multe ajutoare çi care astaeji se ridicâ 
la suma de 300,00011. Pentru desvoltarea cul
tural a a poporului s’au fâcut în oei 21 ani 
din urmâ însemnate îmbunâtâtiri atât prin or- 
ganisarea institutelor centrale: preparandia 
çi institutul teologic din A., cât çi prin 
înmultirea çcoalelor elementare, çi s’au régulât 
dotatiunile învëfâtoresci. La a. 1875 vechia pre- 
parandie din motivul, câ nu corespundea cerin- 
(elor legii, fusese în doué rânduri admoniatà çi 
amenin(atâ cu închidere din paiiea guvernului, 
iar institutul teologic se gâsia în o stare çi mai
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rea, avênd numai 2 profesori, cari ocupau çi alte 
functiuni çi neavênd nioi mâcar un local pro- 
priu, prelegerile se pineau în un local închiriat 
çi neoorespundëtor. Spre 'a se puté ridica ambe 
aceste institute la nivoul cemt de trebuin(ele 
timpului, s’a zidit în a. 1875 cu bani întra^i din 
0 Golectà, întreprinsâ în diecesâ prin actualul 
episcop, çi cu ajutor din fondurile diecesane, un 
local pentru ambele institute, îmbinate cu în
cepere din 1876 sub o singuià direc(iune çi s’au 
créai mai multe stipendii pentru pregâtirea pro- 
fesorilor la aceste institute; iar la 1885 s’a zidit 
frumosul edificiu seminarial (v. ilustr.), 
în care sûnt piasate de atunci încoace ambele 
institute. In institutul preparandial in- 
structinnea se face în patru oursuri, dupa planul 
de învê(âmênt edat de guvernul (orii pentm 
preparandiile de stat, augmentai conform tre- 
bidn(elor noastre. Pe lângâ aceste patin cursuri 
institutul mai are im curs de pregàtire, în care 
se primesc tineri, cari nu au cualificatiunea pre- 
sorisâ pentru preparandie, çi în care se prépara 
pentru depunerea examenuluide primire, precum 
ÇI 0 çcoalâ elementarâ de aplicatiune, în care 
elevii din institutul pedagogio-teologic fac prac- 
ticâ în predarea obieotelor de învëtàmênt çi în

manuarea disciplinei çcolare. Pentm a înlesni 
elevilor studiul, eparchia a înfiintat àncà în 1877 
un aluni ne U, în care se provëd elevii cu vipt 
çi loouintâ. In anul çcolastic 1896/7 sûnt in- 
ternafi în alumneu 133 elevi, dintre cari 80 
gratuit (resp. pe spesele diecesei), iar 53 solvesc 
0 taxa anudà de 60 fl. Numërul elevilor în anii 
din ui-mâ a fost între 120 çi 140, iar în oursul 
de pregàtire de25çi40. Institutulteologic 
are trei cursuri çi este organisai dupa modelul 
facultâ(ii teologice delà universitatea din Cer- 
nàut. Elevii sûnt internati în seminariu, unde 
pe lângà o taxà anualâ, au vipt çi loouintâ. Nu
mërul lor în anii din urnià a variai între 50 
çi 70. Penti'u promovarea literaturii romane 
episcopul I. M. a înfiintat la 1878 otipografie 
pe spesele sale çi a donat-o diecesei. Aici se 
tipâresoe organuldiecesei»Biserica çiÇcoala«, 
çi s’au tipânt multe câi'ti didactice pentru in
stitutul pedagogic-teologic çi pentru çcoalele ele
mentare. In administrafiunea consistoriului epar
ohial din A. sûnt urmàtoarele fundatiuni, din 
caii se impart stipendii pentm orescerea tine- 
rimii, çi anuine: a) fund. »Elena Ghiba Birta«, 
cu un capital de 59,571 fi. 54 cr. ; b) fund. »P o p o - 
vi ciu-Papfy«, cu un capital de 14,5(X)fl. 98cr.;
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c) fund.»Gavriil Faur«, cuud capital de 735711. 
65 cr.; d)fmid.»Ana lorgoviciu-Ebesfalvay», 
eu un capital de 5547 fl. 55 cr. §i fund. »Teodor 
Papp< eu un capital de 65,883 11. 71 cr. In 
cei 21 ani din urmâ s’au înfiintat 150 çcoale 
elementare noue în eparchie, $i s’au siste- 
misat 150 de posturi noue de învëtâtori. Nu- 
mërul total al çcoalelor elementare din eparchie 
este de 653. La 1889 s’a înfiintat în A., ou bani 
întrati din colecte si din unele ajutoai'e votate 
din paitea dieoesei, o scoalâ superioarâ de 
f e tite. Pentru crescerea tineriniii eparchia mai 
contribue în fiecare an eu suma de 1000 fl. 
la alumneul din Timisoara, care are menitiunea 
de a înlesnî elevilor sâraci si talentati a fre- 
cuenta sçoalele medii. Fondurile diecesane, 
menite a oontribui eu venitul lor la sustinerea 
organismului centi'al al eparchiei si al institutelor 
diecesane de învëtàmênt, au crescut în cei 20 
ani din urmâ eu suma de 641,076 fl. 36'/a cr. 
Prin aceasta crescere realisatâ prin o conscien- 
tioasa administratiune, averea eparchiei, care la 
1875 era de 438,076 11. 47'/a cr., trece astàfii 
preste 1 mil. 11. Acest capital este investit în 
3145 jugere de pâment, toate cumpërate în cei 
21 ani din urmâ, în 4 case de chirie, aflàtoare 
în orasul A., de asemenea cumpërate si zidite în 
anii din urmâ, în obligatiuni private eu hipo- 
tecâ pupilarà si în casse de pâstrare. Cu ajutoare 
de bani din partes diecesei au cumpërat pâmên- 
turi mai multe comune bisericesci, (pentru com. 
bisericesci : Petirç, Cuvesdia, Dorgos si Zâbalt s’au 
ciunpërat delà erariu 1400 jugere). [A. H.]

Arada, v. Albac.
Aradul-nou smSchela, (magh. Uj-Arad), com. 

niare în cottul Timis, cercul Aradul-nou, situât 
în fatà Aradului pe malul stfing al Murësului. 
Fundamentul comunei s’a pus Ta a. 1552—53, 
anume : Tui'cii ocupând fortâreata Orod, ca sâ-si 
întâreascâ positia, au zidit pe malul stâng al 
Murësului fortâreata Arad. Fortâreata fiind în- 
semnatâ din punct de vedere strategie, a fost 
obiect de ceartâ piinâ la a. 1752, când per4ên- 
du-si insemnâtatea strategicâ a fost demolatâ 
si zidità din ruinele ei fortâreata de astâ()i. 
Loouitorii bâstinasi erau Românii si Sêrbii ; 1685 
s’au aseejat aici pentru prima-datâ Germani de 
origine din Lotharingia, Frankonia si Schwarz- 
wald, din regimentele ducelui Eugeniu de Savoya ; 
1764 un oficiant delà sârâriile erariale cu nu- 
mele Neumann a edifleat 82 case si a colo
nisât tôt atâtea familii germane. Fiind acum 
Germanii în numër însemnat li-se fâcù si bi- 
sericâ 1a a. 1725. Pe acest timp si Românii erau 
1200, aveau bisericà si parochie, dar dupà îm- 
pâi’tirea pâmênturilor erariale (Germauii obtinurà 
7197 jug. catastrale pâment de clasa primà, iar 
Românilor nu li-s’a fâcut parte), împreunâ cu 
Sêrbii si-au pârâsit bisericà si vatra strâbunâ, 
emigrànd în Arad si prin alte sate vecine; déjà 
1781 abia mai remaserâ càteva familii, iar 1828, 
când numërul Germanilor se urcase la 3937, Ro
mânii abia au fost 113 sufleto. A.-nou a(}i nu- 
jiiërâ 5461 loc. curât Germani. Teritoral e 
7529 jug. cat. pâment foarte fructifer; produce 
cereale de calitatea primâ. ff]

Arafat, ses aproape de Mecca, loc de peleri- 
nagiu: »la muutele milostivirii«, (Dsebel al-rahma) 
situât làngâ acest ses.

Arago, 1) Dominique François, fîsician si 
bàrbat de stat francez, n. 1786 în Estagol la 
Pèrignan. A studiat politechnica. La 1805 deveni 
secretar la Bureau des longitudes si con
tinua cu Biot mësurarea de grade dintre Dün- 
kirchen si Barcelona pânà la Formentera. A 
ajuns apoi profesor la politechnicul din Paris 
si directorul observatorului astronomie. Teoria 
luminü, polarisatiunea, galvanismul lui îi dato- 
reso cele mai însemnate descoperiri. Operele 
sale, foarte numeroase, strâlucesc prin claritatea 
expunerii si au contribuit mult la popularisaiea 
sciintelor fisicale. Timp îndelungat a rédigeât 
revista «Annales de physique et de chi- 
m i e«. 1848 a fost ministru de interne, apoi de 
resboiu. Colectiunea operelor sale a apârut în 
editia lui Barrai (Paris, 1854—62, 17 tom.) f în 
Paris la 1853.

2) A. Etienne, poet si. «jiai’ist, frate cu Do
minique si Jaques A., u. 1803, a primit la 1829 
directiunea teatrului de Vaudeville în Paris; 
1848 ajunse director al postelor si membni în 
adunarea natioualâ; a fost condamnât în con- 
tuniaciam la deportare, pentni câ a luat parte 
la resooala din lunie; a petrecut în Belgia si 
Anglia; reîntors mai târijiu la Paris, ajunse primar 
(1870); 1878 archivai1 la École des beaux arts, 
apoi director la Museul Luxembourg. Scr. : «Une 
voix dans l’éxil, (1860), romanul «Les Bleus et 
les Blancs® (1862) etc.

3) A. Emcmuél, bârbat de stat si poet, u. 1812 
în Paris; a sens pe la 1832 câteva comedii si 
voudevüle; s’a fâcut apoi advocat; a participât 
la revolujia din Iulie 1848 ; s’a dus în Maiu al 
aceluiasi an ca ambasador la Berlin; s’a retras 
apoi dupâ2 Décembre 1851 din viafa publies; la 
1869 a fost membru al corpului legislativ si în 
Sept. 1870 al guvernului provisoriu.

4) A. Jaques Etienne Victor, literat frances, 
n. 1790; a fâcut 1817—20 sub câpitanul Frey
cinet 0 câlâtorie în jurul lumii; a soris mélo
drame si comedii; 1835 director de teatru în 
Rouen; f 1855 în Brasilia. A scris; «Prome
nade autoui1 du monde® (1822, 2 vol. ou atlas); 
«Voyage d’un aveugle en Californie et dans les 
régions aurifères® (1851) etc.

Aragon, afluentul stâng al rîuluiEbro înSpania; 
isvoresce în Pirenei si se varsâ dinsus de Alfaro; 
lung. 192 km. Dupà acest rîu s’a numit regntul 
A. (Aragonia).

Aragonia, (inut (regat) în nordul Spauiei, pe 
ambii (ernii ai rîului Ebro, 47,391 km1., ou 
912,197loc. (1887), Aragonia sup., tearâmun- 
toasâ încântàtoare, si A r a g o n i a i n f., ses pustiu 
negles în cultui-â. A. are 3 provincii : Saragossa, 
Teruel si Huesca. A. ajunse sub Ramiro 1. la 
1035 regat si la H63 a fost împreunatâ cu Ca- 
talonia. Regii din A. câstigarâ Valencia, Baloarele, 
Sicilia, Sardinia si Neapolea. Prin câsâtoria lui 
Ferdinand cu Isabela de CastUia (1469) se réalisa 
unirea Castiliei cu A. Dupâ resboiul span. de 
succesiune, în care A. statii pe partea Habsbur- 
gilor, A. îsi pierdù libertâ(ile. Istoria de Schmidt 
(1828).

Aragonita, minerai; carbonat de calciii ca si 
calcita, de care se distinge prin forma sa cris- 
talinâ (s. rombic). E principal do forniatiuiie 
concrefionarâ, depus din isvoare calde (calcai1 
pisolitic) sau de origine seoundarâ, oum s. e.
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sûnt: floarea fierului çi cristalisa^unile fnimoase, 
cari se gâsesc în unele roce ernptive vacuolare, 
în gips, în marge etc. Coohila multor molusce 
e formata de A.

Araguaya, (Bio Gi'andeJ, rîu de 2200 km. long 
în Brasilia, formeazâ granifa între statele Matto- 
Grosso çi Goyaz çi se varsâ în rînl Tocantins, 
afluentul drept al rîului Amazoanelor. A. isvo- 
resoe în Serra-Cayapo, despârfindu-se la Lagoa 
Tucupa în doué brafe : Braço menor çi Braço 
maior, cari încungiurâ insula Bananal sau St. 
Ana. Dupa împreunare fa^a apei, încungiuratâ 
de pSdui’i dese, présenta un aspect admirabil. 
Pe urmâ mai încungiurând âncâ câteva mici 
insuie, rîul devine tôt mai lat, formând însem- 
nate dar periculoase cascade în lungul curs pânâ 
la revârsarea sa, unde se împreunâ eu Tocantins. 
Aci ajunge o làtime de 1750 m., dând nascere 
la O mul^me de stânci de diorit çi pbonolith. 
Lungimea navigabilâ a acestui fluviu este de 
1200 km., avênd o mare însemnàtate pentru 
câile de comunica^e continentale. Delà 1887 
încoace lucreazâ doué societâti engleze eu un 
capital de 7 mü. dolari la exploataiea regiunUcr 
pune de aur çi pietrii scompe, aflàtoare la is- 
voarele rîului A. çi în regiunile silvice delà 
Tocantins.

Arakan, (Arrakan), provincie litoralâînBirma 
biiticà, lângâ Golful Bengalie, 47,981 km8., 
597,518 loc. ; ccmerciu însemnat eu orez. Delà 
1826 posesiune englezâ. Capitula de odinioarâ 
A. e în deoadentâ. Astâcji capitula e Akyab.

Arakceiev, Alexei Andreieviei, conte, general 
çi bârbat de stat rusesc, n. 1769 ; unul din cei 
mai intimi sfetnici ai tai'ului Alexandru I. ; a 
fondât colonü mUitare, provooând prin aceasta 
mai multe rescoale teiànesci ; -j- 1834.

Aral, lacul —, în Asia, spre est delà Marea Cas- 
picâ (între acestea istmul Turcomanilor), 48 m. 
preste nivoul màrii, 67,769 km8., (din aceçtia 
2517 km8, insuie). Apa e pu(in sâratâ çi în soà- 
dere. Afluen(i (despre Tui-kestan): Amu Darja 
çi Sir Daija.

Aralia Tourn., (botan.) gen de plante herbacee 
sau Kgnoase din famUia Araliaceelor, parte ame- 
ncauj pai-te sud-est-asiatic. Multe specii se cul
tiva în floràrii din causa varietafii în forme 
elegante de foi, bogâ(ie de habit, inflorescente 
décorative çi tratament uçor. Hârtia, pe care 
acriu Cbinezii eu tuç, se confec^oneazâ din mâ- 
duvâ de A. payrifera Hook. [A. Pr.]

Araliaceae, (betan.) familie de plante dicetile 
inrudità eu Umbelliferele, de care se distinge 
prin numèrul mai considerabil a carpelelor ; A.cresc 
eu deosebire în regiunile calde a ambelor emis- 
fere. Cele mai importante genuiî sûnt : Hedera 
(v. ao.) çi Aralia (v. ac.) [A. Pr.]

Aram, dupa pov. rom. e numele unui oraiu 
al smeilor. Cetatea, poi-Jile çi palatmile lui sûnt 
toate de ai’amà ((eara lui v. la Aghemant).

Arama, 1) métal, v. cupru; 2) munte în Rom., 
pl. Tazlâu-de-sus, j. Baeàu, pe teritorul com. So- 
lontu; are isvoare de apa feruginoasâ. — Perioda 
de A., în sciinfa preistoricâ numele unei période 
de culturà, care dupa unii ar fi premers periodei 
de bronz. Anume in Ung. çi Elvefia s’au gâsit 
imelte de A., din a câror forma primitivâ se 
deduce, oâ ai- fi de provenien|a mai veche decât

per. de bronz. Despre o per. de A. se poate 
vorbi eu temeiu numai refer. la Asia çi Ame
rica, (v. bronz, per. de—.) — In ait înfeles se 
numesce perioda de A. a treia din cele 5 vîrste 
ale omenirei (de aur, de argint, de aramâ, de 
eroi, de fier), dupa veohea çi primitivâ traditiune 
mitologicâ greco-romanâ. Oamenii de atunci erau 
violent, pomiti înti-’una spre resboaie çi de o 
forfà nebiruita, la ei totul fund de aramâ: inimi, 
arme, case etc. Luptându-se între ei s’au stins 
çi s’au prâbuçit în infern. Dupa çrefacerile 
poetico-morale po.sterioare, pâstrate rn Ovidiu, 
per. de A. este al 3-lea din cele 4 seoule suc- 
cesive (de aur, de argint, de aramâ, de fier), 
ce au fost la înoeputul lumei. Pe atunci domnia 
mândria eu ale ei corolare: resboaiele cava- 
leresci, nu cele criminale.

Aramaa, (»tearâ muntoasâ«, contrastul delà 
Canaan = »çes«), în anticitate întreg teritonil 
dintre Arabia, Eufrat çi Palestina, mai aies însâ 
Siria în stânga lordanului. Limba aramàicâ, 
aparjinëtoare ümbilor semite, eu 2 dialecte : cel 
de vest (siriac) çi cel de est (chaldeic).

Arâmâni, ramura sudicâ a poporului roman.
I. Numele ArImInilob.

In literatura românâ s’a îneetâ^nit numele 
de Macedoneni pentru ramura sudicâ a popo
rului roman, ceea ce se expücâ din împrejurarea, 
câ A., eu cari au întrat Eomânii din Regat 
prima-oarâ în contact, îçi trâgeau originea din 
Macedonia, (Monastir, Cruçevo, Clisura Nevesca 
etc.) Numirea aceasta însâ singurâ, nu se po- 
trivesce deloc, pentru-câ: 1) Massa principalâ a 
A.-lor locuiesce in Pind, care aparjine parte 
Tesaliei grecesci, parte Épirului, çi deci prin 
numirea de Macedoneni, sau cunr se cfice în 
general Macedo-Bomâni, ne formâm o idee eu 
totului falsâ eu privire la positia lor topograficâ. 
2) In literatura apuseanâ sub Macedoneni se 
înfelege popora(iunea Macedoniei, çi deoarece 
aceasta consistâ în cea mai mare parte din Bul- 
gari, în prima finie se referesce la ei, iar în 
a doua la Grecii de acolo. 3) In faptâ exista çi 
în Macedonia o poporatiune românâ, care lo- 
cuiesce exclusiv acolo, adecâ Meglenifii, açecjati 
pe muntii Caradjova. Aceçtia însâ sûnt a se 
distinge de A., càci precum Românii din Istria, 
de asemenea çi ei, sûnt o vi(â de sine stâtâtoare. 
eu limba, nàravuri, port çi chip propriu, çi de 
aceea noi ne vom ocupa eu ei mai aménun^it, 
sub numirea de »Megleniti«. Pentru aceçtia s’ar 
potrivi mai bine numirea de Macedoneni, çi 
numai din causa, câ aceasta numire e de diferite 
sensuri, le dâm niunele de »Megleniti« — dupâ 
teritorul locuit de ei. 4) Este just çi se cuvine 
a da unui popor numele pe care el çi-1 atribue, 
çi acela este numele de Aràtnâni (in dialeot 
âncâ Armâni, ArmàniJ, care nu inseamnà mai 
putin oa »Român« adecâ sRomanus*. Aceste mo
tive sûnt destule pentru a no obfiga sâ întro- 
ducem numele »Arâmâni« în literatura românâ. 
Numele»r]’iu(ari«este un nume de batjooura, 
provenit din exprimarea prea ascufità a numë- 
rului »cinci«, care în gura lor sunâ »tinti«. Un 
nume de batjocurâ este çi cel de >Gufovlachit 
(Vlachi schiopi), dat A.-lor de eâtrà Greci. De 
asemenea nu e corespumjëtor nici numele »Ro- 
mânii transdanubieni«, de o parte pentru-câ e
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prea lung, iar de alta pentru-câ ïdincolo de 
Dunâi'ü» lüouiesc mai multi Dacorom. (în Serbia, 
Bulgai’ia), decât A. preste tôt.
II. Çederile, numerul çi vhtorul AnÏMANiLon.

'pnutul, locuit de A. în massa compaotâ, este 
Findul, începêud delà muntele Smolika pânâ la 
Me^ovo, pe teritor turcesc, çi apoi trecênd pe pâ
ment grecesc mun^ii în eiu'sul superior al lui 
Salamvrias çi Aspropotames, o linie de preste 
100 km. Loouj-ile cele mai însemnate, începêud 
delà nord, sûnt: Sam arina (3000 loo.), Fâdzi 
(800 loo.), F al i O s e 1 i (800 loc.), S m i x i (SOOloc.), 
Avdhela sau Avela (J500 loe.), Ferivoli 
(2000loo.), Crania sau Turia (1500loc.). Milia 
sau Ameru (750 loc.) In vàile Vovusei çi ale 
lui Zagoritioos, ale açanumitului (inut »Zagori«, 
care mai nainte fuseserà eu totul ai'âmânesci, 
sûnt a(Ji numai urmâtoarele locuri arâmâne : 
Vovusa sau Bàïasâ (700 loc.), Laista sau 
Laça (2250 loc.), D-obrinovo (875 loc.), Leç- 
ni(a (1150), Faleochori (500 loc.), Cerneçi 
(600 loc.), Flamburari sau F le ro (500 loc.), 
Grebeni( (1000 loc.), Târstenic (SOOloc.?) 
Celelalte sûnt eu totul, sau în parte grecisate. In 
teritorul rîului Aria zaoe Me(ovo sau Minciu 
(3500 loc.), Sâracu (3000 loc.), Kalarites 
sau Càlarlii (1500 loc.) Comunele numite pimà 
aici apar(in toate Turciei, iar cele urmâtoare 
Greciei. Fe lângâ rîul Aspropotamos ; G h a 1 i c h i 
(1000 loc.? dupa Mârgârit), Crania (2500 loc., 
dupa Fhilippson 3500 loc.), Gardhiki sau Gar- 
dista (1.500 loc., dupa Fhilippson 22.50 loc), 
Fertuli (5Ü01oo.)çi alte 13 mai mici. Fe lângâ 
rîul Salamvrias: Malacaçi (1000 loc), Ven- 
dista sau Nevoden (800 loo.), Castanea 
(1250'loc., dupâ Fhilippson 1000 loc.), Clinovo 
(1000 loc., diipà Fhilippson 617 loc.) In cursul 
.superior al lui Salamvrias sûnt 5 sate, dintre 
cari oel mai mare e Cu(ufleni eu 750 loc. 
In Macedonia zao comunele arâm. eu totul 
isolate sau în grupo mici. Afarâ de aceea oraçele 
au mai mari sau mai mici colonii arâm. Cele 
mai de frunte oomune curât arâm. sûnt: Vlacho- 
C1 i s U r a (5000 loc.), N e v e s c a (2000 loo.), N i- 
jopolie (2(X)0 loc.), Tîrnovo (3000 loc.), Me- 
garovo (3000 loc.), Maloviçta (2000 loo.), 
Gopeçi (2700 loo.) Fe muntele Neaguf sûnt 
7 sate, dintre cari cel mai mare e Selia eu 
3000 loc. Fe muntele Garadjova zace Livadhi 
(2000 loc.), împrejurid cài'eia sûnt Megleni(i, 
fàrà însâ de a se amesteoa eu ei. Fe muntele 
Alaburun sûnt comunele BujdovaçiLopova 
(1500 loc.) Dintre comunele eu popula(iune ames- 
tecatâ numim în ftntâiul loc Monastirul sau 
Bitolia, din ai cârui loouitori (60,000) cam 8 
pânâ 10,000 sûnt A., al câror numërcresce prin 
imigràri, pe cênd numerul A.-lor (7000 loc.) din 
apropiatul Cruçevo scade din ce în ce, în fa- 
vorul Bulgarilor (4000 loc.), cari se înmulteso 
mereu. Çatista trebue sâ o socotim ca un oraç 
grecesc, deoarece generafia mai tinërà nu mai 
înÇelcgc limba maternà; tôt astfel în Salo- 
niohi çi Serres. Mai bine s’au (inut A. în 
Ochrida,Resen,Dj umaia9iForoia,fiind-câ 
Bulgaiii de acolo au mai pu(inâ putere de asi- 
milare decât elementul grecesc. In Albania, uiide 
au locuit mai uainte o mulçiiue do A. în oraçe 
însemnate, ca Çipisca, Muscopolie, Nico-

lita, Linotopi, Nioia, Lan g a, sûnt aiji munai 
nisce comime mici §i resflrate, pentru-cà ora- 
çele înfloritoare au fost pe la sfirçitul seclului 
trecut devastate, iar loouitoiii s’au réfugiât în 
Macedonia ?i chiai- ?i în Austro-Ungaria. Cea 
mai mare colonie din Albania, trâgèndu-çi oii- 
ginea din Muscopolie, e în Berat (3000 loc.) 
ai în (inutul M u z a c h i e din Fieri (cam 1000 loc.) 
In Epir, abstràgênd delà comunele de pe Fini 
amintite mai sus, nu poate ü vorba de o popo- 
ra(iune arâm. In I a o i n a se aflâ un progimnasiu 
românesc, dar cei 23 de çoolari (1889) ai lui 
sûnt to^i oopii sâraoi de pàstori de pe Find. 
In Tesalia e oraçuJ principal al A.-lor ïri- 
cala sau Târcolo eu 6000 loo. arâm., al câror 
numer cresce iai'na la 12,000. Fe Olimp se alla: 
Vlacho-Livadhon (3000 loc.) çi Koki- 
noplo (1200 loc.) In Caterina au imigrat cam 
1500 loc. Mai amintim, oâ în Acarnania âneâ 
sûnt 7 comune ai'âm. Cu totul sûnt 154 oomune 
curât arâm. çi 76 cu popora(iune amestecatâ. 
Ceea ce privesce numerul total al A.-lor, suma de 
150,000 suflete este mai curând prea mult (Jis, 
decât prea pu(m. Câci numerul lor scade repede 
§i soartea lor va h aceeaçi ca a Românilor din 
Istria, cari au scàcjut la 3000 de suflete, sau ca 
a Românilor din Moravia, cari a()i nu mai exista 
de loc. Drept documente ale acestei aser(iuni sc 
pot considéra urmâtoarele: 1) Un popor se ponte 
sus(iué între împrejui'àrile actuale, cari domiiesc 
în Europa, numai atunci, cànd stâpâuesce in 
massâ compacta un (inut, care e în stare sà-i 
ofere cele trebuincioase pentru traiu. A. locuicsc 
ÎDsà în mun(i, cari nu sûnt meni(i pentru agri- 
culturâ çi chiar çi în locurile, unde ar ])uté sa 
se ocupe ou lucrarea pâmêntului, au antipatie 
contra ei, considerându-o de o ocupa(iuuü de- 
jositoare. Sûnt dai- sili(i sâ se ocupe cu pâstoritul, 
çi unde acesta nu ajunge, cu negotul çi cu iu- 
dustria. 2) Imprejurarea din urmà îi silesce sa 
învete limbi stràiue, îuainte de toate grecesce 
çi bulgàresce, câci daoâ voiesc sâ faeâ negot eu 
aceçtia, trebue sâ le cunoascâ çi limba. Cen mai 
mare parte a timpului o petreo dar în oraçe 
grecesci, bulgâresci, sêrbesci, ba chiar çi egip- 
tene. Nu ne putem deoi mira, câ negustoriil 
arâm. din pâr(ile muntoase îçi dâ copiii în 
astfel de çcoale, cari îi uçnreaza ocupa(iunea sa 
din viitor. Li s’a luat cu drept în nume de rcu 
A.-lor, cà n’au sentiment national, câ îçi de- 
neagà nationalitatea, dar nu-i putem invinui jie 
comeroiantii çi pe meseriaçii arâm., cari içi 
trimit copiii în çcoli grecesci, câci aici e vorba 
de existentâ. In Levante elementul grecesc 
este în frunte, cel putin pe termurii Mârii 
Egeioe, ceea ce îi silesce sâ se asimileze ou 
Gi’ecii, n’au însâ inotiv de loc ca sâ-çi despre- 
tuiascà nationalitatea. 3) Dar chiar çi pâstorii sûnt 
siliti sâ învete una sau mai multe hmbi stràtne, 
câci nu pot petrece iarna pe munti ou tur- 
mele. Se coboarâ în Tesalia sau în Epir printre 
Greci, îir Muzaohie printre Albanezi, sau pe çc- 
sui'ile Macedoniei suclice printre Bulgari. Astfel 
în contact continuu cu alte natiuni, çi-au îusuçit 
înoetid cu încetul elemente strâine, cari le uâ- 
puste.se limba çi nationalitatea. 4) Comunele 
arâm. din Macedonia çi Albania zac i)rea res- 
lete, pentru ca sâ se poatâ sustiné, çi numai 
isolarea lor între munti çi necunoascerea liui-
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bilor stràine între femei i-au pâzit pânâ acum 
de pei’iro. S'a observât însâ pria lunga expe- 
l'ientâ, cà comunele isolate au fost mai âubüu 
desna^ionalisate, pentru-cà comunioatiunea eu 
veoinii de al ta limbà nu se poate évita, çi aça 
comunele aràm. isolate în Macedonia çi Al
banie vor dispâré mai ântâiu decât acelea delà 
Pindul nordie. 5) A.-lor le lipsesce o literaturâ 
nationalà, pe care s’ar puté întemeia o culturâ 
naiionalà. Limba lor este bunà pentru pâstori, 
dar ca limba literarâ nu se poate folosi. Limba 
daco-românâ nu o poate înlooui, oàci deçi pentru 
im filolog nu sûnt deosebiri mari între aceste 
doue dialecte, pentni A. limba literarâ roma- 
neascà e limba stràinâ, pe care eu tôt atâta greu- 
tate trebue sa o învete, ca bunàoarâ pe cea 
italieneasoà; din contra limba greceascâ déjà de 
veacuri i-a împrumutat toji terminü cultui'ali. 
Nu-i vorbâ, limba greaeà iiterai’â le face mari 
greutàji, eu toate cà cei mai mul^i vorbesc limba 
greceascâ, dar nu limba càrturarilor, ci cea vul- 
garà. Dacà Grecii ar fi injeles avantagiul ce-1 au, 
ar fl scris într’o limbâ mai popularà, decât cea 
îutortochiatâ, în care scriu aiji, çi atunci ümba 
lor ar fl pëtmns de sigur într’o mare parte a 
Macedoniei, unde acum se vorbesce aràmânesce 
sau bulgàresce. 6) Eeligiunea gr. or. a A.-lor, 
câre îi face supuçi patriarebului çi episcopilor 
greoi, cari nu sûnt nmnai capii bisericü, ci çi 
spiijinul natural in contra Mohamedanilor, a 
fâcut, ca 0 mare parte dintre A., mai eu samà 
dintre cei eu avéré, sâ jertfeascà milioane preste 
milioane penti’u causa greceascâ (Averof, Stur- 
nara, Toçija, Muçico, Sina ç. a.) Din toate acestea, 
precum çi din alte considera^uni, cari însâ nu 
sûnt aça de évidente, sau sûnt de natuià localâ 
(apartinerea Tesaliei la Grecia), reese, cà ele- 
mentul aràm. se apropie de peire. Ori cât le-ar 
câdé de greu Eomânüor aceasta, scàpare nu 
existâ. A. nu sûnt singurii în Europa în de- 
cadenjâ naiionalà, Ventjii din Lausitz în Ger- 
mania, Albanezii în Sicilia, ba chiar çi Litvanii, 
al câror numèr ti'ece preste un milion, împâr- 
tâçesc aceeaçi soarte ; chiar çi popoare mai mari 
sûnt amenintate în existent^ lor nationalà. La 
A. conlucrà toate împrejuràrile la desnationa- 
lisarea lor, pe care nici o propagandâ din partea 
Românilor nu o mai poate opri. In o privintâ 
0 chiar stricàcioasà aceastâ propagandâ, câci 
chiar çcoalele romane fac ca simtémêntul pentru 
limba maternà, pe care o are âneà talpa popo- 
rului, sâ slàbeascâ. S’a fâcut experientà la cei 
mai multi, cari cercetaserà çcoli românesci, cà 
îçi uità limba pe contul celei daco-romftne. lar 
dacà nici limba nu çi-o mai cunosc, ce le mai 
dà dreptul ca sâ se numiascâ Arâmâni? Insu- 
üetirea nationalà numai, pe care o câçtigà în 
çcoale, de sigui- câ nu. Dupâ ce cresce aceastâ 
generatiune nu se mai simt, çi nu se mai pot simti 
bine între împrejuràrile de fatà, çi daeâ nu îçi 
alla un post de dascâJ, emigreazâ în Eomânia, sau 
în alte teri. In anii din urmà s’au înflintat o mul- 
time de çcoli, dar (afai'à de eâteva comune ca; 
Maloviçta, Ochrida, Pliasa, Avdhela çi poate Peri- 
voli çi Cruçevo), toate eu résultat cât se poate 
de trist, çi cea mai mare parte a poporatiunii 
ai'àm. privesce eu ochi rëi aceste çcoale. Ne 
convingem desjn-e aceasta din studiul lui Bu- 
rada: »Cercetari despre çcoalele românesci din

Turcia«. Bucuresci, 1890. Autorul e poate singural 
Eomân, cai'e în publicatiunile sale despre A. 
n’a lâsat sâ fie sedus de çovinism, ci a spus 
adevërul. Numërul copiilor ce cercetau în 1889 
çcoalele, era în total 1500, ceea ce aratà o po- 
pulatiune de ca. 14,000, cari protejeazâ aceste 
çcoale. Un résultat trist dupâ atâtia ani de muncâ 
çi atâtia bani cheltuiti. $i nu trebue sâ uitâm, 
câ çcoalele sûnt cercetate aproape nmnai de 
copüi sâracilor, câci îi trimit la carte parte din 
simtemênt curât fatà de limba maternà, parte 
din causà, câ învétâmêntul e gratuit, ba în Mo- 
nastir çcolarii sûnt tinut' Ç> în internat çi astfel 
îçi asigurà de vreme un post. Delà 1889 s’au 
fâcut de bunâ samà progrese, câci la îuteme- 
iarea fiecârei çcoale se gàsesce un numèr anumit 
de çcolari, dar în general situatiunea a rëmas 
aceeaçi. Astfel scrie în primâvara a. 1896 Pa- 
pahagi, un patriot înfocat, directoiul gimnasiului 
din Mooastir: »A. din Monastir âneà tôt nu voiesc 
sâ scie nimic de çcoalele noastre». Çi astfel va fi 
starea lucrului cât timp nu se va schimba con- 
stelatiunea politicà din Turcia, când A. vor de- 
veni ou totul fârâ de importantâ, chiar când 
numërul lor ar fi îndoit sau întreit. Importanta 
lor stâ a<Ji numai în aceea, câ se luptâ în fa- 
vorul Grecilor pe pâment bulgâresc. S’a scris 
aici mai pe larg despre aceste împrejurâri, de emn 
se cere intr’o enciclopedie, scopul a fost însâ, 
sâ se desebidâ ochii acelora, cari fantaseazâ 
despre insemnâtatea politicà a A.-lor în Balcan 
çi nâdàjduiesc în viitoiul lor. Am suprimat sim- 
patia personalâ pentru acest popor atât de iubit 
nouë çi pentru ümba sa atât de valoroasâ, pentru 
ca sâ dâm adevôrului locul de onoare. Çi dacà 
prin aceasta s’ar întrista multü noçtri prieteni 
arâm., scim cà toti vor recunoasce în inima lor, 
câ avem dreptate. Gel dintâiu, care face amin- 
tiri exacte despre A., e Englezul Leake, care 
ne dâ notite importante asupra poporului çi a 
limbei în opurile sale: »Researches in Greece«. 
London, 1814, çi »Travels in Northern Greece«. 
London, 1834. Ceva cam confus çi eu greçeli 
raporteazà Francezul Pouquevilleîn»V oyage 
de la Grèce., Paris, 1820/21. (Ed. II. 1826/27, 
trad. germ. Meiningen, 18‘24), despre locuintele 
çi numërul A.-lor, cari dupâ el, sûnt numai 80,000 
loc. Date neexacte sau greçite se aflà la Francezul 
Heuzey: »Le Mont Olympe et l’Acamanie», 
Paris, 1860 ; L e j e an : «Ethnographie de la Turquie 
d’Europe®, Gotha, 1861, çi la Germanul Barth: 
iiReise dm'chs Innere der europaischen Türkei®, 
Berlin, 1864. Lejean dà numërul A.-lor dupâ 
Picot (les Eoumains de la Macédoine p. 19), 
adecà 200,000 loc., ceea ce e aproximativ corect, 
dacà numeràm çi pe A. grecisaji în decmsul 
acestui veac. Italianul Gubernatis, care a 
càlàtorit între a. 1869—75 prin Albania çi Epir, 
socotesce 45,000 loc., cari vorbesc românesce çi 
grecesce çi 25,000 loc., cari vorbesc românesce 
çi albanesce. G o p fi e v i 6 le-a dat A.-lor o deose- 
bitâ atenjiune în opul sëu pujin lâudabil ; «Ma
cédonien und Serbien», Viena, 1889, çi ne descrie 
locuintele precum çi numërul A.-lor destul de 
corect (încât privesce Macedonia). Georghiades 
în «Thessalia», Atena, 1880 (în grecesce), scrie 
din intej'ese grecesci, dar eu destulâ acmatetâ 
despre A. din Tesaüa. In «Ethnographie de la 
Macédoine», Phüippopoli, 1881 (fârâ numele auto-
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rului) sûnt datele despre A. greçite. Din partea 
Românilor nu s’a scris nimic insemnat despre 
A. Opul lui Boliutineanu; »Câlâtorii la Êo- 
manii din Macedonia ?i muntele Atos«, Bucuresci, 
1863, e plin de greçeli ?i exageràri (s. e. Cru- 
gevo are 24,000 loc., to^i A., pe cànd într’adevër 
Cruçevo e locuit de 7000 Aràmâni, 4000 Bulgari ?i 
800 Albanezi). Tôt atât de greçitâ e cartea lui 
N e n i t es eu: »Dela RomSnii din Turoia eui’o- 
peanâ», a cârei oriticà îndreptâtitâ e a se vedé 
în Convorbiri lit. XXX., pag. 443 sq. Atât Bo- 
lintineanu, cât çi Nenitescu n’au pëtruns în mij- 
looul teri>i ca sa nl1 supoarte primejdiile çi 
strapatele împreunate eu o atare câlâtorie, au 
preferit sa întrebe prin comunele mai mari din 
nord-estul ^inutului, în loc sa meargâ çi sa vadâ 
înçiçi, çi neounoscênd limbile tërii (grecesce, bul- 
gâresce çi albanesce), au fost siliti sa se adape 
din isvoare interesate çi nedemne de crecjëmênt. 
E deci natural, câ lucràiile lor nu pot avé pre- 
tentia de a fi obiective çi sciintifice. Un op au- 
tentio este cel scris de Weigand: »Die Aro- 
munen«, partea I., Lipsea, 1895, ou un plan çi eu 
ilustratiuni. Mai départe ne dâ çi Philippson 
în ale sale : »Reisen und Forschungen in Nord- 
Griechenland« (Zeitschrift für Erdkunde. Vol. 30. 
Berlin, 1895) unele notife exacte despre A. de 
acolo. O statisticà fâcutâ de un A., care are va- 
loare, dându-ne nmnirUe çi positiile satelor (deçi 
uneori neexact), este cea a lui Apostol Mâr- 
gârit în »Analele Academiei romane», 1879/80. 
Vol. II., Séria H., p. 67—70. Deçi MàJ’gârit, 
ca conducëtorul miçcârii rom., are cel mai mare 
interes de a da un numër cât mai mare ; el vor- 
besce despre 69 comune ou 100,000 loc., ceea ce, 
abstragênd delà unele exageràri, e corect. Deçi 
hsta lui nu e compléta, eu privire la Albania çi 
Macedonia, numërul A.-lor nu e eu mult mai 
mare, ceea ce ar fi bine sà ia la cunoscintà çi 
aceia, cari fantaseazâ despre o jumëtate milion, 
sau chiar çi mai mult, ca îu cartea lui Po- 
p i 1 i a n : «Românii din Peninsula Balcanicâ«, Bu
curesci, 1885, sau în »Carte de alegere« de 
Bagav, Bucuresci, 1887. Despre Românii din 
muntele Atos, cf. Pencovici: «Despre Românii 
din Macedonia çi muntele Atos.« Bucuresci, 1885.

III. CaRACTERUI,, CÜLTUBA çi OCTJPAflUNEA 
Aramânilor.

Cea mai de frunte însuçire caracteristicà a 
A.-lor e nisuinfa de a se cultiva, pentru ca astfel 
sà-çi uçureze condi(iunea traiului. Aceasta e eu 
atât mai sui'princjëtor, deoarece la aça oeva ne 
putem açtepta mai pufin în (erile sëlbatice ale 
Turciei. Nu e nici o comunâ mai mare, în care 
sà nu fie un a sau mai multe çcoale, cari sûnt 
sus(inute pe spesele poporului. Ajutoarele, ce le 
dau oamenü eu dare de mânà pentru acest scop, 
sûnt considerabile. Numënil çoolarilor, cari stu- 
diazà în Atena, e destul de mare, aça s. e în 
iama anului 1889 erau vr'o 300 de A., cari, 
afarà de câtiva, se dedeau de Greoi. Medicii çi 
dascàlii delà çcoalele grecesci din comunele bul- 
gâresoi, grecesci çi aràm. din Macedonia sûnt 
in cea mai mare parte A. Ei întrec în inteh- 
gen(à pe Bulgari, Albanezi çi chiar çi pe Grecii 
din Epir çi Tesalia; sûnt deçtep(i çi au pre- 
ten(iuni foarte modeste, aça cà troc aproape în 
sgârcenie. Sensualitatea e la ei eu mult mai

micà, decât la celelalte popoare din Balcan, ba 
Fàiçeriotii pot riece de model de moralitate. Pe 
do altâ parte sûnt neîntrecufi, ca toate popoarele 
balcanice, în exagerare, încât nu te prea pop 
basa pe cuvêntul lor. Içi iubesc patiia çi famiha, 
au însà iubire pentru elenism, incât nu cunosc 
nici 0 margine. A. nu iubesce munca gréa, ca 
agricultui'a, fàrà însà de a fi leneç, din contra, 
pentru de a câçtiga cât de pupn, nu cratà nici 
0 ostenealà. Clasa de jos e formatà mai aies de 
pâstori çi de choragii, apoi în toate pàrple sûnt 
cunoscup ca hangü, bàoani, brutari, argintari 
foarte harnici çi mai aies ca negustori, petre- 
cênd adeseori départe de patrie çi câçtigându-çi 
mai'i averi, mul(âraitâ iscusiufei lor. Ca poep 
(Riga Pheraeos din Velestmo, Zalacostas 
din Siracu), învë(ap (P a n t a z i d e s din Cruçevo, 
Lamprosdin Calarites), bàrbap de stat (C o 1 e 11 i 
din Siracu), s’au distins câpva A., natural însà, 
câ în interesul Greoiei, pentru care mii de A. 
çi-au pierdut via(a în resboiul de eliberare. Çi 
în timpurile mai noue s’au resculat A. contra 
domniei turcesci. Curagiul, puterea çi isousinfa 
A.-lor a fâcut, câ în cetele de tâlhari de prin 
Tesalia çi Albania, mmiërul lor e nepropor- 
ponat de mare. (Cf. Opurile lui Popilian, Neni- 
(escu, Weigand.)

IV. Originea çi istoria Aramânilor.
Precum s’a amintit déjà, A. çi Dacorom. au 

aceeaçi origine, ceea ce reiese fàrà îndoialà din 
Umba lor. Chestiunea aceasta se poate tracta numai 
în legàturâ eu chestiunea originei tuturor Romà- 
nilor; se nasce adecâ întrebarea, daeânapunea 
rom. s’a nàscut în Dacia veche sau în Moesia. 
Respunsul la aceasta întrebare e.ste çi resolvarea 
chestiei despre originea A.-lor. Greçitâ e în ori ce 
cas pàrerea, câ Dacorom. s’au nàscut în Dacia, 
iar A. în Moesia, câci nu e posibil ca limba vul- 
garâ latinâ sa fi avut în suta HI. d. Chr. atâta 
asemënare eu cea româneascâ, încât sà fi renias 
dupâ 1500 de ani (300—1800) cele doue limbi 
aça identice, pe lângâ pupna comunicape ce an 
avut-o între olaltà cün causa despârprei lor geo- 
grafice. Afarà de aceea, inscrippile latine din 
Dacia çi Moesia nu no dau cea mai micà pro- 
babilitate pentm aceaslâ teorie. Perioda desvol- 
tàrü limbii românesci originare, trebue sà cadà 
între veaourile VI.—IX., când toate spi(ele acestui 
popor au trebuit sà fie unité; înainte de secl. VI. 
nu poate fl vorba de Români çi de limbà romn- 
neascà. De aceea nu poate fi nici des oitahd: 
•Torna, torna fratre«, hmbà românà, ci sim plu 
vulgarâ latinà, precum se aflâ adeseori la Bizan- 
tini; mai aies câ cuvêntul »torn« înseamnâ çi la 
Dacorom. çi la A. numai a vërsa^ a pune vin, 
iar nicideoum a întoarce (a se icturna). Cea 
mai veche scire sigurà o aflâm la Kedrenos 
(U., 435) din a. 976, unde se spune, câ boienil 
bulgàresc David a fost omorît de drainep »va- 
lachi« la KaXijSpuç între Castoria çi Prespa. 
Dnimepi valachi vor fl fost nisce pâstori-tûlbari, 
precum îi descrie Beniamin de l’udola eu 200 
de ani mai în ui'mâ. Tôt Kedrenos amintesce 
(IL, 475) despre lupta delà Kimbalongu în a. 1014. 
Acest nume nu mai e latinesc, ci românesc, su- 
nând pentru urechia strâinului î ca i, precum 
çi astâiji sunà pe o parte a pnutului rom. In 
a. 1027 pleaeà Basiüos II. eu o oçtire, în cai'e
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RÛflt çi »Vlachi«, în contra Saracenilor. 1082 e 
amintit satul valacli Ezevan, în Tesalia, de Ana 
Comnena; 1091 sûnt în oastea împëratului Ale- 
xios, când acesta pleacâ contra Cuinanilor, inulti 
Valachi. 1170 ne spune Beniamin de Tudela, câ 
Valachii din Tesalia sûnt im popor tâJhâresc, 
cari nâvâlesc iute din mun^i, jefniesc çi apoi se 
retrag tôt atat de repede în muntii lor. Nimeni 
nu-i poate învinge. In secl. XII.—XIV. se nu- 
mesce Tesalia de nord-vest: , MeyoIXt) BXay i'a ‘, 
iar Etolia: ,Mi/,pà Pentru de a se
scrie istoria A.-lor de aci încolo, âncâ nu s’au 
fàcut înoercâri mai serioase. Avem pu^ine is- 
voare despre trecutul lor. Pânâ în timpul mai 
nou au trait în câpitanate independente în Pind. 
Numai Ali-Paça din lanina le-a nimioit libertatea, 
le jefui înfloritoarele lor oraçe çi le dàdù lovi- 
tura, în uima càreia poporui apune. Aproape 
despre toate comunele din Macedonia scim, când 
çi de unde au venit în ele oamenii. Nu poate fl 
nici vorbâ, câ s’a pàstrat popuJatiunea arâm. 
sau latinâ déjà din evul mediu în oraçe ca Salo- 
nichi, Serres çi Monastir. Negustorii çi mese- 
riaçii, cari erau pe acolo. îçi aveau patria în Pind 
sau în Albania. Teritorul între Epir çi Albania 
pe de O parte, de altâ parte Tesalia çi Mace- 
donia, adecâ Pindul nordic, inclusiv Zagori çi pâr- 
tile unde acum locuiesc aça numitii Copaciari, 
mai départe muntele Gramos çi muntele Camna, 
a fost locuit de A. De a scrie istoria A.-lor, e 
réservât viitorului ; pëcat câ Caragiani n’a sfîrçit 
ale sale: »Studii istorice asupra Românilor din 
Peninsula balcanicâ», acolo se aflâ o bibüografle 
bunâ pentru vremurile moderne. Fàrà valoare 
soiintiflcâ, dar totuçi eu multe notite intere- 
sante sûnt opurile urmàtoare: 1) Etudes isto- 
liques sur les Valaques du Pinde, Extrait du 
Courrier d’ürient. Constantinople, 1881; 2) Les 
Grecs, les Valaques, les Albanais et l’Empire 
ottoman par un Valaque du Pinde, 1886 (fârâ 
looul tip.); 3) Michâileanu, Studiu asupra dialec- 
tului Românilor din Macedonia. Bucui-esoi, 1889. 
(Cf. çi literatura asupra istoriei Românilor.)

V. Limb4 çi literatura Aramakilob.
Limba A.-lor e pentru un laie ou totul deo- 

sebità de cea rom., mai aies câ nici nu poate fi 
vorba de o întretinere între un A. çi între un 
Dacorom. Din punct de vedere filologic-istorio 
însà e lucrul eu totul altul, çi la prima vedere 
SB cunoMoe, câ aici nu e vorba de 2 limbi di- 
ferite, ci de 2 dialecte ale uneia çi aceleiaçi 
limbi, ale càror diferin(e se baseazâ pe o desvol- 
tare independentâ a ambelor pâr^i delà despâr- 
tirea dialectelor încoace. E imposibil a sus{iné. 
câ limba arâmâneascâ s’a desvoltat din limba 
vulgarâ latinâ delà sudul Dunârii, iar cea daco- 
românâ din cea delà nordul Dunârii. S’au des
voltat amêndouè sau la nord, sau la sud, o altâ 
posibiütate cade, îndatâ-ce avem în vedere 
compléta conformitate într’un stadiu preistorio 
al acestor 2 dialecte. Acelaçi raport e çi între 
dialectul istrian çi cel meglenit, fa^â de cel daoo- 
rqmânesc, numai cât deosebirile sûnt mai mici, 
nmd mai sourt timpul, de când s’au despârfit. 
Fieoare dintre cele 4 dialecte principale arc o 
multime de subdialecte çi idioame. Cel arâmânesc 
se imparte în 2 mari gnipe, eu privire la pro- 
nnntare ; cel arâmânesc propriu ()is çi cel al

Eàrçerotilor (v. Eârçerotil. De altfel dialectul 
arâmânesc e destul de unitar. Deosebiri mai mari 
sûnt poate în idiomul A.-lor Olimpului, studiat 
mai pe larg în opul lui AVeigand: Die Sprache 
der Olympo-Walachen, Leipzig, 1888, oare, ab- 
strâgênd de unele pâreri învechite, ne dâ o de- 
scripfiune exactâ despre acest idiom. Dacâ ase- 
mënâm dialectul de nord al A.-lor eu cel 
al Dacorom., constatâm urmatoarele: A. sûnt 
mai bogari în numërul sunetelor, avênd çi îm- 
prumutând delà Greci pe f, y. S, S- (ca englezescul 
th în this, tbank). â çi î se pronuntâ prin pâr- 
(ile Monastirului ca â, prin alte pâi’(i însâ se 
exprimâ ca â çi î, ba pe aloourea aflâm çi o 
niultime de nuante între ele. In fonologia A. 
aflâm unele trâsuri mai conservative decât în 
dialectul dacorom.: 1) 1 palatal e conservât, s. e. 
lîin = in; mulieare = muiere; fumealie = femeie ; 
fratilïi = frafii etc. 2) Conservarea lui e çi i (din 
e nasal) dupâ labiale, cari în dacorom. au 
trecut înainte de vocale închise în â çi î, s. e. 
ved = vèd; mer = mër; pâmintu = pâment; 
vintu = vênt etc. 3) Conservarea lui u final nu 
numai dupâ muta 4- liquida, ci çi dupa liquida 
muta, s. e. multu = mult; corbu = oorb etc. Nu 
încape îndoialâ, câ çi în dacorom. a fost odi- 
nioarâ tôt aça. Alte trâsâturi conservative ale 
dialeotului arâmânesc, pe cari nu le are limba 
românâ literarâ, sûnt pâstrate în dialecte daco
rom., aça s. e. 1) dz in Bânat ar. : dzîc, bân. : 
dzîc = (Jic; ai1. : vedz, bân. : vedz = vecji; 2) n pa
latal ; ar. : cunïu, bân. : cunïu = cuiu ; ar. : ur- 
soanïe, bân.: ursoanïe = uisoai-f-câ etc.; 3) ea 
uimat de e s’a schimbat în e în limba liter. rom., 
pe când la A. ca çi în Bânat a remas ea (în 
limba vecbe rom. e însemnat eu litera -t) s. e. 
ar. : clïeaîe, bân. : chïeaïe = cheie ; ar. : veade, 
bân. : veadïe = vede etc. Mai înaintat e dialectul 
arâm. decât limba liter. rom. în palatalisarea 
tuturor labialelor (p, b, m, f, v) înainte de i, 
care se derivâ din latinescul ë sau î, oeea ce 
de altcum s’a întêmplat çi pe cea mai mare 
parte a (inutului dacorom.: s.e. chïatrâ=piatrâ; 
chîin = pin ; ghine = bine ; niare = miere ; hilîu = 
fiu; yin (arareori çi ghin) = vin etc. O însuçire, 
care unm Dacorom. îi bâte la ochi, îndatà-oe 
aude pe un A. vorbind, e înlocuirea lui ci (tç) 
çi gî (dj) prin ( (ts) çi 4 (dz). Nu e aoeasta însâ, 
precum s’ar crede, o diferinfâ esen(ialâ între 
cele 2 dialecte, câci se poate arâta, câ çi A. au 
avut odinioarâ sunetele tç çi dj sau cel pufin 
variante palatale de ele, câci se 4ice tsîn (= (in), 
însâ tsinâ (= cinâ). Dacâ s’ar dériva ts din t çi 
din c deopotrivà, ar trebui sâ se cjicâ çi tsînâ 
(= cinâ), oeea ce nu existà însâ. Pe timpul 
trecerei lui tsi în tsî, trebue sâ se fi pronunfat 
cï ca tç sau mai bine (ps ca o affricatâ dorsal- 
apicalâ, din cai-e s’a nâscut çi dacorom. tç (cï). 
Inzâdar câutâm deosebiri esenpale între dia- 
lectele romane, câci nu aflâm nici una, precum 
gâsim, când comparâm limba românâ eu ori 
care dintre celelalte limbi romanice. In mor- 
fologia dialectelor, mai aies în ceea ce privesce 
flexiunea substantivelor, se aflâ deosebiri, despre 
cari nu putem spune eu atâta siguranfâ, ca la 
fonologie, în ce raport stau între olaltâ, nefiind 
desvoltarea atàt de limpede çi fiind prea multe 
punctele de mânecare. In genere consunâ dia- 
lectele çi în morfologie çi în sintaxâ. Foarte
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mari sûnt însâ diferintele pe terenul lexical. 
A. au pfistrat unele ràdàcini laidnesci, cari la 
Dacorom. nu se mai gàsesc çi viceveraa. Mai 
aies elementele grecesci çi albaueze sûnt 
foarte multe în dialeetul aràraâneso çi chiar 
aceastâ pricinà îl face atât de deosebit de cel 
dacorom. Pentru studiarea dialeetului aràmânesc 
sûnt mmàtoarele opuri de recomandat: Bo- 
]' a d s c h i (Boiagi) : »Èomanische oder Macedono- 
wlacliische Spracblehre», Wien, 1813, retipâritâ 
Bucuresci, 1863. A se*compara eu: Arno 
Dunker: »Der GrainmatikerÈoiagi«, Il.Jahres- 
bericht des rum. Seminars zu Leipzig, 1895. 
Miklosich: 1) «Beitràge zur Lautlehre des 
mmunischen Dialektes«, Wien, 1881. 2)»Rumu- 
nische Untersuchungen« II. Wien, 1882. Atha- 
n a s e s eu : »Gramatica româneascâ tiâ Bomâiiilji 
d’in dreptaDunareljei«, Bucuresci, 1865. Massimu: 
»Rapedaideadegramaticamacedono-rumaDeasca«, 
Bucui'esci, 1862, fârâ valoare scüntificà ; tôt aça 
Michâileanu: »Studü asupra dialectului Ro- 
mSnilor din Macedonia», Bucuresci, 1889, pünâ 
de greçeli de tipar. Confine însâ unele cuvinte 
interesante çi notife ÎDsemnate despre popoiul 
çi graiul delà Oohrida. Cel mai bun text aràm. 
este codiceleDimonie din Oehrida, din care 
apreluorat o parte: «sfântul Antoniu», Dacli
se It în »I. Jahresbericht des rum. Seminars 
zu Leipzig». 1894. Coleofiunea de cuvinte a lui 
Kavalliotis, precum çi textele preotului D â- 
nilâ se aflà publicate în: Miklosich: »Unter- 
suchuugeu II.« Rosa (Roja) : »Untersuchungen 
über die Romanier oder sogenannten Wlachen, 
welche jenseits der Donau wohnen», Pest, 1808 
.çi «Maestria ghiovàsirii românesei», Buda, 1809, 
scrisâ în românesoe çi greoesce. PublicafiunUe 
mai noue din partea A. aratà toate o lirabâ mai 
mult sau mai pufin schimbatà, aça opurile lui 
Athanasescu (v. ac.), Steriu Cionescu, 
Taçcu Iliescu, Andrea Bagav, destinate 
pentru învëfàmêntul çcolar ; apoi revistele ; »Fra- 
füia«, Bucuresci, 1880 în 18 numeri delà 22 Mart. 
pana la 23 Au^., »Macedonia«, Bucuresci 1888/89 
în 9 numeri, in care se aflâ un material folklo- 
ristic prefios. O revistâ apâruta de curând în 
Bueuresci nu o cunoasce referentul. Insemnatâ 
e colecfiunea lui Vangeliu Pet resou: »Mostre« 
I. Bucuresci, 1880, IL 1881. Nu e de întrebuinfat : 
«Sântul çi dumneijeescul evanghehu», Bucui'esci, 
1881. O colecfiune bunà în ceea ce privesce 
Umba, dar eu forma schimbatà în multe locuri, 
este cea a lui Obedenaru ed. de Bianu: «Texte 
Macedo-Române», Bue., 1891. Foai'te hune sûnt 
textele delà Avdhela ale lui Papahagi: «Samm- 
lungarom. Sprichworter und Riitseln», IL Jahres
bericht des rum. Sem. 1895 çi cea a lui ai aegi : 
«Aromunische Texte aus Monastir», III. Jahres
bericht des l’uni. Sem. 1896. Cea mai mare oo- 
lecfiune de literaturâ poporanâ aràm. eu tra- 
duoere gerniânà çi eu un glosar e fàoutâ de 
Weigand în «Arumunen» t. IL, Leipzig, 1894. 
Literatura mai veche e pe larg arëtatà la Picot: 
«Les Roumains de la Macédoine», Paris, 1875 çi 
la sfîrçitul opurilor citate ale lui Miklosich. 
Precum poporul însuçi, aça çi Kteratui'a popor. 
aràmâneascâeîn deoadenfâ. In multe locuri, 
precum în Olimp çi pe Pind, numai eu greu se 
pot aduna poesü pop. delà generafiunea bëtrânâ, 
cftntându-se mai aies poesü grecesci. Tôt aça în

Albanie çi la Fàrçerofi, cari preferâ cilnteoele 
albaneze. Numai în Pindul de noi'd se între- 
buinfeazà cântecele arâmânesci, însâ çi aici dé
cade çi nu e nici pe depai'te a se compai'a eu 
cea dacorom. (Cf. Schladebach: «Der Stil der 
arum. Volkslitteratur.», III. Jahresbericht des rum 
Sem. 1896.) [G. W.]

Aran, valea—, (Valle d’Aran), vale a Pireneilor 
în Aragonia, aproape de granifa francezâ; isvorul 
fluviului Garonne, spre test e Maladetta. Locui- 
torii vorbesc dialeot languedoc. Mai tofi sûnt guçaji.

Arancite, vin greu de Sicüia; 17°/o alcool.
Aranda, Pedro, Pablo Abaraea de Solea, 

conte de, diplomat çi bârbat de stat spaniol, n. 
1718 în Saragossa; din 1766 a fost preçediute 
al consUiului de Castilia, a mârginit în cahtatea 
aceasta puterea inchisifiunii çi alungà la 1767 
pe lesuifi din Spania; 1773 îndepàrtat delà ad- 
ministrare, la 1792 o reluà iaràçi pe timp sourt; 
t 1799.

Arândura, sau arândurica, e numele arâmân al 
rândunicii; mai respândit însâ e numele «làn- 
durâ« de aceeaçi origine, adecà delà «hh'undula».

[Wgd.]
Araneide, (paingini propriu (Jiçi), ordin de 

arachnide, eu ahdomenul neai’ticulat, pediculat 
çi provêcjut eu filiere, un fel de negi cupori 
în vîrf, prin cari se scurge o secrefiune ce ser- 
vesoe la formarea firelor, eu cari ei oonstruesc 
pânza çi saeü ovipari. Mygala avicularia L.,
5 cm. lung, în Surinam, îçi fesâ tuburi în cre- 
pàturile arbbrilor çi printre pietri, ataeâ paserile 
mici çi amphibüle. Epeira diadema L., pain- 
ginrd eu cruce. Argyroneta aguatiea L., pain- 
ginul de apà, îçi construiesce sub apâ o locuinfâ 
în formâ de clopot plin eu aer.

Araneologia, istoria naturalâ a painginilor.
Aranjuez, (pron. Aranhues), oraç în provincia 

span. Madrid, lângâ Tajo, 9649 (vara 20,000) loo. 
(1887) ; castel regai, zidit sub Füip H., reçedinfa 
de varâ a cuifii. Aici a abtjis regele Carol IV. 
în favorul fiului sëu Ferdinand la 18 Apr. 1808.

Arany, loan, cel mai mare poet epio al Ma- 
ghiaiilor, n. 1817 în Salonta, cott. Bihor, din 
pâiinfi sàraci, dai1 nobUi. 1832 învëfâtor sub
stitut la Kis-ÜjszilUâs, de iinde dupa serviciu de 
un an s’a rentois la Dobrifin, unde a studiat 
limba franc, çi germ. çi a cetit eu mare dili- 
ginfâ olasicii moderni. Ineepênd a duce o viafâ 
aventurioasâ, întrà la 1836 în societatea teatrala 
Fânesi çi Lâszlô, care era pe atimci în Dobrifin. 
Constituindu-se o fracfiune din aceasta în so- 
eietate ambulantâ, A. a càlêtorit eu ea pria 
Carei, Satumare çi Sighetul Marmafiei, de unde 
înfrânt de multe miserii çi suferinfe, s’a rentoi'S 
la vatra pâiinfeascà. Senatul çcolar 1-a aies de 
conrector la gimnasiu, iar la 1839 deveui notai1 
la oraç. 1849 a întrat în ministerul do interne 
ca concipist, dar preste câteva luni, dupa capi- 
tularea delà Çiria, s’a retras la famiha sa în Salonta. 
In toamna anului 1851 fù aies prof, la Nagykbros, 
iai' 1860 diriginte al societâtii literare «Kisfaludys ' 
când apoi s’a mutât la Pesta. 1 1882 în Buda- 
pesta. A. la început a soris mai mult pentru 
distragere poema epicâ satiricâ «E 1 v e s z o 11 al- 
kotmâny®, (oonstitufiune pierdutà), sbiciuind 
viafa desfi'ânatà comitatensâ. 1846 sooietate.i 
lit. Kisfaludy a publient concurs pentni o poema 
epicâ poporalà. A. a présentât la acest concurs
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h’ilogia nationalâ »T o 1 d i«, din care partea prima 
»ToIdi Mi k 16s« fù terminata la timpul indicat 
în concurs, çi în 6 Febr. 1847 a câçtigat nu 
numai premiul, ci chiar admira^innea membrilor 
sooietâtii ; critica întru atât a foat de favorabilâ, 
ca singurâ aceasta poemâ i-a asigurat pentru 
totdeuna numele de »1 i t e r a t $i p o e t«, iai1 în 
anul urmàtor fù aies de membru al sooielâfii 
lit Kisfaludy. Partea a doua »Toldi e s t é j e« 
a edat-o ca prof. în Nagykbrôs la 1854, iarâ a 
treia »Toldi szerelme« a apàmt numai oâtrâ 
finea viefii lui, 1879, eu acelaçi triumf ca partea 
primâ a poemei. Tôt în acea-stà direefinne a 
inceput a élabora, ca prof. în Nagykoros, tiilogia 
»Etele«. Din acestaa apânit, 1864, partea prima 
»Buda halâla« care çi în sine are valoare li- 
terarâ; din partea a doua »Csaba Kirâlyf iârol« 
a remas numai fragmente. Afai’â de aoeste opéré 
de valoare absolutà, a edat âneà mai inulte na- 
ratiuni epioe ; poesii Brice (e de însemnat însâ, 
câ n'a scris nici o poesie de amor) ; baladele ex- 
celente, caracterisate prin motivul lor tragic çi 
expresiunea viuâ a pasiunilor omenesci. A. a 
înfiintatfoaia literarâ»Szépirodalmi figyelô«, 
iar dupa trei anii-a schimbat tiUul în »Koszorù« 
çi a redactat-o pana la 1865. 1859 a fost aies 
membru ordinar al Acad. magh. de sciln^e, 1865 
seoretar, 1870 primsecretar al ei, în care post 
a remas pânâ la moarte. Meritul lui A. este, câ 
împreunà eu Petofi a cultivât eu mare succès ele- 
mentul poporal national. [fj

Arany, sat în Trs., cott. Hunedoarei, v. Uroiu.
Aranyos, rîu al Muntilor-Apuseni, v. Arieç.
Arâpusca, dupa pov. rom. e o fetiçoarâ ca o 

(Jinâ, locuiesce în muntele sëu, e îmbrâcatà ]’u- 
inëtate femeiesce, juinëtate soldâtesce, în mânâ 
are busdugan de aux, iarâ la ooapsâ sabia eu 
doué tâiçuri, çi când ameninta eu busduganul, 
împetria pe toti. A. era împërâteasa (Jinelor çi 
sbura în slava cerului, dar un fët fmmos s’a 
luat dupâ ea, a pus màna pe armele ei, çi ijina 
fù biruitâ, câci fusesë ursitâ, ca pânâ atunci 
sà remànâ (Jinâ çi fecioarâ, pânâ când un fët 
fi'umos va pune mâna pe armele ei. A. a fost 
0 fatâ mâiastrâ, care numai sebimbându-se în 
pasere, a putut sbura. [Atm.]

Arar, un fel de toi gros çi rar, tesut din për 
de caprâ, din cai’e se fac corturi çi se acoper eâmte. 
Se dériva din turcescul harar. (Et. M. Hom.)

Ararat, cel mai înalt munte în Armenia, la 
granitaEusiei,Persiei çiTurciei, vulcanic, oudouë 
piscuri (5156 m. çi 4180 m.) Dupâ tradi^une, pe 
el s'ar fi oprit coj-abia lui Noe (I. Moise 8, 4).

Aras, (Araxes), afluent din dreapta al rîului 
Kura în Armenia, isvoresce la Erzerum, formând 
granita între Rusia çi Persia.

Arâtarea Domnului, ( Epiphania, Theopliania), 
serbâtoarea în care se celebreazâ Botezul Bom- 
nuhti Christos în lordan de câtrâ loan Botezâ- 
torul. Se (j.ioe : »A. D.«, fiind-câ Mântuitorul çi-a 
început viata publicâ, când s’a botezat în lordan 
çi tôt atunci s’a desooperit çi sf. Treime. In Orient 
âneâ din seolü primi ai creçtinismului se ser- 
beazâ la 6 lan. eu solemnitate deosebitâ A. D., 
fâcêndu-se procesiune la vr’un rîu ori altâ apà, 
unde se face binecuvêntarea apei çi se boteazâ 
poporul. In ajunul Epiphanie! preotul umblâ pe 
la casele crédincioçilor çi le stropesce eu apâ 
bineeuvêntatâ.

Enciclopedia romanS. Vol.-l,

Arâ|el, numirea poporalâ a plantai Gynoglossurti 
officinale L. (v. ac.)

Arator, secretarul lui Athalrik çi subdiacon,
Îsecl. VI.), autoiTil mai multor sciieri poetice. 
)pul princ. i>Historia apostoHca», care descrie 

faptele Apostolüor.
Aratos, 1) A. din Sykyon, bârbat de stat grec, 

n. pe la 271 a. Chr. ; mântui oraçul de tiranul 
Nikokles çi mijlocî întrarea lui în confederatiunea 
achaioâ. Ajuns strateg al confederatiunii, a ri- 
dicat-o la putere çi vazâ, chiemând însâ întru 
ajutor pe Maoedoneni în contra Spartei (223), 
confederatiunea ajunse sub dominatiunea acelora. 
t 213 a. Chr., otrâvit de PiBp V. de Macedonia. 
A. a scris »Memorabilii«, în 30 cârti, cari au 
périt. 2) A. din Soloi în Kilikia, poet grec, se 
fâcù cunoscut pe la 270 a. Chr. prin diverse 
scrieri poetice; petrecù la curtea lui Antigonus 
Gonatas de Macedonia çi la a lui Antioch I. de 
Siria. Sorise poema didacticâ-astronornicâ »Phaino- 
mena çi Prognostika«, (ed. Bekker 1828, Eoohly 
1851 ç. a.) [nt.]

Aratrum, mësui’â veche de suprafatâ, în mâ- 
rimea unui teritor de pâmênt, care se putea ara 
eu 4 boi în decursul unei (Jile. 1268 în Ung. 
un A. era de 100 jugere.

Arâtura, (aratul), una din operatiunile cele 
mai importante în agricultorâ. De A. çi felul 
ei depinde în prima finie succesul mimcei plu- 
garului. La A. întoarcem çi mëruntim totodatâ 
pâmêntul, curâtindu-1 de buruieni. A. atunci îçi 
ajunge pe deplin scopul, când se varsâ terinâ 
dupâ plug çi remâne totdeuna brasda curatâ în 
ua-ma lui. A.-le poaitâ diferite numiri dupâ scopul 
nemediat ce iutentionâm eu ele, çi dupâ modul 
cum se executâ. Astfel la ogor avem trei feluii 
de A., anume A. de ogor sau ogorire, apoi A. 
de intors çi A. de semënat; apoi A. de toamnâ 
çi de piimâvarâ. Miriçtea ceroalelor çi semenâ- 
turile compromise se întorc, trifoiul, buruiana 
çi gunoiul se pune sub brasdâ, pajiçtea (tefina) 
se sparge, muçinoaiele çi cuiburile de porumb çi 
alte plante prâçitoare se mp. Apoi dupâ modul 
lor de executare sûnt A. obicinuite normale, 
adânci çi de desfundare; çi arâturi superficiale, 
unde radem numai suprafata pâmêntului. In fine 
mai sûnt: A. în douë pâiti, A. adunate la mijloc 
çi A. în spinâii.

Arâturile, pichet de granitâ pe malul stâng 
al Dunârii, se aflà în Rom., pe teiitorul corn, 
rur. Bistrita, jud. Mehedinti, pl. Ocolu.

Araucan, etagiu géologie, un etagiu al grupei 
textiare în America de .sud (La Plata, Patagonia), 
corespunde miocenului european.

Araucaria Juss., (botan.), gen de plante din 
fam. Coniferelor, tribul Araucaiieelor, împrâçtiat 
prin terile calde din juruL Océanului Pacific de 
pe emisfera sudicâ. Eleganta portului, basatâ pe 
regularitate admirabilâ în ramificatie çi distri- 
butia fmnzelor, face ca spécifié acestui gen sâ 
se cultive adese la noi în florârü. Mai adese 
întimpinâm aioi A. excélsa R. Br. originarâ de 
pe ins. Norfolk çi A. imbricata Pav. din Chfie.

[A’ Pr:]. .
Araucarieae, (botan.) trib apartinëtor familier 

Coniferelor. (V. ac.)
Arauco, provincie în Chile, între Cordillerii 

çi Oceanul Pacific, 11,000 km*., 77,677 loc. ; 
fparte mânoasâ. Pe malul mârii locuiesc Arau-
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canii, o semintie indianâ, circa 50,000 sivflete, 
popoi' resboioic, pâgân, eu constitutie inilitarâ- 
arist.ocraticà ; în 1860 au proclamât rege pe 
francezul de Touneus, oare însâ fù alungat din 
teavâ în doué rânduri de câtrâ autoritâtile din 
Cliile. Acest rege aventurier, ca rege ürélie 
Antoine I., a mûrit 1878 în Bordeaux. Capitula ; 
Lehu, 7000 loc.

Arausio, aoum Orange, oraç în départ, franc. 
Vaucluse; înfrângerea Romanilor de catrâ Cimbri 
si Teutoni (105 d. Chr.)

Arawakk, semintie indiana în America de sud, 
Guyana oland. çi brit., pe ambele maluri ale 
rîului Corentyne pânâla Pomorun; numerâ circa 
2000 suflete.

Arazzi, la Italiani tapete (esute çi înfmmse- 
fate eu figuri, numite astfel delà oraçul Arras 
în Flandria, unde în evul de mij'loc se fabricau 
în mari cantitafi.

Arbànaç, sinonim eu Ainâut sau Albanez, nu- 
mire veohe.

Arbe, insulà dalmatinâ apai’tinëtoare distrie- 
tului Zara, 193 km2., 4541 loc. Croati, cari se 
ocupâ eu pescàritul çi oieritul. Capitula insulei 
poartâ acelaçi nume, are 811 loc.

Arbela, (Arhil sau Erbil), oraç în Assiria, 
12,000 loc., cai'i se ocupa eu negotul. In apro- 
pierea acestui oraç a repurtat Alexandni oel 
Mare o stràlucitâ victorie asupra lui Darius Co- 
domannus.

Arber, A. cel mare, cel mai inalt pisc al pà- 
durii boeme în Bavarda inferioarà, 1458 m.; spre 
nord delà acesta se aflâ A. cel mie, 1381 m.

Arberg, Carol, comité, general austriac, n. 1705, 
t 1768; se distinse în resboiul de succesirme 
austriac ?i în resboiul de 7 ani (mai aies la 
Breslâu 1757), décorât cuordinul »MariaTeresia«.

Arberger, Leonard, vestit câpitan de haiduci 
pe timpul Corvinilor.

Arbes, lacoh, scrütor, cel mai de frunte ro
mancier ceh, n. 1840.

Arbiter, fiat.J arbitra, în procesul civil roman 
judecâtor (cive din lista juratilor), autorisât de 
prêter a décidé în o afacerelitigioasâdupâ echitate 
çi nu dupa dreptul strict; cri judecâtor aies de 
pàriile litigante; în fine: pei'soanà, càrei jude- 
càtorul ri încredinteazâ deciderea unei cbestirmi 
de fapt, ce o atlâ incerta. Dupa dreptul roman 
(Cod. de proo. civ. C. IV., art. 339—370) per- 
soane, cari au libeml exercifiu al drepturilor lor, 
pot sa regrrleze prin A r b i t r i judecata oontesta- 
fiunilor lor; nu pot fi însâ supuse la A. ches- 
tiunile de starea civilâ, de divoi't çi obiectele, 
asupra cârora legea nu permite a se face trarrs- 
acjivme. Hotârirea A.-lor este supusâ la apel, 
daeâ pârtüe n’au renunjat la acest drept. In Ung. 
(art. de lege LIV., §§ 495—512) numir-ea de A. 
este admisâ pe basa de contract în scris, eu ex- 
ceptiunea causelor de carie funduarà, fideicomis 
si câsâtorie, si a proceselor, în cari sunt inte- 
resa(i absenji cri minori (§ 53). Hotârirea A.-lor 
nir este srrpusâ la apelafiune, la cerere de nir- 
litate numai în anumite casuri (§ 297). Exe- 
cutarea sententoi A.-lor o poate ordona numai 
judecâtoria ordinarâ.

Arbitrage, (franc., delà lat. arbitrium = deci- 
dere), în oomerciu eruarea si alegerea ocasirmilor 
celor mai avantagioase de cumpërare si vênrjare, 
ce se ofei' pe drferitele piete. Cornerciantrdui,

care are de a face plâfi sau de a incassa ])ru- 
tensiuni în piete strâine, îi stau deschise dife- 
rite câi pentru realisarea operatiunii, folosindu-se 
din cas în cas de cea mai rentabilâ. Cu deo- 
sebire banchierul este mat mult în positie de a 
puté alege între aceste câi si aflarea celei mai 
avantagioase este obiectirl A.-lui sau computului 
de A. Chiar si nefiind vorba de o platâ sau de 
incassarea rmei pretensiuni, se poate face A., 
s. e. voind a afia, câ în care piatâ s’ar pirté 
cumpëra sau vinde mai avantagios o specie oare- 
care de cambü (A. de cambiij. Dacâ la A. de 
cambii, — dupà cutn de l'egulâ se întêmplâ, — 
este a se lua în combinatie si diferinta de spese 
(provisiune, courtage, porto) a diferitelor câi, 
ce se oferâ, atunci A. se mmresce combinat, iar 
în casul coritrar: simplu. A. de bani iudicà, 
care soru de monete se poate folosr mai avan
tagios pentru un anumit scop, sau dacâ e vorba 
de cumpërarea ori vên(Jarea unui soiu de mo- 
netâ, în care piatâ se poate face aceasta în con- 
ditiuni mai bune.

Arbitrar, dupâ bunul plac.
Arbitrator, pei-soanâ numitâ într’un contract 

cu scop ca sa reguleze chestirmi, asrrpra oàror 
pârtile contrahente eventualnus’ar puté întelege.

Arbitriu, (lat.) decidere, apretiare. Arbitru, 
V. Arbiter.

Arbogast, de origine franconà, întrà de tim- 
puriu în servioiul împër. Gratianus si Tbeodosius, 
379 se luptà în contra Gotdor; 388 contra rrsitr- 
patorului Maximus în Iliria si apoi contra tira- 
nilor, ce-si ridicarâ capul în Gallia. Snb Valen- 
tinianus II. adevëratrrl regent în Gallia era A., 
voind însâ împër. sâ-1 delâture, A. asasinà (392) 
pe împër., si ridicà pe tron pe secretarul îinpëi'. 
Eugeirius. Dupâ pregâtiri de 2 ani Tbeodosius 
resbunà totusi rrciderea cumnatului sëu în lupta 
întêmplatâ (394) la rîrrl Frigidus, în care Eugonius 
fît prins si décapitât, iar A. în despei'area lui 
se lâsà în sabie. [ni]

Arbon, oras în cantonul elvetian Thrrigau, pe 
0 peninsulà a lacrrlui Boden, 3073 loc. ; aici a 
fost în vechime fortul roman Arbor felix.

Arbor, (lat.) nume ce se dâ ori oârei plante 
lemnoase, vivace, avênd în general corpui arti- 
crüat: 1) dintr’o ràdàcind puternicâ, mai imdt sau 
mai putin ramificatâ, care fixeazâ cu târie plautade 
pâment; 2) dinti-’un caulom (v. ac.) sau dintr'un 
culm (v. ac.) arborescent, ori dintr’rm truiichiu 
arborescent (v. ac.) de formâ si dimensiuui vn- 
riabile si 3) dintr’o coroanà (v. ac.) a cài ei formâ 
si desvoltare deosebità caracteriseazâ arboru!, 
dândtt-i forma sa particularâ sau cum se (Jice 
portai sëu. Când A. presintâ un caulom, atunci 
coroana este representatâ printr’un buobet ter
minal de frunze mari, alrrngite, simple sau com- 
puse, s. e. arborii ferigelor (v. Feiige arbores
cente), cei mai multi arbori ai monocotiledo- 
natelor (Palmieri, Yircca, Aloe, Fourcroya, 
Xautorrhaea, Vellozia) Cycadeele etc.; sau mai 
rareori caulomul, mai aies câtrâ bëtiânete, se 
bifurcâ delà oarecare înâltime de mai rnulte 
ori sucoesiv (multe Vandanee, Dracaena, unii 
palmieri din regiunea Nilului, cum: Hyphaeaa 
thebaica, H. coriacea). Când arbonil presintâ un 
cubn arborescent, coroana este formata din ra- 
muri frunzoase, apropiate si adunate mai mult 
câtrâ vîrful tulpinei (Bambusa). In fine când
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arborul presintâ un trunchiu arborescent, coroana 
D totdeuna formata din ranmri frunzoa.se; iar 
dupa forma ei distingem doué tipuri de arbori: 
1) arbori ou coroana foarte alungitâ, conicâ, eu 
basa largâ, trunchiul foarte scurt, putêndu-se 
reduce la 50—60 cm., eu frunzele persistante 
(Coniferele: bradul, piuul etc.) ?i 2) arbori eu 
truncbiul alungit, cel pufin de 4—5 in., eu co- 
roana în general reslâtitâ (corimboasâ, racemoasâ) 
sau mai rar alungita (piramidalà, fastigiatà), çi 
în acest cas mai largâ câtra mijlocul sau vîrful 
sëu $i mai strîmtâ la basa (arborii frunzoçi ai 
dicotiledonatelor; stejar, fag, plop, ai-tar etc.) 
CoDsiderati din punctul de vedere al duratei 
fruQzelor, arborii frunzoçi ai dicotiledonatelor 
,se divid în : arbori ou fninze caducs, cum sûnt 
arborii din regiunile temperate sau reoi; çi ar
bori în totdeuna ver()i, ale câror frunze cad suc- 
cesiv într’o lungà duratà de timp, cum sûnt mai 
toate coniferele (bradul, pinul etc.), çi arbori 
frunzoçi din regiunile oalde subtropicale din cele 
2 emisfere (lâniâii, portocalii, steiarii din re- 
ginnea mediteranà, mirtii etc.) Inaltimea arbo- 
rilor (lungiraea orticulelor aeriane), gi’osimea çi 
vivacitatea (durata vie(ii) lor, variazâ între li
mite foarte îndepàrtate. S’a constatât însâ, câ 
pentru arborii de aceeaçi specie exista o limita 
superioarà mai mult sau mai putin constantà. 
Dâm aoi, spre orientare, câteva limite de felul 
acesta. Pentru înâltimo : arborii eu caulom ; Cha- 
maerops liumilis 4 m., palmierul din Palmyra 
(Borassus tlabelliformis) 30 m.. Cocos mucifera 
32 m. çi cel mai înalt Ceroxylon audicola, pal- 
inierul din An4i 57 m. ; dintre ferigele arbores
cente Balantimn antarcticum din Zelanda noua 
ajunge la 3 m., Alsophila excelsa 22 m.; dintre 
arborii eu caulom ramifleat Dracaena Draco, la 
Orotava pànâ la 22 m. ; Bambusa, dintre arborii 
ou culm, pâuà la 25 m. ; iar dintre cei eu trunchiu 
arborescent tisa (Taxus baccata) 15 m., carpenul 
(Carpinus Betulus) 20 m., gorunul (Quercus pe- 
dunculata) 20 m., stejarul eu flori sesile (Q. 
sessiliflora) 35 m., pluta (Populus alba) 40 m., 
fagul (Fagus sUvatica) 44 m., pinul (Pinus sil- 
vestris) 48 m., molidul (Abies excelsa) 60 m., 
bradul (Abies pectinata) 75 m. ; iar printro cei 
mai înalfi se citeazâ pinul gigantic din California 
(WeUingtonia gigantea) 79—142 m. çi eucaUptul 
(Eucalyptus amygdalina) 140—152 m. Pentru 
grosime în diametru: Balantium antarcticum 
40 cm., Alsophila excelsa 60 cm. çi Dracaena 
Draco 14 m., dintre arborii eu caulom ; iar dintre 
cei eu culm Bambusa pâuâ la 50 cm. Dintre 
ar borii eu trunchiu : o(etaml (AUanthus glandu- 
losa) 0'9 m., carpenul çi pinul 1 m., molidul çi 
fagul 2 m., bradul 3 m., tisa 4-9 m., gorunul 
7 m., eucaliptul 8 m., boababul (Adansonia di- 
gitata) 9-5 m., pinul gigantic din California 11 m., 
platanul (Platanus orientahs) 15'4 m., iai' printre 
cei mai groçi sûnt: Taxodium mexicanum sau 
cliiparosul de baltà din Mexic 16-5 m. çi cas- 
tanril (Castanea vulgaris) 20 m. In privin(a du
ratei vie(ii se citeazâ Dracaena Draco delà üro- 
tava ca avênd 6000 ani, Adansonia digitata dupa 
Adanson pânâ la 5000 ani, platanul delà Buiuk- 
dere din Constantinopol 4000 ani, chiparosul 
(Cupressus fastigiata) çi tisa 3000 ani, castanul, go- 
runul çi cedml Libanului 2000 ani, bradul 1200 ani, 
pluta 500 ani, fagul 300 airi, carpenul 150 ani.

Arborii cresc în general în asociatiuni compacte, 
formând pàduri, codri, zâvoaie etc. (v. Aso- 
ciatiuni vegetale), çi pe lângâ câ dau caracteris- 
tica vegeta(iunii difeiitelor regiuni, dar miüti 
dintre ei servesc âneâ pentru a caractérisa çi 
circumsciie diferite zone botanice.

Arbor, însotit de un epitet, care se refera la 
proprietâtile plantei, servâ pentru a desemna 
foarte multe plante lemnoase exotice, cum s. e. 
A. baîsamic, pentru unele specii de Hypericum 
din Madagascar, unele Burseracee (Bursera, Bal- 
samea etc.); A. untos, unele Sapotee din se- 
rnintele cârora se scoate unt (Bassia butyracea, 
care produce untul de Galam) ; A. de Brasilia, 
diferite specii de Caesalpinia, cari produc lemnul 
de Brasilia; A. vareà, diferi(i palmieri, al câror 
mugure terminal se consuma sub numele de 
varzâ palmistâ ; A. cerei pentru Myrioa cerifera, 
Ceroxylon andioola etc.; A. cytherei (Spondias 
dulcis) ; A. dracului (Hura crepitans) ; A. lui 
Bumnedeu, A. pagodelor (Ficus religiosa), A. 
judei (Cercis siliquastrum çi Kleinhovia hospita) ; 
A. vaca (Piratinera sau Galactodendron utiUs); 
A. pânei (Artocarpus incisa çi Zamra oafra) ; 
A. hârtiei (Broussonetia papyrifera) ; A. de sagu 
(Sagus Rumphii) ; A. vietii (Thuia) etc. [V.J

Arbore în marinâ, v. Arborada.
Arborada, (marinâ) totaütatea arborilor, catar- 

gelor unui bastiment eu velele çi manevrele ce 
le garnisesc. A. tip se compune din 3 arbori; 
arborele trinchet în prova, arborele mare la 
mi]'loc, arborele artimon în pupa. Fiecare arbore 
se compune din 3 pâr(i : coloana, partea de jos, 
arborele gabier, la mijloc, arboretul eu sâgeata, 
în vîrf; la fiecare arbore sûnt patru vergi în 
cruce eu arborele, pe fiecare vergâ flind învër- 
gatà O velâ, cai'e se poate înfâçura pe vergâ 
sau întinde între doué vergi. La fiecare arbore 
mai este çi un fel de vergâ obücâ, care se nu- 
mesce pie çi poartâ o velâ numitâ raudâ. In 
prova bastimentului, înehnat pe orizont, este 
bompresirl, compus din 3 pârii ca çi un arbore. 
Un arbore complet eu toate velele astfel de
scrise se numesce un arbore pâtrat sau fai', çi 
un bastiment eu 3 arbori comple(i se numesce 
un triarbore pâtrat; când cel din pupa nu are 
decât vêla raudâ, bastimentul se numesce tri
arbore goelet sau bai’oâ. Sûnt vase mari, cari 
fao serviciul între Europa çi Ameiica sau Oceania, 
cari au 4 çi 5 arbori completi. Bastimentele mici 
eu 2 arbori pàtrati se numesc brickuri; cele 
eu 2 arbori numai eu raude se numesc goe- 
lete etc. La bastimentele moderne de resboiu 
arborii au devenit nisce adevërate tumuri de 
fier, cari poartâ tunuri çi projectoare electrice, 
li se dâ numele de arbori militari ; aceçti arbori 
poartâ 0 sàgeatà înaltâ çi o vergâ subtire, servind 
pentru semnale; nu poartâ vele. Pe bastimen
tele eu vapori de comerciu arborii sûnt iarâçi 
de fier çi nu poartâ de obiceiu decât vele raude ; 
arborii servesc mai mult a se instala pe ei gruie 
pentru încârcarea mârfurilor. [Constant B.]

Arbore, Lttca, hatman, pe timpul lui Stefâ- 
nitâ-Vodâ al Moldovei; când acesta era minor, 
cel mai influent dintre divaniçti. Deçi Moldova 
era înohinatà Turciei, totuçi el înduplecà divanul 
domnesc sà înoheie un tractat eu Polonia (1518). 
In vîrstâ de 17 ani Stefânitâ se declarâ major, 
çi din motive personale rupe tractatul eu Polonia
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Ai boi’e însâ, farâ a lua în samâ capriciile dom- 
Dului, trimite din nou, 1523, pe oratorul Luca 
Cârjà sa reînoiascà tiactatul eu Polouii. Tinenil 
Stefànitâ, a^itat çi de diiçmanii bëti’âuuM sfetnic, 
se siipêrà de demeisurile acestuia, çi farâ nici 
O judecatà pune de îl taie (Apr. 1523). In cu- 
rênd çi oei 2 fii ai lui Arbore: Toador çi Ne- 
cliita sûnt uciçi.

Arborea, sat vechiu lângâ pàrêul Soloei în Bu- 
covina,iud.Solcei, càpit. Gurei Homorului, ooinunâ 
çi parochie, ou moçie jnânàstireascâ, 4896 loc., 
dintre cari 3993 ort. resâriteni, 360 apuseni, 
246 pi'otestanti çi 267 ovrei; are o biserioâ de 
piatrà ort. resâr. ziditâ de pàrcâlabul Luca Ar
bore în 1502, apoi din timpnl nou o bisericà 
rom.-cat. çi alta protestantâ; o çcoalâ do patni 
clase, comunà, çi alta protestantâ de o olasâ; 
Roniânii au çi un cabinet de lecturâ. Satul priude 
a se desvolta în tîrg. [Dr. I. G, Sbiera.]

Arbore de doliu, arbori ou crengile çi frun- 
ziçul aplecate ; se planteazâ ca simbol de doUu 
langâ morminte çi ca arbori împodobitori în 
parouri. In cuitile bisericilor çi çooalelor la noi 
sûnt bine vë^ufi çi pentni exteriorul lor doios 
impun seriositate çi pietate. Intre A. de d. primul 
loc îl ocupâ salcix babylonica, apoi urmeazâ mai 
multe soiuri de mestaeàn, brad çi fraxin. [L.]

Arbore généalogie, (StemmaJ, înfâtiçarea in- 
tuitivâ a relatiunilor de consSngenitate ce exiatâ 
între mai multe persoane, familii sau genera- 
tiuni (v. Genealogie); adesea înfâfiçat prin un 
arbore eu crengi.

Arbore mare, (marinâ) catargul din mijloc; 
pâi^ile din cari se compune se numeso: coloana 
mare, A. gabierului mare, arboretul mare; ver- 
gUe se numesc de jos în sus: verga mare, verga 
gabieruluî mare, verga sbmutorului mare, veiga 
rândunicei mari ; în fine velele se numeso : vêla 
mare, gabierul inare, sburâtorul mai’e, rândunica 
mare. Când poartâ çi raudâ, aceasta ia numele 
de rauda mare, açe()atâ pe pieul raudei mari. 
(V. Arborada.)

Arborescent, ce cresce ca un arbore.
Arborescii, familie boiereascâ moldoveanâ — 

din care fâouse parte Luca Arbore (v. ao.), — 
ajutà çi ea la resooala pornitâ împotriva lui Stefan 
Lâcustâ, domnul Moldovei.

Arboroasa, partea supramontanâ din Dacia 
borealâ, numitâ çi Plânina (Ploninia), tinut ridi- 
cat, ardua tellus, de unde numele Ardeal pentru 
Dacia centralâ; din secl. XV. încoace însâ partea 
dintre cursul superior al rîurilor Siretului çi 
Prutului se numia de Ruçii Galifiei »Bucovina« 
(delà Bûche = fag,) felul prédominant al arbo- 
rilor de pe acolo, iar de Romani »Fâget«.

[Dr. I. G. Sb.]
Arbroath, (pion. Arbrot), port vechiu în di- 

strictul scofian Forfai-, pe malul màrii nordice, 
22,960 loc., industriaçi çi negustori.

Arbust, plante lemnoase cari nu cresc ou 
trunchiu, ci se ramificâ din râdâcinâ în foi mâ de 
tuf à. Piin aceasta se deosehese de arbori, cari 
cresc eu trunchiu çi numai la oarecare înâltime 
se ramificâ în coroanâ. [L.]

Arbutus L., (botan.) gen de plante din familia 
Ericaceelor, trib. Arbuteelor, cuprinde tufe boreal- 
americane-oceanice çi european-atlantice eu bace 
comestibile. Caîndecomun Ericaceele, multe specii

de A. se cultivâ la noi din aceleaçi motive on 
plante omamentale în fiorària teiuperatâ. A. 
Unedo L. enropean-atlanticâ e seministicâ la noi.

[A. Pr.]
Arc,îngeometrie: o parte a un ei linii ourbe 

çi în spécial a liniei cercuale. Lungimea unui ai e 
cercual se determinâ, daeà periferia cercului se 
niultiplicâ ou numërul gradelor unghiului centric 
core.spunijëtoi' arcului çi ,productul se divide eu 
360. In architecturâ: întoreura unei bol[i. 
A. de descitreare, aplicat la bisericele gotioe, ser- 
vesce sâ împiodece îinpingerea boltUor navei, 
triniitênd-o la pâretii exteriori preste sinurile 
çi oapelele latérale. A. de întàrire, transniite 
împingerea boltilor, cârora servesce ca raziin, 
asupra zidurilor. Inlocuiesce açadar un zid froutal, 
îndatâ ce spaflile, ce desparte, sûnt în libei-â 
comunicafie. A. frontal, o parte a unuî arc de 
întàrire, lipit însâ totdeuna pe zid. A. ogival, 
forma de arc, compus din doué segmente de cerc, 
mai mioi decât un sfert al periferiei, formând o 
boltâ eu vîri. Elément aichitectonic caracteristic 
stilului gotic.

Arc, Jana d’, fecioara din Orléans, v. loaua.
Arc, nume de rîuri, 1) afluent al rîului Isère 

în Francia çi 2) rîu litoral in départ. fi-ancez 
Rbône.

Arc, 1) armâ primitivâ, astâiji pârâsitâ la 
toate popoarele eût de pufin culte, mai de imilt 
însâ parte importantâ a armurei. 2) A. instru
ment musical, v. Arcuç.

Arc nocturn. Stelele se miçcà în jui'ul pâmêu- 
tului din causa miçcârii acestuia pe langâ osia 
proprie. Calea fiecârei stele este pe boita cereascâ 
un cerc paralel. Aceea parte din cercul paralel, 
pe care se pare a se miçca steaua sub orizout, 
este A. nocturn; arcul deasupra orizontului su 
numesce A. de ()i.

Arc voltaic, (numit çi arcul lui DavyJ, luinina 
lampelor eleotrioe eu be[içoare de cârbuui çi 
eu regulator. Lumina se produce prin iucandes- 
cen[a celor doué capete de cârbuni. Lmnina ar- 
oului voltaic întrece în intensitate toate luiniDile, 
afarâ de lumina solarâ. Temperatura arcului vol
taic e de 4000° C. Numele de «arcul lui Davy« 
çi-1 are delà fisioianul englez Davy, care a fâout 
primele studii asupra luminü electnce. Cf. Ur- 
banitzky »Das elektrische Licht«, 3. Aufl. Wien, 
1890.

Area, V. Barca.
Arcada, o sérié de semicercuri de zidàrie, 

sprijinite pe coluinne sau pilastrii.
Arcadi, Academia degli —, în Roma, academie 

literarâ, înfiintatâ de litera[ii din jurul reginei 
Christina din Svedia la 1690.

Arcadia, partea de mijloc a vechiului Pelo- 
pones, (earâ muntoasâ, bogatâ în pâduri, isvoare 
çi pâçuni, locuitâ de pâstori çi vènâtori, abia delà 
întemeiarea uniunii arcadice (370 a. Chr.) de 
însemnâtate politicâ; A. este preamâritâ de poefi 
ca teara moravurilor simple patriaichale. Aoiuii 
Nomos A. ai-e 4301 km8., (1889) 148,285 loc.; 
capitala TripoUtso.

Arcadius, ântâiul împërat rom. de est, fini 
împër. Theodosiu cel Mare, n. 377 în Spania, 
t 408 ; primi 395, la împâr[irea imperiului rom., 
partea de est, iar fratele sëu Honorius partea de 
vest; om trûndav, deçi imperiul se gâsia intre
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giele împrejui'àri, lâsà domnia pe mànile Gallului 
Ruflnus, apoi pe ale emmchului Eutvopius çi ale 
femeü sale Eudoxia. [nt.]

Arcan, munte în Rom., j. Goij, pl. Vulcan, 
situât spre nord-est de muntele Gura-Plaiului ; 
se prelungesce spre nord-est ; pe cracul acestui 
munte, niimit Gura-Ulitei, este instalat pichetul 
Nr. 3; A. e acoperit ou brâdet çi eu iarbâ.

Arcana, medicainente sau substante tech- 
nice, a câror origine çi compositie se tine în 
secret ; sûnt adeseori curate înçelatorii. Cele anun- 
late pria jumale sûnt cel pu^in suspecte.

Arcanaua, dans national, ce se joaeâ de ficiori 
çi fete în forma unei bore, în frunte eu un vàtav, 
care pue amânâ un bât buis tactul. Se asea- 
mènâ întru câtva eu hora de brâu. Se obioi- 
nuiesee în Moldova, Muntenia, Bucovina çi în 
unele pàiti ale Ardealului. (Et. M. Rom.)

Arcanii, oom. rur. în Rom., j. Goij, pl. Vulcan, 
coinpusà din càtunele: A., Câmpu-Tomi çi Sâ- 
nâteçtii, avênd 2287 loc., cari se ocupâ eu 
agricultura çi crescerea vitelor; centnol co- 
munei este cât. A., com. are 4 biserici (2 de 
lemn çi 2 de zid) eu 3 preop çi o çcoalâ oer- 
cetatâ de 43 elevi.

Arcanum, (lat.) secret, mister, tainâ, lucru 
ascuns. (Y. Arcana.)

Arcanus, conumele lui Jupiter, ca (jiou al ora- 
colelor.

Arca^, soldat înarmat eu arc ; în evul vechiu 
çi de mijloc numele luptâtorilor, cari din de- 
pârtare sâgetau eu ai’cul câtrâ inimic, începênd 
astfel lupta.

Arcesci, com. nir. în Rom., j. Romanap, pl. 
Oltetu-Oltu-de-sus, compusâ din cât. Arcesci, 
Profeseni çi Pleçoiu, avênd 1206 loc., cari se 
ocupâ eu agricultm'a çi crescerea vitelor ; 2 bi
serici eu 2 preop, o çcoalâ mixtâ cercetatà de 
43 elevi.

Archaeopteryx macrura Owen., o pasere fo- 
silâ din periodul iurasic, un tip mijlocitor între 
reptilii çi paseri ; are schelet ca paserile, dege- 
tele extremitâplor se termina în ghiare, ciocul 
e armat eu mici dinp coniformi; eu ajutoml 
aripilor mici çi rotun(jite scia sâ sboare, însâ 
coada lungâ mai mult o împedeca decàt ajuta 
în sbor. In çisturile iurasice de lângâ Solen- 
hofen s’a gàsit im exemplar complet, ce se pâs- 
treazâ în museul din Berlin. [B. V.]

Archaic, vechiu, învechit, primitiv.
Archaicà — grupa, (géologie) cuprinde partea 

scoaitei globului nostru, care s'a format în în- 
delimgatul timp când pâmêntiü, recindu-se, a 
trecut delà fasa stelarâ la starea planetarà. Ca- 
racterele principale ale rocelor din aceasta gnipâ 
sûnt: a) oâ aceste stànci — represintate de: 
gneisuri, mieufisturi, ampbolopsturi çi quar- 
pte, cipolinuri ç. a., — presintâ acelaçi caracter 
metamorfic, cristalin fi stratiform deodatâ, pe 
toatâ suprafata pâmêntului unde s’au întâlnit; 
b) câ ordima generalà a succesiunii rocelor 
din ginpa archaicà se ai-atâ foarte constants, çi 
iiidependenta de locul unde se observa (► G-rund- 
gebirgci al geologilor germani) ; câ rocele acestei 
grupe sûnt, sau par, ou desàvîrçire lipsite de ori 
ce arme sau resturi organice. [A.J

Archaism, (grec.) în limbâ: întrebuintarea 
cuvintelor çi a formelor învechite. Stil archaic

este acela, care se folosesce de cuviute, forme 
çi expresiuni învechite, neusitate în limba ao- 
tualâ. Arohaismele des usitate devin o greçealâ 
contra puritâtii limbei.

Archangel sau Archangelsk, guvernament 
în nord-estul Rusiei europene; socotind çi No- 
vaia Semlia çi alte insuie ale mârii ghetoase, 
are 858,930 km*, çi 315,730 loc., între cari 
Lapplan^i çi Samoie4i ; în partea nordicâ e stepâ, 
iar în sud se aflâ pâduri mari. Capitula guvern. 
A. poartâ acelaçi nume, e situatâ lângâ rîul 
Dvina, are 17,761 loc. çi im port foarte în- 
semnat. Articolii principali de export sûnt: bu- 
cate, in, cânepâ, reçinâ, oleiu, lemne çi piei. 
Portai însâ e numai çese hrni liber de ghiatâ.

Archangeli, ângeri de prima ordine. Dupa în- 
vètâtura creçtinâ traditioualâ A. formeazâ pen- 
ultima din cele 9 cete àngeresci. Biserica creçtinâ 
serbâtoresee mai aies pe A. Mihail (evr. = cine 
e ca Dumne4euV) çi Gavriil (evr. = omul lui 
Dumneejeu) cape acei A., de oonlucrarea cârora 
Dumne4eu, dupâ mârtarisirea sf. Scriptari, se 
folosesce mai mult în opul mântuirii neamului 
omenesc. Biserioa greceascâ îi serbâtoresee în 
8 Nov.

Archangelica, gen de plante din fam. Umbelli- 
ferelor, erbacee, vivace sau bisanuale eu flori albe, 
cresce în zona moderatâ de nord. A. offidnalis 
Hoffm. buciniç sau angelicâ, planta perenâ, pana 
la 2 m. înaltâ, eu frunze multipenate. Râdâcina ei 
— Radix Arcbangelicae sau AngeUcae — are un 
gust çi miros aromatie, confine un oleu eteric, 
reçinâ, un acid spécial çi o substanfà numitâ 
hydrooarotin; se folosesce la pregâtirea de li- 
oheruri çi ca médicament.

Archanghel, mânàstire în Rom., j. Vâlcea, si
tuatâ în depàrtare de o oarâ delà oraçul Rîmnic ; 
astà4i este redusâ la biserioâ de mir çi se în- 
trefine de stat. Mânâstirea A. a fost întemeiatâ 
de jupân Stoica Pârianu, vel pâharnic; anul 
întemeierii trebue sâ fie anterior a. 1490, oâci 
în acest an s’a fâcut mânâstirei danie; mai 
târcjiu mânâstirea s’a prefâcut în schit al mânâ
stirei Segarcea çi apoi, împreunâ eu alte 3 me- 
toaoe ale mânâstirei Zlâtari din Bucuresci, a fost 
înehinatâ patriarchiei din Alexandrin de câtrâ 
Maria Mioleasca çi eu un fost ginere al ei Do- 
siteiu Brâiloiu, monachul, la a. 1718. Cu timpul 
dârîmându-se acest sebit, a fost reîntemeiat de 
archimandritul Sofronie la 1730. Biserica mioâ 
çi ziditâ în stil primitiv pare a fi din timpul 
acesta. (Cf. C. Alessandrescu: Dicf. geogr. al jud. 
Vâlcea. Bucui’esci, 1893.)

Archebusa, arma de foc din secl. XV. Arche- 
busier, soldat înarmat cu A.

Archegona, archegonium, (botan.) organul fe- 
meieso, adeoâ acela, în care se gâsesce oosfera 
delà plantele numite din aceastâ causâ Arche
goniate. A. are forma unei butelii çi constâ 
dintr’o ])ai-te basilarà umfiatâ, numitâ pântece, 
în lâuntrul câruia se aflâ oosfera, çi dintr’o pre- 
lungire terminalâ numitâ gât, al cânii canal 
axilar este umplut cu o substanfà mucilaginoasâ, 
ce conduce gametul bârbâtesc pànâ la oosfera.

[B. T.]
Archegoniate, nüme ce se dâdea çi se mai dâ 

pe uedrept çi astâ4i grupului de plante format 
de Muscinee çi Cryptogamele vasculare, pentru 
câ arohegoanele au fost descoperite mai âutâiu la
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dînsele. Numirna a devenit uepotrivita dupa ce 
s’a dovedit mai apoi, câ corpusculele Gym- 
nospemelor sûnt adevërate archegoane çi câ în- 
suÿi Angiospeimele au archegoane reduse numai 
la oosferâ. Astfel A. în întelesul larg al cuvên- 
tului cuprind : Muscineele, Cr. vaaculare, Gym- 
nospermele çi Angiospermele ; cele dintâiu doue 
grupe de plante pot fl denumite A. zoidiogame, 
pentru-cà gametul bàrbâtesc este un anterozoid, 
lar cele doue din urmà A. siphonogame din 
causa, câ gametul bârbâtesc este condus piintr’im 
tub (tiibul polenic) pânâ la oosferâ. [E. T.]

Archegosaurus, un représentant fosil al am- 
fîbiilor din formafiunile carbonice ale erei pdlae- 
ozoice; avea mare asemënare eu crocodUii de 
a(ji. V. çi Labyrinthodonta. [B. V.]
, Archelaos, 1) A., regele Macedoniei (413—399 
a. Chr.), flul naturel al regelui Perdikkas IL, a 
întârit granifele (erii çi a întrodus culturâ çi 
moravuri grecesci ; la curtea sa au trâit Euripides, 
Zeuxis etc. ; a fost asasinat. 2) A., béliduce sub 
Mithridates cel Mare; a luptat eu noroc contra 
lui Nioomedes III. în Bitbynia, dar — trecênd în 
Grecia eu o armatâ considerabilâ — a fost bâtut 
de SuUa la Cbaeroneia (86 a. Chr.) çi Orcho- 
menos (85 a. Chr.) Câ(Jênd în disgratia lui Mi- 
tbridates a trecut la Romani. 3) A., fiul celui 
de mai înainte, a fost denumit de câtrâ Pom- 
peiu de pontifice în Comana; fiind ambitios, a 
luat în câsâtorie pe fata regelui Ptolemaeos 
Auletes, care domnia în Egipt çi, dupâ ce alun- 
gase pe acesta, s’a suit pe tronul acelei (eri. 
Dar in lupta eu proconsulul A. Gabinius çi-a 
pierdut tronul çi viata. 4) A., fiul cel mai bètrân 
al lui Irod cel Mare. Dupâ moartea acestuia 
(751 U. c.) a moçtenit ludea. Samaria çi Idumea, 
dar titlul de rége împër. August nu i 1-a conces, ci 
1-a numit etnareb. Delà tatâl sëu a moçtenit çi 
cru(pmea. Cu aceasta 1-au acusat ludeii la August, 
care în 759 u. c. sau 6 d. Chr., i-a luat terne çi 
averile çi 1-a eidlat în Vienne, iarâ (erile lui le-a 
adaus la provincia Siriei çi le-a guvernat de aci 
înainte prin procuratori romani.

Archeologia, (grec.) în general studiul istoriei, 
moravurilor, legilor, miturilor etc., ale unui popor 
din vecbime. In în(eles modem, mai restrins, 
A. este sciinta despre monumentele aitistice çi 
alte remasuri materiale (din piatrâ, métal etc.) 
ale antichitâtii, cu eschiderea s c r i e r i 1 o r vechi, 
cari sûnt obiectul cercetârilor filologiei. Dupâ 
metodul A.-ei clasice s’a des.voltat în timpul mai 
nou A. creftinà sau bisericeaseà, sciintâ nouâ, 
care se ocupâ în spécial cu timpui'ile vechi cre- 
çtine çi medievale. (V. Monumente.)

ArchesporuI, o celulâ, un çirag, un strat sau 
un masiv de celule, care prin divisiunile sale 
dâ nascere celulelor marne ale spoiilor delà 
Arebeçoniate; el se diferenteazâ foarte de tim- 
pui'iu in sporange çi se deosebesce de (esutul 
învecinat prin confinutul bogat, des çi gra
nules, precum çi prin volumul celulei sau ce
lulelor sale. [E. T.]

Archetyp, (grec) original, model, isvod.
ArchI, (grec) prochticâ, care desemneazâ 

primul, superioml în ceva. De aioi se între- 
buinteazà de câte ori voim sâ arâtâm un grad 
mai înalt în titulatm-i çi în demnitâti bisericesci, 
s. e. archiduce, archiepiscop, arebimandrit etc.

Archiboltà, architravâ, curbâ, (v. Arebitrav).

Archicarp sau ascogon, nume dat de câtrâ de 
Bary, promotoml teoriei sexualitâtii Ascoiny- 
cetelor, unui filament hyphal, ce joaeâ rolul de 
gamet femeiesc, çi care ar représenta oogonul 
delà Phycomycete; A. este compus dintr’o ce
lulâ ternunalâ lungâreatâ sau din mai multe ce
lule, foiTuând un filament mai mult sau mai pu(iu 
sucit çi este fécondât de câtrâ gametul bârbâtesc, 
care e o celulâ ce sfîrçesce vîiful unei hypte ve- 
cine sau o celulâ isolatâ >(spermatie) produsâ în 
organe spéciale numite spermogonii. [E. T.]

Archidameia, fica regelui spartan Kleonymos U., 
0 femeie foarte curagioasâ; întrà cu spada în 
jiiSnâ în sénat, care, fiind Spaita ameninfatâ cu 
asediu de Pyrrbos, hotârîse transportarea fe- 
meilor pe iiisula Creta, çi-1 sili sâ-çi sohimbe 
botarîrea. 241 a. Chr. împiedecà uciderea regelui 
Agis, çi din astâ causâ fu aruncatâ în prinsoaie 
çi sugrumatâ.

Archidamos, régi spartani; 1) A. II., nepot 
al lui Leotychides, 468—427 a. Chr., terniinii 
cil succès resboiul al treilea messenic; în res- 
boiul peloponesic fâcù mai multe invasiuni în 
Attica; însâ fârâ de a ajunge resultate décisive. 
2) A. III., fiul lui Agesilaos, ajunse la doninie 
358' a. Chr. ; se distinse déjà mai înainte prin în- 
vingerea raportatâ asupra Arcadienilor (368) la 
Midea çi prin apërarea eroicâ a oraçului Sparta 
în contra lui Epaminondas (362). A., în serviciul 
Tarentului, câ()ù în lupta delà Mandurion (338).

Archidiacon, cel dintâiu între diaconi, un 
oficiu, a cârui existenfâ se poate ui’mârj pânâ 
în secl. IV. A. avea putere mai mare decât ori 
care preot; conducea cresoerea clerului, inspec- 
(iona pe diaconi çi pe to(i clericii inferiori, su- 
praveghia ajutorarea sâracilor, ajuta pe episoop 
in cele administrative çi jurisdictionale, inâr- 
turisia despre vrednicia celor ce aveau sâ so 
chirotoneascâ, uneori (inea locul episcopiilui în 
sinod, ba mai apoi judeca çi causele disciplinarc 
çi criminale ale preofilor. Abusul de puteica 
acea.sta mai apoi a provocat restringerea oi. In 
resârit puterea A.-lui a trecut mare parte la car- 
tofilace. In Constantinopol A. mai pe urmâ mai 
avea numai sâ aplaneze certele ce se iviau îutio 
olei'icii curfii împërâtesci.

Archidiecesâ, provincie bisericeaseà în fjuntea 
câreia stâ un archiepiscop. La îneeput A. era 
formata din mai multe diecese, în frunte câto 
ou un episoop, avênd çi archiepiscopul diecosa 
sa. Astâ()i numirea archidiecesâ nu expriniâ 
decât un titlu de onoare între celelalte diecese, 
ce formeazâ o mitropolie, çi nicidecum vr’o pio- 
rogativâ. V. dieoesa, mitropolie, patriaroliii.'.

Archiduce, titlul principilor din Austria, purtat 
pe basa unui document falsifient cam pe la a. 1358, 
pretins din 1156. In acest document principilor 
austriaci, pe lângà acordarea rangului, imediat 
dupâ principii electorali ai Germaniei, li-su dan 
0 multime de privilegii, cari însâ din partea ini- 
periului german n’au fost recunoscute deent în 
a. 1453 sub împëratul Erideric III. (1440—93). 
Astâcji âneâ fiecare membru al familiei imperiaie 
çi regale din Austro-Ungaria poartâ acest titlu.

Archiepiscop, se numiau în vechime episcopii 
biserioilor celor mai de frimte, cum au fost bi- 
sericile, cari mai apoi s’au cliiemat patiiarcliale. 
Mai tâi'cjiu, desvoltându-se sistemul mitropolitan, 
numirea »archiepiscop« s’a identificat ou cea a
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nuniii'ii »niitropolit«. (Despre aoeasta v. Mitro- 
polit.) Astà(ji Dumirea A. este un simplu titlu 
de onoare, fârâ prérogative jurisdie^onale (v. 
Archidiecesà) ; totuçi snnt çi arcbiepiscopi diece- 
saai, cari nici nu sûnt supuçi vr’uaui mitropolit, 
nioi nu sûnt niitropolitii altor episcopi. Aça s. e. 
archiépiscopal armenesc de Lemberg.

Archiepiscopat, corporatiunea episcopilor die- 
cesani în fruntea cârora stà un archiepiscop. 
Astà(}i atare corporatiune jurisdictionalâ de fapt 
nu exista, trecênd atributele archiepisoopilor la 
mitropoliti.

Archleraticon, carte ritualâ în care se cuprind 
æjeijâmintele acelor servicii çi ceremonii sacre, 
sâvii'çirea cârora este reservatà proprie numai 
archiereuiui, cum sûnt s. e. chirotoniilo treptelor 
ierarchice ; sfin^irea bisericii, a miiului, bineou- 
vèntarea vaselor çi recuisitelor sacre ç. a.

Archiereu, Cgree.J mai marele preot, episcop, 
(V. ac.) Titlul de A., dupa obiceiul din Ro
mani a, în sens propriu se dà PrelatUor cari 
au primit consaorarea episcopalâ, dar cari n’au 
diecesâ ori eparohie. Va sa (Jioâ aceçtia sûnt 
episcopi adevcrati, însà fârâ de jurisdictiune 
episcopeascâ. Sûnt dintre cborepisoopii de cari 
vorbesce can. 10 al sinod. antiochian, çi întocmai 
ca episcopii, numi^i mai înainte în apus in 
partibus infidelium, iar acuma titulari. 
Pana la 1873, A.-eii din România purtau titluii 
stràine, ca Sevastis, Sinadon, Edesis etc. ; de atunci 
încoace însâ poartâ titluri delà oraçe din tearâ, 
anumit; Craioveauul, Piteçteanul, Ploieçteanul, 
Galateanul, Berladeanul, Bacauanul, Rîmniceanul 
çi Botoçeneanul, opt fiind de toti eu numërul. 
Se nuniesc A. locotenenti, dupa atributiu- 
nile lor de a fi într’ajutorul episcopilor epar- 
chioti, locuiesc însâ aproape toti în Bucuresci, 
unii fiind de presinte profesori la facultatea de 
teologie, iar altii ocupând alte functiuni ecle- 
siastice. Ei toti sûnt de drept membri ai s-tului 
Sinod, din partea càiiiia se çi aleg în sensul, 
oâ pentru fiecare vacantà se propune guvernului 
0 lista de trei persoane, dintre cari apoi guvernul 
alege una çi o supune sanctionâiii Regelui.

Archigenes, chirurg din Apanieia Siriei, a triiit 
pe tinipul lui Traian în Roma. Fragmente din 
scrierile sale se alla la Aëtius çi Orobasius.

Arciiigonia, v. generatiune spontaneâ.
Archilochos, poet lirio grec clin Paros, a trait 

pe la 700 a. Chr. ; sâràcia çi multele nenorociri, 
ce 1-au ajuns âneâ din tinerete, au causât, câ ])oe- 
siile sale sûnt pline de batjoourâ asupra lumii çi 
de defaiinarea prietinilor sèi. A. a întrodus prima- 
datâ versul iambio. Cei vechi 1-au pus peutm 
genialitatea sa alàturea eu Homer, Pindar çi 
Sophocle. Fragmente din poesiile sale se aflâ la 
Bergk; xPoetae lyrici graeci«.

Archimandrit, CgreeJ mai marele mânâstirii. 
In apus se numesoe abbas, fehald. = pârinte, 
abate). Puterea lui jurisdictionalâ difere dupa 
tinip çi tearâ. Sûnt A.-ti, caii au putere aproape 
égala eu a episcopilor.

A. consistorial este în Bucovina oel dintaiu 
deiimitar bisericesc dupâ archiepiscop, çi loctii- 
torul lui în agendele singui-atice ale adminis- 
tratiunii diecesane, de unde çi titlul de vicar 
general. Dupâ depunerea jurâmêntului de fide- 
litate çi de ascultare primesce la inaugurale 
in oficiul sëu hirotesia çi ca distinctiuni cuvenite

demnitâtii sale; epigonatiul, crucea de piept pe 
cordea roçie çi toiagul împreunâ eu mitra archi- 
mandriteascâ. Titlul de A. eu cruce de piept pe 
lant de aur se dâ oâlugârilor protosinceli pentru 
mérité çi viatâ exemplarâ. A. eu cruce poate 
primi çi mitra ca distinctiune deosebitâ.

Archimede, fisician çi matematic celebru al an- 
tichitâtii (287—212 a. Chr.) S’a nâscut çi a ti’âit 
în Siracusa. Desooperirile sale pe terenul fisioei 
•sûnt de cea mai mare însemnâtate (principiul 
numit al lui A., dupâ care ori ce corp, eufundat 
într’un fiuid, sufere de ]os în sus o apâsare de 
mârime egalâ eu pondul fluidului delâturat; legea 
echilibrului la pârghii, afiarea centrülui de greu- 
tate la figurile plane). A. a pus basâ la studinl 
despre echilibiul corpurilor solide çi lichide (sta
tion). Cu maçineriile, inventate de el, Siracusa 
a fost apêratà cu succès 2 ani contra Romanilor 
în al 2-lea resboiu punie. Dintre aparatele in
ventate de A. cunoasoem: çunipul de ridicat 
apâ, sistemul de rotile (scripetul), çurupul fârâ 
fine, pârghia, global ceresc, ce prin învêrtirea 
unei manivele represintâ întoaroerea planetelor 
în jui’ul pâmêntului. In matematice: a aflat, 
câ % sau rapprtul periferiei câtrâ diamétral ace- 
luiaçi cerc stâ între 31/t çi 3t0/71, dându-ne 
astfel chipul de a calcula perimetrul çi aria 
oercului ; a studiat însuçirilo curbei, descoperite 
de el: spirala lui A., cuadratura (aria) elipsei, 
parabolei; cubatura (volumul cubic) sferei, oo- 
noidului çi steroidului. Mândria sa era desco- 
perirea, câ volumele cubice ale: conului, emis- 
ferei çi oiündrului, cu base çi înàltinii égalé, se 
raportà ca 1 ; 2 : 3. Ca amintiro de aceasta a 
làsat sâ i se punâ pe morinênt un oilindni, în- 
vâluit de o sferâ. Despre înerederea, ce însuçi 
0 avea în foi'tele-i suHetesci, mârturisesce cji- 
cerea sa; »dati-mi un puuct fix în univers çi 
vë ridic pâmêutul !« A mûrit la dârîmarea Sira- 
cusei prin Romani în a. 212 a. Chr. Ultimele-i 
cuvinte, adresate soldatului, ce 1-a gâsit desem- 
nând în nâsip, au fost: noli turbare cir- 
culos meos! Din numeroasele-i scrieri cele 
remase le atlâm în traducere francezâ de Pey- 
rard, (Paris, 1808), gerni. de Nizze, (Stals. 1824).

Archioficii, ofioü principale, de frunte.
Archipelag, mais de insuie, precum çi grupe 

de insuie, s. e. A. indic, A. Tahiti, A. Mulgrave 
etc.; spécial A. grecesc (Marea Egeicâ), partea 
Mârii Mediterane aflâtoare între Grecia, Asia 
micâ çi Tui'cia, care cuprinde insulele: Creta, 
Eubea, Sporadole çi Cicladele.

Archipresbiter, cel dintâiu între preoti, la 
Greci çi protopresbyteros, mai apoi çi proto
papas ; avea sâ înlocuiascâ în fuuctiunile sacre 
pe episcop, când acesta era împiedeoat. In cele 
administrative avea pufinâ parte. Existenta acestui 
ofioiu se poate urmàri pânâ în secl. IV. Intru 
început în fiesceoare diecesâ era numai un A. 
Mai târijiu diecesele s’au împârjit în mai multe 
districts, çi în fi-untea fiescecâruia âneâ s’a pus 
Ciite un A., care avea sâ supravegheze activi- 
tatea clerului districtual çi sâ se îugrijeascâ de 
executarea hotàrîrilor episcopesci çi sinodale. 
Oficiul acesta existâ âneâ çi astâiji.

Archipresviter se numesoe în Bucovina 
prepo.situl bisericü catedrale, çi prioriul corului 
clin shinga archiepiscopului; el primesce, dupâ 
depunerea jurâmêntului de fidelitate çi de asoul-
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tare, hirotesia çi ca distinctiupe epigonatiul çi 
crucea de piept pe lanj de aur. Archipresviter 
mai este aici, ca çi numele de protopop, un 
tiüu de onoare ce se dâ protopopüor, respective 
presbiterilor (preotilor) binemeritati. Când se 
dâ presbiterilor dreptul de a purta numai epi
gonatiul (nabedemicul), ei se numesc simplu 
protopresbiteri sau protopopi ; dacâ primeso însà 
pe lângâ epigonatiu âncâ çi o cruce pe lant de 
aur, ce o poartâ pe piept, se întituleazâ A. sau 
protopresviteri eu cruce sau staurofori, çi de 
mai capêtâ âncâ çi mitra, se numesc eu mitrâ 
sau mitrofori.

Archisperme, numire datâ de câtrâ Strasburger 
Gymnospermelor, voind sâ arate printr’aceasta 
deosebirea ce este între aceste plante, cari for- 
meazâ gmpul cel mai veebiu, primordial, çi tôt 
odatâ cel mai inferior dintre toate plantele eu 
semintâ (Spermaphyte = Fanerogame), çi între 
Metasperme (Angiosperme), cai’i au apârut mai 
tar()iu pe pâment çi sûnt mai superioai'e. [E. T.]

Archit, numirea românâ a plantei Clematis 
Vitalba L. (V. ac.)

Architectura, (grec.) arta de a concepe, plânui 
çi exécuta clâdiri în modpotrivit scopului, pentm 
care se fac. Coa mai vecbe dintre artele plas- 
tice çi cea mai fidelà representantâ a vietii cul
turale a diferitelor popoare çi timpuri. Cuprinde 
doue grupe mai'i de monumente architectonice : 
clâdiri religioase (temple, biserici etc.) çi pro
fane, (palate, teatre, musee, por^i, casteluri etc.) 
Bupâ anumite forme primitive ale modului de 
clâdire, cari exprima caracterul general al artei 
la un popor într’o anumitâ epoeâ, se deosebesc 
diferite stiluri (v. stü architectonie). In în(eles 
mai larg aparfin A.-rii çi constructiunile (v. ac.) 
de poduri çi çosele, A. navalâ etc.

Architect, çeful conducëtor al lucrâtorilor ce 
executâ o clâdire sau o operâ de artâ, coman- 
dând el cum trebue exécutât ca formâ çi trâi- 
nicie. Din timpurile vechi A.-ul a fost întoc- 
mitor de planuri çi conducëtor de execu(ie. Ca 
unul ce trebuia sâ întocmeascâ proiecte de pa
late, çi cum palatele în vechime erau çi cetàii 
de apërai'e, A.-ul a fost adese chiemat a face 
nu numai proiecte de palate eu toate amënun- 
tele de decoruri soulptate sau zugrâvite, dar çi 
a închipui felul de apërâri, legând lucrârile pa- 
latului sau castelului eu aoelea de apërare. De 
aci amestecul A.-rii în lucrârile militare de apë
râri, çi atât în timpurile vechi cât çi în cele 
mai moderne, gâsim pe architeoti chiema(i a 
sàvîrçi mari lucrâri de gen militar. Astfel Eo- 
manii avui-â pe Apollodor Damaschinul 
mar’e architect, care a fâcut podul preste Dunâre 
la Severin, pentru a înlesnr trecerea tmpelor 
lui Traian ; iar în timpi mai moderni Francezii 
avurâ pe ai'chiteotul Vau b an, cai'e a fâcut for- 
tificatiüe Motului. A.-ul trebue sâ fie cunoscëtor 
al tuturor sciintelor çi artelor, de aceea Vi- 
truvius spune, câ un A. trebue sâ cunoascâ: 
matematicele, medicina, musica, sciintele fisico- 
naturale, astrenomia, arta müitarâ etc., câci e 
chiemat a calcula clâdirile, a le întecrai în con- 
di(ii sânâtoase, a face teatre eu bunâ acusticâ, 
a alege materiale çi a le examina etc.

Architectonie, ce corespunde regulelor aiiei 
de a clâdi.

Architectura navalâ, (marinâ) soiin(a de a

constinî bastimente, practicate de constinctori, 
cari poartâ numele de ingineri de construotiuni 
navale. Fieoare marinâ de resbeiu are un ser- 
viciu mai mult sau mai, putin întins de con- 
structiuni navale eu un corp de ingineri con- 
structori çi ingineri mecanici, cari sûnt oiioeii. 
Arsenalul, unde se construiesc çi se reparâ va- 
sele, se numesce gantier de constructiuni navale. 
Marina remânâ are un corp de ingineri navali 
çi un mic çantier la Galafi. La Severin guvernul 
roman posedâ un çantier pentru constnictiuni 
çi reparatiuni de vase de Dunâre pentru marina 
comercialà a statului. [(îonstant B.|

Architrav, (grec. Bpistylion), în ai’chitecturâ 
grinda de jos a coronamentulur, açe(Jatâ dea- 
dreptul deasupra capitelelor columnelor sau pi- 
lastrilor, supoiiând coronamentul. Când în loc 
de o grindâ orizontalà ia forma unui arc, atunci 
se chiamâ archiboltâ.

Archiva, (grec.) hàrtiile çi condicele, cari pri- 
vesc referin(ele, istoria çi dreptul unui stat, a 
unei teri, comunitâti, autoritâfi sau familii. A. 
se numesce çi looul, unde se pâstreazâ aceste 
colectiuni.

„Archiva“, numele mai multor foi rom. Mai 
remarcabüâ : A., organul societàtii sciinfifice çi 
literare din lofi, înfiintatâ în 1889, câteva luni 
dupâ înflintai'ea societàtii, ântaiu sub directia lui 
H. Tiktin pentni partea literarà çi Dr. Eug. Rizu 
pentru partea sciintifîoâ, acest din urmâ înlocuit 
dupâ moarte eu Dr. Nie. Leon; delà 1893 re- 
vista a trecut sub singura directie a lui A. D. 
Xenopol; ea apare la 2 luni în fascicule de 8 
coale mari în 8° çi ouprindea în primii ani în 
partea hterarâ numai studii literare, istorioe çi 
filelogice; delà 1893 s’a adaus çi Hteraturâ es- 
teticâ, poesii, novele. Partea soiintiBcâ contine 
nu atât studii spéciale soüntifice, ci mai mult 
partea lor generalà. In afarâ de aceçti artiooli 
mai cuprinde dâri de samâ, documente istorioe 
çi diverse notite literare çi sciintifice. Ca oola- 
boratori mai însemnati dintre cei moiti citâm 
pe Gr. Cobâlcesou, geolog, N. Belûioeanu, poet 
çi archeolog; dintre cei în viatâ: A. D. Xenopol, 
istoric, P. Rîçcanu, istoric, H. Tiktin, filolog, 
Philippide, filolog, Gh. Ghibânescu, istoric, Bo- 
niface Hètrat, d-ra A. Chornbach, I. Laur, A. 
C. Cuza, Spiru Hasnaç, poeti çi literaji, Dr. Bogdan, 
antropolog, V. C. Butureanu, mineralog. Dr. N. 
Leon, zoolog; Gr. C. Butureanu, antropolog. Ti- 
ragiul revistei: 1000 exemplare.

Archivele statului din regatul roman. Direc- 
tiimea generalà a A. statului, aflâtoare, în capi
tula României, s'a format din mai multe sor- 
vioiuri: 1) din A. statului, care a început sâ 
functioneze, ataçatâ fiind pe lângâ ministerul de 
interne, din 1830. In A. statului se pâstrau do- 
sarele, registrele, condicile çi sigLUile diferitejor 
autoritâti; 2) din Comisiunea documentais, îu- 
fiintatâ la 1842, pentru scopul de a clasifioa, 
inventoria, çi transcris în condici documeutele 
de proprietate ale mânâstirilor pâmêntene ; 3) din 
alte douë Comisiuni instituite în 1863 una, çi în 
1864 alla, pentru regularea documentelor de pro
prietate aie mânâstirilor închinate. A. statului, 
Comisiunea documentalâ çi A. din laçi 
(a Moldovei), se combinâ în 1862, çi prin do- 
cretul domnesc Nr. 949 delà 31 Oct. se constitue 
prin regulament în: Direefiunea generalà a A.
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statului, care mmiire o poartâ pana astâ4i. La 
1864 desfiintându-se comisiunile pentru regalarea 
documentelor proprietàtilor mànâstirilor închi- 
nate, atribufianile lor trec la directiimea gene- 
lalâ a A. statului, care primesce toate docu- 
mentele çi dosarele delà conservatonil oomisiuiüi. 
La 1869 prin decretul domnesc Nr. 503 din 4 Mart., 
se fac câteva modificàri neesen^iale în regula- 
nientul servicinlui directiunii generale a A. sta
tului. In vederea echilibràrii budgetului se fac 
çi la 1872, çi chiar çi în anii mai din urmà, 
unele modificàri în privin^a personaliüui de ser- 
viciu. Astâcji directiunea generalâ a A. statului 
este îiiipàrfitâ în trei sectiuni : 1) Secfiunea is- 
toricà (çi secretariatul), ale càrei atributiuni 
spéciale sûnt de a conserva, clasifioa çi inven
toria actele istorice, a cerceta çi a dobândi acte 
de aceastâ naturà din îearà çi din stràinàtate, 
a lânnm materialurile adunate çi a face lucrârile 
cuvenite pentru publioa^unile istorice, a îngriji 
de biblioteoa serviciului, a fine corespondenfa 
serviciului, a purta grijâ de personal, material, 
local, mobiliar, fonduri, contabilitatea serviciului. 
2) Secfiunea bunurilor publiée se ocupà eu cla- 
sificarea çi inventoriarea actelor de proprietate 
ale statului (sineturi, planuri, hotàrnicü), le co- 
municâ ministerelor pentru sus^inerea drepturilor 
statului în procesele sale. 3) Secfiunea de stat, 
conserva dosarele, registrele, condicile çi sigi- 
liile institutiunilor publics, cari se depun în A. 
spre conservare, în mod legal dupa 30 de ani 
delà actualitatea lor, când se scot din us. Atri- 
butiune specialà a funotionarilor A. statului este 
cunoascerea paleografiei romane. Delà existenta 
A. personagii mai însemnate cari au condus 
acest serviciu sûnt : I. Hebade-Ràdulescu (1830), 
Gr. Bengesou (1862), César Boliac (1864), Gr. 
N. Manu (1869), C. Aricescu (1870), B. P. Haçdëu, 
delà 1876.

„Archivu pentru filologie fi istorie<, revistà 
sciintificâ, în£in(atâ de T. Cipariu çi apâmtà 
la Blaj în a. 1867—1871 (4°, în total 800 pag.); 
pe lângâ un material bogat de documente isto
rice çi de monumente vechi de limba româneasoà, 
A. con(ine o samà de articoli filologioi çi istorici 
de iinpoitantà, cari ne dau sintesa directiunii 
etimologioe-puriste, basate pe studiul istorio al 
limbei romane, directie atunci atât de puternicâ, 
pe care o représenta T. Cipariu. Aci ailàm o 
sérié de aiticoli despre ortografia românà, despre 
limba (Elemente stràine în limba l'omânà, limba 
rom. de a<)i çi deunâcji, limba latinà, studiu de 
linguisticà comparativà), descriptiuni topografioe- 
istorice (Blaj, Reçinari etc.), cercetàri çi tractate 
spéciale asupra vietü çi operelor lui G. Çincai, 
Clain çi P. Maior, despj'e libertatea cunoscientei 
în Ardeal, gramatiçtii çi oi-tograflçtii romani etc.

Archon, în mai multe State aie Greciei an- 
tice, dar mai aies în Atena dupa apunerea 
veobiului regat (1068 a. Chr.), titlul celui dintâiii 
functionar public (magistrat). In Atena era la 
inceput numai uu singur A. pe viatâ din fa- 
milia reg. a lui Kodrus ; pe la 752 archonatul 
fu redus la 10 ani; 714 se desebise aceastadem- 
nitete tuturor nobililor (Eupatricjilor) ; 683 fù re- 
süîns archonatul la un singur an, çi se împài’ti 
intre 9 membri (arohonti), cari delà întrodu- 
oerea refoimelor lui Solon (594) se alegeau diii 
clasa cea mai bogatâ, delà Kloisthenes se ale

geau prin soarte, pânâ-ce, dupa resboaiele per- - 
sice, Aristides fâou accesibilâ aceastâ demnitate 
tuturor cotàtenilor. Déjà Solon çtirbi în mêsurâ 
considerabilâ vechia însemnàtate a A.-lor, po- 
testatea legislativâ çi administratia publicâ tre- 
buirâ sà o împartà eu senatul celor 400 çi eu 
adunarea poporului. Dupa depunerea demnitâtii, 
A. eu purtare corectâ devenia membru al areo- 
pagului. [ut.]

Archytas, liul lui Hestiàos sau al lui Mnesagoras 
din Tarent. A Eost fllosof pitagoreic, matematic çi 
bârbat de stat; contemporan eu Plato; activitatea 
sa cade între anii 400—365 a. Chr. A fost uncaracter 
moral, care în anticitate era considérât ca model 
neîntrecut în întelepoiune, temperanta, blândetà 
çi filanti'opie. Lui i se ascriu mai multe problème 
matematice ; se (Jioe, câ ar fi înoercat a détermina 
circumferinta pâmêntului ; i se asciiu mai multe 
producte de mechanicâ. [PL]

Arciera, garda personalà a unor mouarchi: 
a împëratului din Austria, a regelui din Bavaria etc.

Arcis sur Aube, (pron. arsi-sir-ôb), capitala 
imui arondisment în dep. francez Aube, 2922 loc. 
Locul de nascere al lui Danton, càruia la 1886 
i s’a ridicat aci un monument. In 20 çi 21 Martie 
1814 Victoria aliafilor sub Schwarzenberg asupra 
lui Napoléon I. Industrie textilâ.

Arciszewski, Crisfo/,beliducepolonezsubregele 
Sigismund III, Intrând in serviciul armatei olan- 
deze, s’a distins çi a devenit guvernor al Bra- 
siliei, luate delà Portughezi. lutorcêndu-se aoasà 
a fost numit general de artilerie sub regele 
VI ad i s la V IV.; f 1656.

Arcitenens, (tinétor de arc), în mit. romanà 
e predicatul lui Apollo, ca Sâgetâtor (zodia).

Arco, oraç în Tirol lângâ lacul Garda, stajinne 
climaticà, 3785 loc.

Arcole, sat lângâ Verona, aproape de rîul 
Adige, 1660 loc. Vestit prin Victoria delà 15 piinâ 
17 Nov. 1796 a lui Bonaparte asupra Austria- 
cilor sub Alvinezy.

Arçon, Jean Claude Eléonore Lemieau d’, 
inginer franc., n. 1733 în Pontarlier, a inventât 
la 1780 bateriUe plutitoare, a condus, eu oca- 
siunea invasiunii Prancezilor în Holanda, sub 
comanda lui Dumouriez, operatiunile contra mai 
multor foi'tàre(e ; f ca membru al senatului în 
1 Iulie 1800. Opul sèu principal e; «Considéra
tions militaires et politiques sur les fortifioa- 
tioDS«, 1795.

Arcosa, gresie formatà de quai-] çi feldspat, 
ia nascere prin descompo.si(iunea rocelorgi'anitice 
çi gneissice.

Arctic, (grec. = urs). Regiunile polare din emis- 
fera nordicâ se numesc A., deoarece cad aproa[)e 
de constelatiunea Ursei. [B. V.]

Arctice, ferile—, (inuturile aflâtoare în lâun- 
trid cercului polar noi'dic, îndeosebi archipelagul 
arctic american, cuprintjênd Gronlanda, (oara 
Grinell, ins. Parry, (eara Baffin, Sommerset, 
Prince Albert, Victoria çi Banks, apoi; Spitz- 
bei'ga, Novaja Senilja, (eaia lui Francise losif, 
Siberia nouà çi (eara Wrangel. Suprafa(a acestor 
(eri se socotesce eu 3.720,835 km*. 'J’erile arc
tice — afarâ de Gronlanda çi unele loouri ale 
Americei arctice — sûnt nelocuite. Peutm es- 
])lorai'ea (erilor arctice çi în spécial pentru atlai-ea 
pasagiului nord-vestic s’au întropiins o multime 
de expedifiuni ca a lui Frobisher (1577), Davis
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- (1587), Hudson (1610) çi Baffin (1616); în tiiupiü 
mai nou Parry (1819), M'Cluve (1850—51, desco- 
peritorul pasagiului nord-vestic), Kane (1853—55, 
desco])eritorul màrii polare), Hayes (1861), Long 
(1866), Hall (1871 ajunse la 82u), Nares (1876 
pànà la 82° 27'), Lockwood (1882 pânà la 83ü 24'), 
Nordenskjôld (1883), Nansen (1888—89 çi 1894 
piinâ 1896 pànà la 86° 14'). André voiesce sà ajunga 
la polul arctic eu ajutorul balonului. Lit.: Hell- 
wald, Gesohichte der Nordpolfahrten (1879), Mit- 
teiluDgen der internationalen Polarkoinmission 
(1881 seqq.), Nan.seu, In Naoht und Eis (1896/7).

•Fauna ?i Flora (ei'ilor A. v. la Oii'cumpo- 
lara, j-egiunea.

Arctium L. sau Lappa Juss., (botan.) gen de 
plante erbacee ale Europe! §i Asiei teniperate 
din fam. Composilelor, trib. Cyuaroideae, eu in- 
voluci'ul subulat-glocbidiat. In (erile romane creso 
mai multe specii de A., toate ounoscute snb nu- 
mirea vulgarà de b r u s t u r, s. e. A. majus Schk., 
A. tomentosum Schk. ç. a. [A. Pr.]

Arctos, (grec. ur.sà) cons tel a(iune, v. Ursa mare.
Arctostaphylos uva ursi Spr., planta din fam. 

Erioaceelor, cresce în (erile noi'dice, produce, 
boabe roçü de màriinea coacâzei çi de un gust 
placut; frunzele se folosesc ca médicament la 
morbi do beçicâ sub numirea Folia uvae ursae, 
ele confin arbutin, sûnt acrii si ceva amare.

Arcturos, (Areas), dupa mitol. grecâ fiul Ca- 
listei, (jinâ de lunS, care — dupà-oe delà Zeus 
a nâscut pe A. — prin Hera a fost stràmutatâ 
în ursâ çi luatâ în goanâ de 6ul ei A. Zeus i-a pus 
pe amêndoi pe ceriu între stele. A. în astronomie 
e O stea de prima mârime în constelafiunea 
Bootes, unneazâ dupâ cons tel a(iunea Ursa mare 
(carul mare), se numesoe pàzitor de ursâ. Areas, 
Arcturus (din arctos = uj'sà) çi Arctophilax sûnt 
identici (v. Arthur çi mit. celticâ). [Atm.]

Arcubalista, arma, arc fixât pe pat.
Arcüeil, sat liingà Paris, 6435 loc. ; apaduct 

însemnat, zidit de Maria de Medici pe ruinele 
unui apaduct din timpul Eomanilor.

Arcuÿ, sau arc, uuealta eu care tragem preste 
ooardele unor instrumente musicale pentru a 
produce tonuri. Parfile A.-lui sûnt: bagheta, 
pènil, scaunul, çuj'ubul çi vîi'ful.

Ardea, (zool.) v. Bàtlan.
Ardea, capitula Rutulilor in Latium, unde — 

dupa tradifia romanà — résida Tui'nus, regele 
Rutulilor. 442 a. Chr. au întemeiat Romand 
colonie în A., 311 fù nimicità; a(}i i se mai cu- 
nosc ruinele làngâ looalitatea ou acelaçi nume.

Ardeal, (magh. Erdély), este în general nu- 
mele poporal al Transilvaniei (v. ac.) In acest 
sens se folosesce çi în cronicarii nostri, numai 
cà unii din ei numesc eu acest nume, afarâ de 
ïiansilvauia proprie, çi (muturile Ungariei, cai'i 
sub pi incipii ardeleni au aparfinut A.-lui. In gura 
poporului sub A. nu se înfelege întreagâ Tran- 
silvania, ci numai centrul çi partea resàriteanâ 
a ei. Celelalte pâi4i au nmniri deosebite, precum 
Teara Bârsei, a Oltului, a Hafegului. Astfel 
(Jltenii de pe la Fâgâraç trocènd Oltul (Jic, ca 
in e r g î n A. ; nici Mofii nu se considéra a face 
parte din A.

Ardeb, mèsiu'â veche de bucate la popoarele 
orientale, eu deosebire la Egipteni. A. de Cairo, 
uiiica inèsura legalà de A. 1831. (1337a pànà 
138 kg. gi-àu.)

Ardèche, afluent din dreapta al rîului Rhône 
în Francia. Dupa acesta se numesoe departa- 
mentul A , ouprimjènd partea nord-esticâ din 
Languedoc, 5.555 km*., 371,269 loc.; 3 arondis- 
mente, capitula P ri vas. Climâ foai'te ealdà, 
prücioaaâ fructelor sudioe. Renumite argâsitorii, 
fabrici de hârtie, culturâ de mâtasâ.

Ardeiu, numirea popularâ a plantei Gapsicum 
annuum L. (v. ac.)

Ardele, schit ruiuat în Rom., pe moçia Tareâu, 
pl. Bistrita, j. Neamfu.

Ardelean, loan Dr., preot gr.-oat. roman în 
Ciulesci, cott. Bihor ; n. 1850 ; a studiat teologia 
în Roma în colegiul S. Athanasiu, unde a prirnit 
çi titlul de doctor în filosofie, s’a hirotonit 1875. 
Reîntorcêndu-sedin Romaa fost profesor la gim- 
nasiul din Beiuç çi Blaj, însâ la oererea ministrului 
de culte çi instr. publ. a trebuit sà pârâseascâ 
acest post. In Roma a colectat multe documente 
âneà needate, referitoare la nafiunea românà çi 
dieoesa gr.-cat. românà din Oradea mare çi pe 
basa acestora a scris: »Istoria diecesei romane 
gr.-cat. a Ürâtjii mari». (jj

Ardeleana, joc spécial ardelean, care în Trau- 
silvania are çi alte numiri dupà (inuturi, ouin 
Abrudeana, Someçana ç. a. In multe çàiti se nu- 
mesce simplu: de mânà sau de învirtit. A. se 
joaeà de obiceiu de o pàreche, adecà de un bàrhat 
çi O femeie ; pàrechile se grupeazà în çir sau în 
cerc, una lângà alta. A. are doue parti : una, eu care 
se începe jocul, mai linâ, eu paçi anumiti, fà- 
cêndu-se un fel de înaintare în ccro a pâre- 
chilor; dupà aceasta ui'meazà partea a doua, 
repede, eu învîrtituri, când bârbatul învîrte fe- 
meia pe sub mânà. In decui'sul jocului bâr- 
batü obicinuiesc astriga sau a chiui versuri 
poporale, dupà tactul musicei.

„Ardeleana“, institut de crédit în Orâçtie 
(Ti-s., oottui Hunedorii), înfiintat 1885 la initia- 
tiva actualului director exec. Dr. I. Mihu ou ca
pital soc. de 40,000 H (în actii à 50 ü.); dupà 
10 ani (1895) A. aratâ: Capital soc. 100,000 fl. 
Fonduri de reservà 72,769 fl. 82 cr. Depuneri 
628,462 fl. 08 cr. Revirement 3.171,718 fl. 49 or. 
Profit 21,513 fl. 58 cr. Dividenda 10u/0. A. are 
O conducei'e soüdà çi contribue an de an eu sumo 
cousiderabile pentru scopuri culturale çi de bine- 
facere.

Ardennes, numti înti e rîui'ile Mosel, Maas çi 
Sambre, pânà la 650 m., în parte eu pàçuni çi 
eu vài adânci çi fructifère; însemnati prin bo- 
gàfia de metale çi uesecate straturi do cài bimi 
de piatrà, cari se gâsescdealungulpâi'tilor nordioe. 
Dupà raimtii Ardennes se numesce departa- 
meutul francez Ard., 5252km1., 324,923loc.; 
5 arondi.smente, capitata Mézières. Canalul de 
A. leagâ rîurile Aisne çi Maas, 105 km. lung.

Ardere, (eombusiiunej, în sens mai larg este 
ori ce procès chimie insofit eu feuomoiie de 
oâldurâ çi luminà, iar îu sens mai restrins este 
uu procès de oxidatiune vie, dând nascure la 
càldurâ çi luminà. Din punct de vedere sciiiitijic. 
fenomene de combustiune sûnt çi oclo uein- 
sotite de càldurà çi luminà apreciabilà, s. o. oxi- 
datiunea metalelor, fenomenele intime ale respi- 
ratiunii, fermentatiunile, putrefactiuuile. (V. çi 
combustibile.)

Arderea fumului, obfiuej'ea de gazuri incolore 
la couibustiunea difcritelor materiale. Aceasta
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0 de foarte mare importantâ pentru sànâtatea 
tinutmilor învecinate, dar nu produce totdeuua 
avantage la cantitatea combustibilului. Exista o 
multime de aparate de acest tel, dar resultatele 
depind în cea mai mare parte delà dibâoia fo- 
chiatului. Cele mai însemnate aparate aûnt de : 
Frankel, Carie, Strupler, l)onneley,Adam,Haupt, 
Ten-Brüik etc.

Arderea spontanà, pretinsâ aprindere de sine 
çi ardere a corpului omenesc, fârâ a fi fost aprins, 
mai eu saraà la be^ivi. Iinposibilitate.

Arderea morfilor, (orematiunea cadavrelor). 
Inmoimêntarea este modul cel mai vecbiu al 
depârtàrii çi al distrugerii cadavrelor, ea a pré
cédât arderea mortUor, câci fooul a fost des- 
coperit târfiiu çi a fost apoi mult timp conservât 
ou mare dificultate. Nu numai Upsa focului, ci 
çi sentimentul de respect, de venerafiune, de 
iubire, a impins popoarele cele mai vechi la 
înmormêntarea moi’^lor în apropierea locuintei 
lor sau la conservarea corpului în totalitatea 
sa (mumii). Tôt acest sentiment a devenit causa 
arderii exceptionale a moi-filor la unele popoare 
resboinice antice, la Mexicani, In(}i, Greci, Ro
mani, pentru ca sa poatâ aduce la câmîmirile 
lor osemintele acelora, caii au câ(Jut luptànd 
pentru patrie. Delà câmpul de resboiu crema- 
tiunea a fost importatâ în cetàfi çi a întrat 
în obiceiurile unor popoare, unor caste. Dupa 
aparifiuuea creçtinismului crematiunea a dis
parut din occidentul Europei. In seclul ti'eout 
unele oraçe au luat o întindere mare, fârâ ca 
totdeodatâ sa se aleagâ pentru înmormêntâri 
terenuri destul de vaste, populafia din incinta 
cetâtilor s’a înmultit çi micele cimitirii din jurai 
biseiicilor au devenit insuficiente, mormintele 
vecbi s’au desebis pentra înjnorinêntàri noue, 
înainte de a fi transformate în ferinâ cadavi'ele 
atlate în ele. Cimitiriile au fost acusate, oâ produc 
boale, çi administra^iuiiile publice au càutat mij- 
loace de îndreptare, nu prin îmbunàtàtirea cimi- 
tirülor, ci prin propunerea desfiinfâiii lor. Dupa 
marea revolufie francezâ, în timpul primei re- 
publice, consiüul celer cinci sute a însârcinat 
0 coniisiune eu studii asupra ardeiii mor^ilor ; 
raportul acestei comisiuni, rédigeât de Cambry, 
n’a avut însà nici un résultat practic, çi numai 
în a doua jumètate a seclului cur ent s’au format 
succesiv în Italia, Fj-ancia, Germania, Elvetia 
Belgia, Austro-Ungaria asooiatiuni, eu scopul de 
a face propagandâ pentru arderea moifilor. Cre
matiunea modemâ, recomandatà de aceste so- 
oietàti, difere de cea a antichitâtü çi de oeea, 
care se mai practicà astâ(}i în India orientalà, 
rugul de lemne este înlocuit printr’un templu 
Ci'einator, în care se aflâ un cuptor constrmt 
pentru arderea repede a cadavrelor, cuptor în- 
câl(}it prin diferite combustibile, prin lemne, 
càrbuni, gaz luminàtor. Cel mai perfect aparat 
oremator a fost construit de Reclam çi Siemens ; 
în acest aparat cadavrul se arde prin aer atmos- 
feric încàlcjit la 1200u C. înti'’o oarà. Cu toatâ 
activitatea societâtilor pentru arderea mortilor, 
numéral cadavrelor omenesci, cari astà(}i se ard 
in toata Europa, este neînsemnat, ca çi numéral 
templelor orematore, dintre caiî în cele din 
Milano, din Paris çi din Gotlia se incinereazii 
din cànd în când càte un mort. Afaià de Milano 
se mai alla crematorii în 20 aJte oraçe itaUeiie.

Chiar daeâ nu s’ar opune crematiunii obiceiurile 
religioase, cultul mortilor devenit traditional la 
toate natiunile creçtine çi legislatiunea mai multor 
State, totuçi nu s’ar puté généralisa ace.st mod 
de distragere a cadavrelor omenesci, din causa 
dificultàtii de a se constrai çi a se îutretiné îu 
fiecare comunâ raralâ câte un aparat cremator. 
Nu vorbim de obiectiunile fàcute din punctul 
de vedere medico-legaJ, cà la arderea mortilor 
dispar urmele multor morti violente, provocate 
prin crimâ, care astaeji se pot descoperi dupa 
deschiderea mormêntului. Arderea moi-tilor ou 
satisface o necesitate igienicâ. Inmormêntarea 
într’un cimitir bine açerjat çi bine întretinut 
este un mod salubru de depàrtare çi de distru- 
gere a cadavrului, pàmêutul absoarbe emana- 
tiunile volatile çi behide produse prin descom- 
positiunea corpului. Aceeaçi oxidatiuue, care 
distruge oorpul într’un timp foarte scurt prin 
flacâri, îl distruge în mormênt într’un timp cu 
mult mai lung, corpul oamenilor decedafi de 
boale infectioase pierde în pâment facultatea de 
a comunica boala altor persoane. Un cimitir bine 
întoemit çi bine administrât nu infectâ nici at- 
mosfera nici vinele suterane de apâ, mioroor- 
ganismü patogeni din cadavre nu se infiltrâ în 
apele suterane, cadaviml se transforma în moi- 
mênt în tei'inâ fârâ a vàtëma pe cei vii. Sa 
aducem dar cimitiriile în conditiuni igienice çi 
sa respectâm aceste asile ale mortilor, unde le 
oferim tributul veneratiunii çi iubira noastre.

[I. Félix.]
Ardesie, roeà, e un çist argilos, care se se- 

parâ în lame subtiri; se întrobuinteazâ pentra a 
acoperi case çi pentra facerea plàcilor de scris.

Ardilan, tinutîn Persia vesticà. CapitalaSilina.
Ardioae, ardeoane, un soiu de struguri foarte 

dulci, cu boabe dese, a càror coaje e de o co- 
loare raginie; în Ardeal se ebiamà çi iorgovanâ 
sau iordovanà. (Et. M. Rom.)

Ardres, (pron. ardr), oraç fortificat în depar- 
tamentul francez Pas de Calais, arondismentul 
St. Orner, (1886) 1316 loc. ; aici a avut loc în- 
tâlnirea lui Francise I. de Francia cu Enric VIII. 
de Anglia la a. 1520.

Arduin, (Harduin), marobion de Ivrea çi rege 
de Italia, pentru tinuta sa arbiti-arâ fù pus de 
papa Silvestra IL sub interdict cu consensul 
împëratului Otto IIP, dupa moartea oâruia fù 
aies de un partid al nobüilor din Italia super, 
rege al Longobardiei (1002;, bâtù la 1003 pe 
Otto de Carintia çi pe cont. Ernst de Austi-ia; 
iar la 1004 merse contra lui Henric II. Dupa 
retragereaGennanilordeveni iarâçi regele Italiei, 
mai târcjiu, strîmtorat çi pàrâsit de ai sëi, se re- 
trase în mânâstirea Fractuaria. t la 1016.

Area, fiat.J plan, suprafatâ, arie.
Area Celai, (Alopecia areata), càderea përului 

capului, ori çi a altor parti de piele coperite cu 
për, în figuri ciiculare. Causa acestui fel de 
alopécie âucà nu e cunoscutâ.

Areal, suprafata unui teritor mai mai'e, s. e. 
comitat, district, provinoie, teaiû.

Areca, gen de plante din fam. Palmierilor, eu 
vr’o 25 specii în Asia çi Australia tropicà. Cea 
mai cunoscutâ e A. Gatechu L., înaltâ pânà la 
18 m., cu frunze hmgi pânà la 4 m.; cresce în 
India esticâ. Fructul — nucâ de màrimea uuui 
ou de gâinâ — contine un singui- simbure, pe
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care îl consuma indigenii în credinta, oà con
serva din^ii, gingeile curàtenia gurii. Despre 
extractul çi tinctura, ce se prépara din aceastà 
mica, V. art. Catechu.

Areful, (Ariful), mai multe localitâti în Rom., 
j. Argeç: 1) Sat çi corn. rur. în pl. Loviçtea, 
1175 loc. Are 2 hiserici çi o ÿcoalâ primarà rur. 
In apropiere de sat sûnt ruinele cetâtii lui Vlad- 
'fepeç; tôt aici se aflà çi isvorul A. eu apâ de 
pucioasâ, în care prédomina magnesia carbonicâ. 
2) Munte în pl. Loviçtea, în a càrui apropiere 
isvoresce rîul Argeç. 3) Plaiu desfiintat la 1834 
çi unit ou pl. Loviçtea. 4) Trecëtoare çi pichet 
de granits înspre Trausilvania.

Areia, (Aria), timit al Persiei vechi, pe la 
Herat, eu rîul Aroios (Heri Rud).

Areios, în calendanil BithynUor luna a ()ecea, 
23 lunie pana 24 lulîe.

Arelat, teai’â nnmitS delà capit. Arelate (franc. 
Arles), dealtmintrea : Burgundia eisjurana, adoca 
Burgundia dincoace de muntele ,Iura. Intemeie- 
toruJ a fost contele Boso, care fù aies de rege prin 
episcopii Franciei sud-estice în 880. Rudolf II. a 
unit teara ou Burgundia dincolo de Jura în 930 ; 
iai- Rudolf III., care n’avuse descendent!, a testat-o 
împëratului german Conrad II., acesta apoi alese 
rege pe fini sëu Henric III. De atunci A. a format 
O parte intégrants a Germaniei. [T. F.J

Aremorica, numire pentru Gallia nord-vesticS, 
astSiJi Normandia çi Bretagne.

Arena, (lot. nSsip), locul de lupts în amphi- 
teatrul roman, acoperit de regulS eu nSsip. Mai 
tâi’diu în general loc de luptS.

Arenaceu, termin petrografio, întrebuintat 
pentm a arSta originea nSsipoasa a unor roce; 
sin. psamitic.

Arenal, (lat.) teritorul plan, ce se aflS limgS 
vulcani; hpsit de vegetatie, numai oenuçS çi nSsip.

Arenberg sau Aremberg, familie veohe 
princiarS, catolicS. l) A.BngelbertLud\vig, 
n. 1750; çi-a pierdut prin pacea delà Lunéville 
posesiunile de dincolo de Rin, dobândind drept 
resplatâ Meppen çi Recklinghausen în Vestfalia. 
Dupa moartea sotiei sale Luisa Antoinette de 
Laraguais (1812) a moçtenit posesiunile famihei 
Châlons çi Burgimd. super, 1820. 2) A. P r o s p e r 
Ludovic, fiul celui de mai nainte, n. 1785; 
preluà déjà la 1803 regimul, cSsStorindu-se eu 
0 nepoatS de a împëratesei losefina, ridioatS 
prin Napoléon I. la rangul de princesS. La 1810 
i-a fost rSpitS suveranitatea, obtinênd drept re- 
oonipensS o rentS anualS; dar pacea delà 1815 
i-a redat posesiunile. t 1861. Fiul sëu Engelhert 
Aug. Ant. i-a urmat in posesiuni, (f 1875); iar 
acestuia îi urmà ca représentant al familiei En- 
gclhert Prosper Ernst. 3) A. August Maria 
Raimund, fraie al celui de sub 1), n. 1753; 
e cunoscut sub numele de conte de Lamarck; 
a stat mult în serviciu militai- francez, fiind 
prietin al lui Mirabeau; s'a ocupat çi ou litera- 
tiira. Corespondenta purtatS eu Mirabeau (»Co- 
respondance entre le comte de Mirabeau et le 
comte de Lamarck®, Bruxella, 1851) e valoros 
isvor istoric pentru aoele timpuri. f 1833.

Arênda, ai'êndare, locatiunea fondurilor nirale. 
(Din punot de vedere jurid. v. la locatiuue.) A. de 
mofii sûntdeobiceiu lungi de càte 15—20—30 ani 
cari ocupa îutreaga viatS çi activitale a unui

om, aça cS arèndaçul poate lucra pSmêntul ca 
çi proprietaral lui. In Rom. A.-le sûnt scurte çi 
variazS între 5—10 ani, ceea ce nu este bine 
pentru nici unul dintre interesati, çi eu deose- 
bire pemicios pentru proprietate. Din causa 
scurtimei timpului pe moçiile mari nu se poate 
face oeva îmbunStStire, cSci arèndaçul abia a 
început a cunoasoe bine moçia çi este scos din 
ea. De cele mai multeori -se înlocuiesce un 
arèndaç vrednic prin uA altul mai rëu, care 
atras de succesele celui dintâiu, îl supraofer- 
teazS çi remàne eu moçia. Mai bunS ar 11 A. 
légats eu anumite îndatoriri, eu besman, em- 
baüc (sau emphitheusS), unde moçia embaticarS 
remane in folosinja çi stSpânirea unei çi ace- 
leiaçi familii, transmi(êndu-se din tatS în fiu ou 
consimjemêntul proprietarului, çi usufructuarul 
poate dispune de ea ca çi un adevërat proprietar 
al ei. Totuçi sub impulsiimea vederilor man- 
chesteriane, çi sistema aceasta a fost supusà 
abolitiunii çi rescumpërSrii, ca necompatibilS eu 
spiritul timpului.

Arends, Léopold Alex. Friedr., întemeistorul 
unui sistem stenografîc; n. 1817 în Rakisbi 
(Rusia) ; delà 1844 în Berlin ; -f- 1882. Dupâ 
muncS çi înoereSri de' preste (Jece ani publicà 
«Leitfaden einer rationellen Kurzschrift®, (Berlin, 
1860; ed. 17. 1889) ç. a. Sistemul sëu a fost 
bine primit çi în strSiuState. Cf. Wendtland, »A. 
un seine Schule« (1883).

Areneag, (magh. Aranyég), 1) A., com. mica 
în Ung. cottul Arad. Se amintesce déjà 1608. 
191 case. 1072 loc., toji Romani gr. or., vorbesc 
numai românesce çi au port românesc. Parochia 
régulais déjà din secl. trecut, bisericS de piatrS 
(1869), çcoalS regulatS. Teritonü 7006 jug. cat.; 
eu pSduri. Cândva s’au cultivât aici mine de aur, 
1885 miue de aramS ; de présent sûnt pSrasite. 
Agronomie, pomSrit çi prSsire de porci. 2) A. 
(Hemyakova), com. micS în cottul Timiç, ceroul 
Reoaç, 1127 loc.. Romani, Germani çi Sêrbi. [t]

Arenenberg, castel htngS lacul Boden, în can- 
tonul elvetian Thurgau, posesiune a reginei Hor- 
tense, la 1839 a fost vêndut çi la 1855 rescum- 
përat prin împèrSteasa Eugenia.

Arenga La Bill., geu de plante din fam. Pal- 
mieriloi-, eu 5 speoii în Asia çi Australia tropica. 
Cea mai cunosoutS e A. saccharifera La Bill., 
înaltâ de 12 m. çi eu fnmze lungi de 4—5 ni. 
în India esticS çi pe insulele Molucce. Din lion 
çi din sucid trunchiului se pregStesce zahar çi 
vin, din mëduva trunchiului sago (v. ac.), iar din 
librele frunzelor funii çi (esëturi ; ca planta de- 
corativa se cultivS la noi în florSria calda.

Arenicola, gen de viermi inelafi din familia 
Arenicolidae ; are corp cilindric çi lungSret unifiât 
pu(iu la partea anterioarS; n’are nici ochi, nici 
antene, nici maxille; parapodiile abia visibile 
sûnt grupate în douë orduri; respirS prin brau- 
chiile ramificate, ce atîrnS de segmentele mijlooii 
çi posterioare în formS de mici moturi. Potrece 
pe (erniurii nSsipoçi ai Europe! apuseno çi ai 
Gronlandei. [B. V.]

Arenicolidae, familie de viermi din clasa Annu- 
lata, ordul Chaetopoda, subordul Polyohaota. V. 
çi Arenicola. [B. V.]

Areografla, (grec, delà Ares = planeta Mam) ; 
descrierea planetei Mars; areografic, ce se ré
féré la Mars.
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Areola, (lat.) dim. delà area ; plan inic, curte 

mica, loc în grâdinâ; paletà de pictor; arie mica.
Areolat, fwasj, elementele principale din lemnul 

tulpinelor de conifere (pin, brad, tisâ, juniper, 
zad), sûut nisce vase complet închise, purtànd 
pe membranele. pâre(ilor laterali un soiu de 
sculpturi nuniite punetua{iuni areolate, câci se 
vcd ca doue cercuri concentiice, unul mic intern 
§i clar, încuagiurat de altul extern çi obscur; 
aceste olemente se numesc vase areolate sau 
tracheide. Se mai întâlnesc çi în lemnul altor 
plante afarà de conifere (plop, dalie etc.)

Areometru, Araeometru, (grec.) aparat eu aju- 
tonil oâruia se mësurâ pondul spécifie al oorpurilor. 
De interes practic sûnt A.-i, cari aratâ con(inutul 
în alcool, sare, zahàr etc. al unei solu(iimi. Un tub 
subtire de sticlâ, la un oapët eu o umtlâturà, în 
care e mercui-iu, ori bucàteJe de plumb pentru 
a-i asigura positia verticalà la înnotarea într’un 
lichid. Alcoolometrul lui Gay-Lussac e potrivit aça 
de greu, câ pus în alcool absolut (pur) eu tempé
rature 15° C, se cufundâ pânâ aproape de vîrf 
la un anumit punct, ce s’a însemnat eu uumêrul 
100. Apa e mai gréa ca alcoolul, e mai deasâ 
(are pond spécifie mai mare). Intr’im amestec 
de 90 parti alcool absolut çi 10 apâ destilatâ, 
tubul se va eufunda mai putin; punctul acesta 
se însearanâ eu 90, într’un amestec de 80 la 100, 
?i mai putin, aoest punct eu 80 ç. a. m. 70, 
60, ... 10; punctul, pânâ la care se cufundâ 
în apâ purâ se însoamnà eu 0. Distantele dintre 
câte 2 puncte vecine se împart în 10 pâi’ti égalé 
$i aceste se niunesc grade; gradele se subîmpart 
în 2Va linioare. Daoâ într’un lichid A. se ou- 
fundâ pânâ la gradul 20, acela va continé 20 
volume de alcool çi 80 de apâ, presupunênd, câ 
nu contine alte materii strâine çi câ tempora- 
tura sa e de 16° C. La temperaturâ mai ridioatâ 
lichidul e mai rar çi A. se va eufunda mai mult, 
deçi are acelaçi continut de spiit. De aceea în 
tub se aflâ un termometru, care, daeâ aratâ mai 
mult ca 15° C, din gradele de spirt, observate 
pe scalâ, trebue sà mai reducem ceva; iarà la 
O temperaturâ mai scâcjutâ sà mai adaugem. 
Pentru aceste sûnt tabele spéciale. Continutul 
în zahàr al unui must se mësurâ eu un A. gradat 
a?a, câ punctul pânâ la care se cufundâ în must, 
ce contins 200/0 zabâr (20 gr. zahàr la 100 gr. 
must), e însemnat eu 100, iarà acela, la care se 
cufundâ în must de 12°/0 zahàr eu 60. Intre 
acestea se fac 40 împârtiri égalé, grade, cari 
se mai continuà pe tub în sus delà 60 çi în jos 
delà 100. La ridicarea tubului în lichid eu 40u 
corespunde crescâmênt de 8°/0 zahàr; eu 1° de 
VsVo, ou 5° de l°/o- Dacâ într’un must A. aratâ 
10°, acela are 2°/0 zahàr. Tôt în forma aceasta 
se gradeazà A. pentru cantitatea zahârului din 
lapte, pentni divei'se solutiuni de sâiuri etc. 
(Cf art. Alcoolometru.)

Areopag, strâvechiu tribunal în Atena, mai aies 
in afaceri criminale (omor, vulnerare, otrâvire, 
incendiare), numit astfel delà colina lui Ares, 
imde î?i tinea adunârile ; la înseiunàtate istoricâ 
se ridicà A. numai delà Solon, care, 594 a. Chr., 
régula întregirea membrilor çi-1 investi eu drep- 
turi noue (inspectiunea supremà asupra cultului, 
inoravurilor gi religiositàtii în viata pubHcâ çi 
privatà çi grija de mantinerea legilor); locurile 
vacante se întregiau din fostii archonti. Partida

progresivâ sub oonducerea lui Ephialtes çi Pe- 
rikles despoià (461—460) A. de influinta politicâ, 
dar dupâ câdorea celor 30 tirani A. ajunse iarâ.çi 
în posesiunea drepturilor veohi. A. se sustinù pânâ 
càtrâ finea secl. I. d. Chr. Cf. Philippi, (Berlin, 
1874). [ut.]

Areopyknometru, (grec.) aparat pentru mèsu- 
rarea pondului spécifie de lichide în cantitate 
micâ. A. este o comhinathme a Areometrului 
eu Pyknometrul.

Arequipa, departament în Peru, 59,017 kma., 
160,282 loc. Capitala A., 60 km. départe de 
terin, 29,237 loc. Comerciu eu bumbac, coaje de 
China. Cutremure de pâment dese. MoUendo, 
portul de A.

Ares, dupâ mit. grecâ fiul lui Zeus eu Hera; 
de origine e (Jeu de viscol çi de tempestate, mai 
tâi’diu (Jeu de resboiu. Simtul de ceartâ al pà- 
rintilor s’a stràplântat în inima lui, câci numai 
în sfadà çi în luptâ avea plàcere, pentru ce 
Athene, (Jina eteiului luminos, a întelepciimii çi 
a artelor, 1-a urît çi totdeuna i-a fost în contrâ 
(sciintele sûnt în contra resboiului). A., sotul, 
respective amorezul Aphroditei, cai’e a iubit 
mult pe Adonis, plin de jalusiâ s’a strâmutat 
într’un gligan çi a omorît pe Adonis. A. càlâ- 
toresce la resboiu în armatura sa eu ornamente 
çi în cânita, ce i-o prind feciorii séi Deimos 
(frica) çi Phobos (spaima), iar înaintea lor merge 
Eris (cearta) ca sorà çi amicà. [Atm.]

Arese-Visconti, Francesco conte, politiciau 
italian, n. 1805, prietin cuîmpëratul NapoléonIIL, 
a mijlocit 1854—66 tractârile secrete între acesta 
çi Italia; J' 1881.

Arest, dejinere, închisoare. V. pedeapsâ. Man
dat de arestare, are de obiect închisoare 
preventivà (v. ac.) a unei pereoane. Formele, 
sub cari în Rom. se poate da un M. de A., sûnt 
determinate în cap. VI. al Cod. de proc. pen.

Aretaeos, medic diu Capadochia; a trâit îu 
Roma la finea secl. I. Scrierile sale au fost edi- 
tate 1828 de Kühn çi 1858 traduse în nemjesce 
de Mann.

Arete, (Astar palumbarius), v. Uliu.
Arethusa, dupâ mit. grecâ o nimfâ dintre ne- 

reide; pe insula Ortygia lângâ Syracusa a fost 
un isvor eu asemene nume, ce ai'atà originea 
ei. A. mai târ(Jiu a devenit musa poemei buco- 
lice (pàstorekci). [Atm.]

Aretino, Pietro, poet italian, n. 1492 în Arezzo, 
t 1557 în Venetia; a trâit eu deosebire în Roma 
çi Venetia. Dintre operele sale comediile; »Il 
Marescaleot, *La Cortigiana^, ^L’Ipocrito*, 
tLa lalantat, >Il Filosofo<, sûnt pline de 
umor, satirà çi foifâ dramaticâ; remarcabilâ este 
çi tragedia ^Orazia<. Cele mai multe scrieri 
însâ sûnt pline de momente obscene, câte odatà 
urmate çi de ilustrajinui imorale ; aça : ^Soneiti 
lussuriosit, >Ragionamentit etc. Privitor la 
operele çi biografîa sa ve(Ji scrierile lui Mazzu- 
cheli, De Sauctis, Sinigaglia etc.

Arezzo, provincie italianà (Toscana), 3297 km1., 
259,018 loc. Capitala A. (vechiul Arretium), 
11,816 loc. Catedralâ frumoasâ, reçedinjâ mi- 
tropolitanâ. Locul de nascere al lui Petrarca. 
In anticitate a fost unul din cele 12 oraçe etrusce.

Argania Sideroxylon R. et S., arbore apar- 
Jinëtor Sapotacceloi1, cresce în Marocco ; contine
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oleiu, se folosesce în industrie çi ca nutret 
pentru vite.

Argâsire, v. Tâbaoârie. A. mineralâ, prepa- 
rarea pieilor prin sSniri minérale.

Argat, (grec. = luci'àtor, muncitor), tinër sau 
bârbat, de obiceiu liolteiu, nàimit eu platâ în 
serviciu pe tinip mai îndelungat. Se deosebesce 
de servitor (slugâ), care poate sa nu mun- 
ceaseà, pe cànd A.-ul e totdeuna la lucru. In 
graiul vechiu A. e în opositie eu stâpàn, iar 
slugà e în opositie eu boier. O slugâ poate 
sà fie bëtrânà sau slabà, A.-ul e în puterea 
vîistei, bun la alergâturâ. Argatà se (Jice la 
0 fatà sau femeie, nâimità pentru munea de 
easà, pentm alergâturâ §i pentru trimiterea 
la lueru.

Arge, (Argbe), dupa mit. grecâ numele 4>uei 
Artémis ((Jinâ de lunà) pe insula Delos, çi nu
mele înseamnâ: albà, lueitoare. A. mergênd la 
vênat, a prefugat un cerb, çi fiind-cà acesta 
f ugia prea tare, i-a strigat : daeâ ai fi aça de iute 
çi uçor ea Helios ((Jeu de soare) âneà te voiu 
ajunge. Helios au(Jind aoeasta s’a niâniat, çi pe 
A. a stràinutat-o într’o oerboaieâ ou ooarnele de 
aur çi pioioarele de arama. Heraoles, în servioiu 
la Eurystheus, oàpëtà a patra poruneâ oa sà-i 
adueâ oerboaioa (v. ao.) Din A. forma bàrbà- 
teasoà Arghir. (v. ao.) alb (ea argintul), luoitor, 
stràluoitor. [Atm.]

Argea, groapâ, bordeiu în pâment, în oare (e- 
rauoele |es vara pânzâ, iar iarna se pun stupii. 
(Et. M. Rom.)

Argelander, Frideric Wilhelm August, as- 
trouoin, n. 1799 în Memel (Prusia). 1822, oa 
docent de astronomie la univ. Konigsberg, pu- 
blieà interesantul sëu traotat »despre adevërata 
çi pâruta oale a oometei oelei mari din 1811«; 
1623, ohiemat la Abo în Finlanda, se ooupà ou 
observarea stelelor, ce au miscare proprie pro- 
uun(atâ. Publicatiunile sale (Helsingfoi-s, 1835) 
confli'marâ datele lui Herschel despre direc- 
(iunea pârutâ a miçoârii soarelui. 1832 se strâ- 
mutà la Helsingfoi's, ca sâ conducâ noul obser- 
vatoriu, terminât la 1834. 1837 profesor de as
tronomie la obseiTatonil din Bonna, terminât 
numai la 1845. t a'ci 17 Febr. 1875. Scrieri 
remarcabile ; »Observa(iunile despre miçcarea 
proprie a sisteniei noastre solare« Petersburg, 
1837, çi alte publioajiuni referitoave la împâr- 
tirea în clase çi gnipe a corpurilor de pe emisfera 
nordicâ.

Argentan, v. Aliagiu.
Argentan, arondisment în départ, franc. Orne. 

Capitala A. 5784 loe. (1886), renumitâ pentru 
fabricatiunoa de dantele çi mânuçi, preoum çi 
pentru negoful eu vite îngrâçate çi brîuzâ.

Argenteuil, orâçel în arondism. Versailles, 
départ, franc. Seine-et-Oise, în partea dreaptà 
a rîului Seina, 12,809 loe. (1886), fabricâ de 
oroloage, (inut frumos eu o multime de vile de 
ale Parisienilor, ruinele mânâstirei (aoum reoon- 
struitâ în bisericâ), în oare primi Heloisa (v. 
Abaelard) vëlul de câlugàritâ. intre reliquiOe 
principale ale acestei mânâstiri se aflâ çi o hainâ 
necusutâ, care dupa tradi(iune a f os t a lui Christos, 
dâruitâ de împërâteasa bizantinâ Irina împëra- 
tului Carol cel Mare.

Argentin, staniu în forma unei pudre, obtinut 
prm reducjiunea solutiunilor sàrurilor de staniu

eu ajutorul zinoului. Intrebuintat pentru foilo 
de argint fais, pentru poleitul porcelanului etc.

Argentina, republica, (Statele-Unite delà La 
P lata), 0 confedera(iune de State în America 
de sud, constând din 14 provinoii (Buenos-Aires, 
Santa Fé, Entre-Rios çi Corrientes lângâ oursul 
de jos al rîului La Plata; Cordova, San-Luis, 
Santiago çi Tuouman în mijloc; lujuy, Salta, 
Cantamarca, Mendoza, lya Rio)a çi San-Juan 
înspre vest) çi 9 teritorii (Gubemaeiones), în total 
2.789,400 km8., eu 3.874,000 loc. (1888). Rîul 
principal e Parana (Rio de la Plata) împreunat 
eu Paraguay, Pilcomayo, Salade çi Uruguay. 
In partea vest. a A.-ei se întind ramificatüle 
CordiUeriilor, înspre est e çes (câmpii întinse 
[pampas], stepe çi bâlti sârate). Cl i m a e tropioâ. 
Products: grau, porumb, orz, trestie de zahàr, 
tutun, poame; însemnatâ prâsilâ de vite (1888: 
22 nul. vite, 67 mil. oi, 4'3 mil. cai), de aceea 
artioolii principal! de export sûnt: seu, piei, 
coai’ne, për de cal, conserve; apoi mâgari, ca- 
târi, lame, stru(ioni. Locuitorii sûnt în marc 
parte Indiani, apoi Creoli, Mestifi (Gauchos), 
Mulaji. Imigrafi din Europa la 1890 au fost: 
138,407 (mai aies Italien!, Francezi çi Spa- 
nioli). Venitele 1891: 73.150,855 Pesos nacio- 
nales; datoriile 1891: 368,000 Pesos (1 Pe.so = 
ca. 5 coroane). Arm ata 6498 soldati çi 1.590 
oficieri, marina de resboiu are 38 nâi eu 
73 tunuri. Importul 1890: 142'/5 mil., ex- 
portul 101 mil. Pesos. La 1890 au sosit 13,873 
nâi de 6..340,955 tone. Câi ferate (1891) 
11,425 km.; telegraf 29,576 km. Constitutia con- 
federatiunii din 6 lunie 1860 ; eu presi(ient (pe 
6 ani), sénat çi caméra deputajilor. Capitala 
confecleratiimii e Buenos-Aires. Colorile repu- 
blicei : vênët, alb, vênët. Istoria. '{’inutul re- 
publicei A. a fost descoperit çi cunoscut prin 
Juan Diaz de Solis (1515), çi Sébastian Cabot 
(1527). delà 1555 fù colonisât de câtrâ Spania; 
delà 1776 forma o parte a vioe-regatului spaniol 
Buenos-Aires. La 1810 începurâ miçcârile pentru 
îndependenjâ, cari se realisarâ în congresul din 
Tucuman, care décréta la 9 Iulie 1816 inde- 
pendeu(a »Statelor-ünite delà Rio de La Plata»; 
Paraguay çi Uniguay se despâi'tirâ la 1822 de 
confederatiime. Pairidul unitarist (centralist) spri- 
ginindu-se pe statul Buenos-Aires, voia sâ 
creeze o mare putere centralâ, iar federaliçtii 
voiau sâ asigure fiecârei repubhci singuratice 
0 independen(â cât de mare. Dupâ lupte crân- 
oene, unitariçtii furâ invinçi de conduoëtorul 
federaliçtilor, câpetenia de Gauchos Manuel d(î 
Rosas, care la 1830 primî putere dictatorioâ çi 
se sustinù pânâ la 3 Febr. 1852, cànd prin lupta 
delà Monte Caceros, câçtigatâ de trupele unité 
ale Brasiliei, Uiuguay çi oposifiei argentine, fù 
restumat. Din causa neîntelegerilor ivite între 
non denumitul dictator, generalul Urquiza çi 
statul Buenos-Aires, cest din urmâ repàçi din 
confederatiime (1852), dupâ ce însâ fù batut 
(23 Oct. 1859) la Capeda de oastea lui Urquiza, 
prin uniunea încheiatà în Parana (6 lun. 1860) 
întrà de nou în confederatiunea argentina. In 
Sept. 1862 ajunse president Mitre. Certele eu 
învecinatul Uruguay încurcarâ republica A., 
în aliantâ eu Brasilia, la 1863 în un resboiu 
eu Paraguay, care s’a finit abia la 1870. In 
toamna anului 1868 ajunse president Sarmiento,
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la 1874 Avellaneda, iai- dupa suprimarea luiei 
noue rescoale a provinciilor Buenos-Aires çi 
Corrientes 1880, ajuuse president Roca, çi la 
188Ü Juarez Celnian. Buenos-Aires deveni ca- 
pitala oonfederatiunii çi supusâ regimului central ; 
noua capitalâ a statului Buenos-Aires se fâcù 
La Plata. Neîntelegerea eu Chile pentru regii- 
larea granRei în Patagonia, a fost aplanata prin 
un contraet la 1881. Din causa disordinei flnan- 
ciare Juarez Celman fù sibt sa ab(}icâ (18901, 
urinându-i Pellegrini ca president. Cf. Bur- 
meister, »Phys. Beschreibimg der A. R.« (1875); 
Mulhall, »Handbook of the River Plate Republics» 
(1885); Latzina, »Géogr.» (1890); Lopez, »Hist. 
de la Rep. Argentina» (1883, 2 toni.)

Argentina sphyrena, mic pesce din familia 
Salmonidelor, trâiesce în Marea Mediteranà. 
Solzii sëi se întrebuinteazâ la fabricarea hur- 
muzului. [A.]

Argentit. minerai cristalisat în sistenml cubic, 
cristal presentând adesea macle sau grupari ar
borescente; asemenea filiform. E moale çi se 
poate tàia eu cufitul. Strâlucire metalicà, de 
coloare gri-roçie. Este o sulfura de ai'gint. Poate 
fi considérât camineralul cel mai important, din 
oare se extrage argintul. Se gàsesce în foarte 
limite locuri, dar mai aies la Freiberg, în Un- 
garia, lângà Eongsberg, în Altai, Ural, Bolivia, 
Pei-u, Chile, Mexico çi în multe localitâti din 
Statele-Unite. [V. C. B.]

Argentobismutit, minerai, se gftsesce sub forma 
de cristale prismatice, cele mai de multe ori 
aniorf. Strâlucire metalicà, de coloare gri; este 
0 sulfura de argint çi bismut eu pufin plumb, 
gàsit în Pem çi Colorado. [V. C. B.]

Argentopirit, minerai monoclinic; strâlucire 
metalicà, de coloare gri ; este o sulfura de argint 
çi lier, analogâ eu sternbergita. Se gàsesce la 
Joachimstbal. [V. C. B.]

Argentoratum, numele latin al Strassburgului.
Arges, în mit. grecà e unul dintra Ciclopi.
Argeÿ, rîu, înainte- de Romani Ordesus, nu- 

inire dacicà, la Romani Argesis sau Ararus, 
unul din cele mai însemnate rîuri ale 'ferii- 
Romànesci vestit prin re|)e(Jiciunea apei sale 
çi fiTunsefa malurilor; isvoresce din muntele 
Negoiul, pl. Loviçtii, j. Argeç, udâ acest judef 
delà nord la sud apoi, dupa ce formeazâ limita 
iutre j. Argeç çi Vlaçca pe de o parte, çi între 
j. Muscel, Dâmbovifa çi Ilfov pânâ la satul Go- 
stinari pe de alta, cm-ge prin j. Ilfov spre resârit 
çi în ui-mà se întoarce spre sud çi se vai-sà în 
Dimàie la apusul Oltenitei în dieptul Turtucai 
(cetate în Bulgaria) dupa un parcurs de 300 km. 
Pe partea dreaptà primesce rîurile: Neajlovul 
çi Glavaeioeul; pe partea stângâ: Vàlsanul, 
Bîul Doamnei unit din partea stângà eu Riul 
Tirgului çi Argegeluî, Sabarul çi Dâmbovifa.

Argeç, jude^ în România, numit dupà riul A., 
care Î1 udà în mai toatà lungimea lui delà nord 
spre sud; 4335 kms., 177,714 loc. Maroa A.-lui 
este un vuUur, semn, cà în el (Curtea de Argeç) 
a fost odatà curtea domneascà. A. este un j. 
de frontierà, situât la nord-vest. României; în 
paiiea de nord câtrà TransUvania, hotarul A.-lui 
îl formeazâ culmea muntUor Fàgâraçului ; la 
sud se màrginesoe eu j. Teleoman çi Vlaçca; 
la est eu j. Muscel çi Dâmbovita çi la vest eu 
j. Vâlcea çi Oit. In privinta reliefului pàmêntului

A. se poate imparfi în trei regiuni : a munfilor, 
a dealurilor çi a çesului. Miinfii aparfiu siste- 
mului Carpatilor ou mai multe vîifuri înalte, 
ca: Surul, Budislavul, Negoiul, Buteanul, Gio- 
canul çi Golful Vigtei-mari-^ ei sOnt acoperiti 
eu pàduri çi cuprind pàçuni însemnate. Culmile 
mai însemnate lâsate din aceçti munti sûnt; 
Culmea Goziei, ce se lasâ din muntele Budislav 
printie rîurile Oit çi Topolog; Culmea Gomar- 
nicului printre Topolog çi A., ce se lasà din 
muntele Negoiu; Culmea Joifei, ce se lasâ din 
culmea Clàbucetului çi se pi’elungesce printre 
rîurile A. çi Vâlsan. Poalele muntilor formeazâ 
podgoriile acestui (udef çi sûnt acoperite eu vii. 
Çesurile principale sûnt: al Gàvanului çi 
Burdea. Principalele rîuri sûnt: Oiiul, Ar- 
gegul, Topologul, Cotmeana, Teleormanul çi 
Neajlovul. in privinta administrativa j. A. este 
îinpàrfit într’un plaiu numit Loviçtea çi 9 plâçi: 
Argeçul, Cotmeana de jos, Cotmeana de sus, 
Gâlâçeçti, Oltu de jos, Oltu de sus, Piteçti, 
Teleormanul çi Topologul ; are 2 comune urbane : 
Piteçti, capitala judefului, çi Curtea de A., çi 
147 corn. rur. formate din 760 sate çi câtune. 
Locaütàti mai însemnate pe lângà cele amintite 
sûnt: corn. Costegti, eu stafie de drum de fier; 
Poenari çi Arif, curuinele cetàtü lui Vlad-ifepeç; 
In ordinea eclesiasticâ j. A. face parte din eparchia 
A.-lui (j. A. çi Oit), al cârei soaun se aflâ in Curtea 
de A. Mai toatâ populafia acestui j., afarâ de 
pufine exceptiuni in oraçe, este de litul greco- 
ortodox; în tôt j. sûnt 370 biserici; e bogat în 
mânàstiri (Cotmeana, Stâniçoara, Tutana, Vâleni) 
çi sohituri. 1891/2 j. A. poseda: un gimnasiu 
clasio, cercetat de 237 elevi; un seminar eu 
46 elevi ; câte 4 çcoale primare urb. de bâiefi 
çi de fete; 16 çcoale primare nir. de bâiefi çi 
132 mixte çi 3 institute private. In privinfa 
militarà j. face parte din divisia II. teritorialà, 
a cârei reçedinfâ este în Craiova. lu ordinea 
judiciarà j. A. are un tribunal de I. instanfâ çi 
5 judecâtorii de pace çi este de resoi-tul curtii 
apelative din Bucuresoi; în privinta politicà j. 
A. dâ 3 senatori çi 5 deputafi. Principalele pro- 
ducte ale acestui judef sûnt: porumb, giAu, 
orz, ovês, secarà etc. Podgoriile diinprejurul Pi- 
teçtilor dau rtn alb foarte bun, çi pnini se cul- 
tivà în parte çi dau o fuicâ renumitâ; altfel j. 
e bogat in poame de tôt soiul, între cari renu- 
mitele cireçe cunoscute în comerciu sub numele 
de: JDràgànele de Piteçti. Pâçuni sûnt foarte 
bune çi se cresc multe vite cornute, mai aies 
oi çi câpre. Industria e putin desvoltatâ. Comer- 
ciul principal consista mai aies în cej'eale, poame, 
vin, raohiu çi mai eu osebire în porci, cari se 
cresc în bëtrânele pâduri, ce acoper partea de 
nord a judetului, çi se îngraçà eu ghindâ, jir çi 
porumb. Comerciul de lemne pentru exportafie 
e mai pufin desvoltat. Bâlciuri se fac mai multe 
la epoce fixe; j. A. e traversât în partea sudicà 
de calea feratâ Bucuresci-Verciorova; delà Pi
teçti pleaeà 0 ramurà de drum de fier la Curtea 
de A., iar din Costeçti o ramurà la Turnu- 
Mâgurele. Çoselele principale : çoseaua nationalâ 
Piteçti-Slatina; çoseaua mixtà Piteçti-Rîmnicu- 
Vâlcea, 2 çosele judefene çi mai anulte çosele 
comunale çi vicinale. Pe lângà aceea Oltul ser- 
vesce la plutirea lemnelor de brad din munti 
la vale spre Slatina çi Turnu-Màgui'ele. Cf. G. I.
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Lahovari: Dict- geogr. al j. Avgeç. Buciiresci, 
læS. [ut,]

A.plasa, în j. A., numitâ dupa nul A., care 
0 udà piin luijloc în tôt lungul ei; se mürgi- 
nesi'.e la nord eu pl. Loviçtea, la est eu j. Museel, 
la sud eu pl. Piteçti çi Oit çi la vest eu pl. 
Topolog. Aceasta plasà mai este udata în tôt 
lungul ei în partea despre resârit de rîul Vâl- 
sanul, eare se vai'sà în rîul A. în apropiere de 
eom. rur. Meri.?ani din pl. Piteçti. Intinderea 
totalâ a acestei plase este de 96,484 pog. Statul 
posedâ în aceasta plasâ 6 propnetàti eu un venit 
annal de preste 61,000 lei. Plasa se eompune 
[1888) din o eom. urb. çi 14 eom. rur. formate 
din 104 sate çi oatune, avênd 4337 oase ou 
19,939 loo. çi 16 biserioi, Reçedinfa subprefee- 
tului este în oraçul Curtea de A. Produefiunea 
prinoipalâ a acestei plase este ponunbul çi raehiul 
de pnme. Cf. G. I. Lahovari: Dict. geogr. al j. 
Arges. Bucuresci, 1888. [nt.j

Arge|, Curtea de —, oraç în j. A. pe malul 
stmigal rîului A., 4000 loc. ; întemeiat de Radu- 
Negru, care a avut aici între 1244—1264 a 
doua sa reçedintâ (dupa Câmpulung). Aici e 
soaunul episcopiei A. çi reçedintâ plâsii A., are 
un seminar, o çcoalà primarâ de bâieti çi alta 
de fete; un birou de poçta çi telegraf, o jude- 
càtorie de ocol çi un spital. In Curtea de A. 
se aflâ 7 biserici, dintre cari una numitâ »Bi- 
serica Domueasoâ« eu bramul sf. Filotea, fâcâ- 
toarea de minuni, ale cârei moaçte se pâstreazà 
în aceasta bisericà ; se (Jice a fi zidità de Radu- 
Negru; aceasta bisericà e unul dintre cele mai 
vechi monumente religioase, construit în stil 
vechiu bizantin din piatrâ çi cârâmidâ, netin- 
ciuitâ; în interiorul ei este zugrâvit ca ctitor 
Radu-Negru; tôt aici se pretinde a fi îngropat 
aoest domnitor. La marginèa esticà a oraçului 
pe 0 înàltime se vëd âneà ruinele unei capele 
catolice fàcutâ, se (Jioe, de fiadu-Vodâ pentru 
Doamna sa, care era catolicâ. Ceva mai la nord 
de Curtea de A., în depârtai-e de vr’o 3 km., e.ste 
vestita mànàstire a A.-lui (v. ac.) Cf. G. I. Laho
vari: Dict- geogr. al j. Argeç. Bucuresci, 1888.

Arge^, episeopia de A., înfiintatâ la 1793 de 
càtrà Alexandru Moruzzi Vodàdupàstàruintami- 
tropoütului Dositeiu, puindu-se sub juiisdictiunea 
noului episcop cleiml din j. A. çi Oit, çi fixând re- 
çedinta la mânàstirea de A., totodatà toate moçiile 
acestei mànàstiri au treout la noua episcopie, iar 
episoopul de A. avea rândul çederii dupa epis- 
copul Buzeului. Seminarul episcopiei s'a fondât la 
1839 de Alexandru Ghioa-Vodâ. Séria episcopilor 
este urmâtoarea: losif (1793—1820), Ilarion 
(1820—23), Grigorie Vl823—28), Ilarion (a 
doua oarâ 1828—45), Samuil Sinadon loctiitor 
(1845—50), Climent Gaiseanu (1850—62), Neofit 
de Edessa Scriban, loctütor (1862—65), Ghe- 
nadie I. (1865—68), Neofit Scriban, (a doua 
oarâ 1868—73), losif Nanieseu (1873—75), Ghe- 
nadie II. Petreseu (1875—93) çi Gherasim Timug 
Pitigteanu. De catedralà servesce vestita bisericà 
a mànâstirei Curtea de A. Cf. C. I. Lahovari: 
Dict. geogr. al j. Argeç. Bucuresci, 1888. [nt.j 

Arge^, Bisericà episcopalà a mànàstirii Curtea 
de A., oel mai frumos monument architectonie 
al României (v. ilustr.); s’a zidit pe temelia unei 
alte biserici mai vechi de câtj'à Neagoe-Vodâ 
Basarab çi sotia sa Despina Milita, fica lui

Lazar Brancovici, despotul Sèrbiei. Data, câad 
s’a început zidirea, nu se scie précis, dar fârà 
îndoialà, câ ea nu putea fi anterioarâ urcàrii pe 
tron a lui Neagoe (1512); sigur e, cà el n’a 
apucat sà vadà terminatâ decit partea archi- 
tectonicà a bisericii, càoi zugrâvirea interiorului, 
începutâ de el, o termina (1526), patru ani dupa 
moartea lui, ginerele sëu Radu-Youà delà Afu- 
mati eu sotia sa Roxanda prin zugravul Dobromir, 
çi câ el prevëfiênd, poate,>priminehle acelor vre- 
muri turbuT'ate, se giàbise a o trmosi (sfinti) la 
1517. Culegerea materialelor necesarii a trebuit 
sà presinte greutàti mari din causa lipsei de 
drumuri practicabile çi a lipsei mijloacelor de 
transport, ce le avem astàiji. In deosebi piatra 
trebui sâ o aducà din depàrtare de 95 km. din 
carierele delà satul Albeçti, de lângàCâmpulung; 
ea este un calcar de coloare galbenà, de un 
grâunte stirns, fin çi omogen. Neagoe scutise de 
dâjdii mai multe sate, cari transportaserâ material 
de constnretie pentru bisericà. Marmora çi ino- 
saicul fù adus din Turcia eu coràbii pe Dunàre 
pânà la Vidin, de unde apoi se càrà la A. 
Dupâ isvoare grecesci, architectul ar fi fost în- 
suçi Neagoe-Vodâ, care în tinereta sa tràind 
la curtea sultanului Selim, ar fi învetat archi- 
tectura; Sultanul 1-ar fi însârcinat chiar sâ zi- 
deascà o njoschee în Constantinopol çi dînsul, 
fie singur, fie ajutat de architectul ManoUi din 
Niaesia, ar fi reuçit sâ o clâdeascâ aça de frumos 
eu 999 ferestre çi 336 minarete, încât Sultanul 
uimit de lucrare, ar fi rncàrcat pe Neagoe en 
daruri, dându-i voie a aduce în l’eara-Eomâiioascâ 
mateiialele remase, ca sâ le întrebuinteze în 
edificarea bisericii delà A. Ori ce valoare am 
fi înclinati sâ dâm acestor arëtâri, remâne ne- 
îndoios, cà Neagoe a contribuit mult la conce- 
perea planului architectonie çi cà el se prioepea 
nu nuinai în architecturà, dar çi în fâurârie ; ca 
adevërat critic al ar-tei, el càlàtorise prin teri 
stràine, ca sâ observe cap-d’operele architec- 
tonice çi se încungiurase întearà eu artiçti de mare 
valoare, architecti, pictori çi fâul’ari. Poporal 
însà, câruia îi place a îmbrâca totul în hainn 
mitului çi a legendei, atribue clâdirea bisericii, 
în balada ouleasà çi publicatâ de V. Alexandri: 
»Pe Argeç in jos«, unui meçter Mande ; dar este 
de observât, cà aceastâ legendà a lui Manole o 
întimpinâm aproape în aceeaçi forma la Sêrbi, 
la Bulgari, Albanezi çi Macedo-Români; câ miezul 
ei este credinta superstitioasà, câ spre a face 
0 clàdire tenieinicà, trebue sâ se zideascâ un om 
de viu într’însa, sau màcar sà se ia iiiësuia 
staturii lui çi sà se punâ în zid, ca sâ so im- 
pace spiritele looului. Persoana lui Neagoe-Vodâ 
e înloouitâ de popor ou Negiai-Vodâ, fundn- 
torul Munteniei, çi bisericà cea nouà se îualtâ 
pe »un zid pâràsit çi neisprâvit.« In aoest din 
urmà punct, oel putin, istoria este de acord 
eu legenda. Neagoe vorbesoe în insoiiptiunea 
sàpatà pe fatada bisericii despre daniile çi 
odoarele, ce a înehinat mànàstirii de A.: sate, 
bâlti eu pesci, tigani, vase de aui- çi de argint 
împodobite eu mârgâritare çi toate giuvelele 
sale. Traditiunea spune, cà sotia lui Neagoe, 
Despina, çi-ar fi dat pana çi cerceii din ui’eohi 
pentru a înavuti zestrea mànàstirii çi a vedé 
terminatâ bisericà. Neagoe sfintind bisericà delà 
A. çi întemeiiid mânàstirea, ii dete raugiU do
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Archiraandrio ca ?i Tismanei, iar dupa moarte 
(1521) remâçitele lui pâmêntesci furâ açe()ate 
în lâuntrul bisericii aco])erite eu o lespede 
de marmorâ, ce poartà inscrip^une în limba 
slavonâ. Tôt acolo fuiâ înmormêntati copiii 
lui Neagoe: Petru, Ion çi Aughelina; apoi Eadu- 
Vodâ delà Afumati, care terminà biserica, întâri 
daniile fâcute mânâstirü de Neagoe-Vodâ çi le 
moi mari prin donatiuni de moçii, scutiri de 
dâjdii çi privilegii, ?i în unnâ Stana, fica lui 
Neagoe. Intre otitorii mànâstirii, cari au tinut 
s’o sprijineascâ çi întâreasoâ, se numerâ çi : Vla- 
dislav-Voivod, Moise-Vodâ, Vintilà-Vodâ, boierul 
Dîrzu çi alfii. In decursul timpurilor mâna- 
atirea a trebuit sa sufere mult din causa res- 
boaielor civile çl a oçtirilor strâine. Peti'u-Vodà 
Ceroel (1583—85) o reparà çi zugrâvi din nou. 
In ultimele decenii ale secl. XVI. mânàstirea 
aceasta, ca çi altele, camuse în niana câlugârUor 
gieoi. In 1611 Gavriil Bâthori, principele Ardea- 
lului, devastà manâstirea çi luà chiar çi plumbul 
de pe acoperiçul bisericii, lâsând-o astfel expusâ 
la ploaie çi ninsoare ; jugul veneticilor greci mai 
aies sub Éadu Mibnea, Alexandru Coconul, Ale- 
xandru Iliaç çi Leon-Yodà, apasà greu asupra tu- 
tuior mânastirilor din tearâ, care deveniserâ tri- 
butare mânastirilor grecesci din Orient, pânâ-ce 
le mântui de stàpânirea strâinâ Mateiu Basarab 
(1640); el reparà iarâçi manâstirea de A. çi o 
înzestrà eu mai multe moçii çi daruri ; asemenea 
fâcù çi Çerbân-Vodâ Cantaeuzino la 1682. Con
stantin Brancoveanul (1698) restitue câlugârilor 
dreptul de judecatâ asupra locuitorilor oraçului, 
âcordat lor de eâtrâ Mihaiu Viteazul. La 1761 
biserica a trebuit sâ se zugrâveascâ cel pufin în 
parte; între anii 1752—81 s’a fâcut din nou 
învëlitoarea eu plumb. 1786—89 mânâstirea çi 
biserica au fost prâdate de Turci. 1793 se înflin- 
îeazâ scaun eppesc la Curtea de A. 1802 biserica 
suferise mult din causa cutremurului de pâment; 
ântâiul epp. de A., losif Sevastis, reparà biserica 
çi (1804) 0 zugrâvî din nou çi prenoi picturile 
vechi. Pomemicul mânâstirü scris la 1785 de 
eâtrâ Petraohe Giurca Rîmniceanul, cuprinde 
reparafiunile çi înzestrârile, ce ea a câpëtat pânâ 
aproape în 4iua de astâdi. In ântaia jumëtate a 
acestui seclu, biserica lui Neagoe avù însâ sâ 
sufere un çir de incendü çi de stricâciuni ; 1838 
un nou cutremur sgudui temelüle, mutând multe 
pietri din locul lor ; episcopul Ilarion o restau- 
reazâ din nou ; 1866 arse seminarul, 23 Apr. 1867 
casele, clopotnita çi paracUsul çi în fine în acelaçi 
an 2 Dec. un foc mistui întreg interionil bise- 
rioii çi împiedecà de atunci de a se mai ofleia 
într'însa serviciul divin. Âncâ de pe la 1863, pe 
când sta atât mânâstirea càt çi seminarul, s’a 
sim^t trebuinta unei restaurâri radicale a bise- 
rioii, nu se fâcù însâ nimic sistematic eu plan 
çi studii prealabile pânâ la 1875, când dupâ reco- 
inandarea ilustrilor architec^i francezi: Viollet 
le Duc çi Baudot se îneredintà conduoerea lu- 
orârilor de restaura(iune architectului-artist A. 
Lecomte du Nouy, eâmia se datoresce astâ()i 
mâretul monument îmbrâcat în toatâ splendoarea 
sa. Lucrârile de restaurare îinurâ 11 ani, costând 
suma de 1.501,000 lei împreunâ eu mobUieml, 
eu vestmintele sacerdotale çi eu toate odoarele. 
Sfîntii’ea bisericü s’a fâcut în 12 Oct. 1886 în 
présenta MM. LL. Regelui Carol çi Reginei Bli- 
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sabeta, cari au initiât çi patronat restaurarea 
acestei opéré nationale, eu o pompâ neasemënatâ 
çi vrednioâ de monumentul cel mai strâlucit al 
Regatului roman, fiind episcop Ghenadie Petrescu. 
Printre monumentele prea putin cunoscute ale 
Europe! resâritene, ce ne-a lâsat secl. XVI., bi
serica episcopalâ delà Curtea de A. este singurul 
poate întreg, de sigur cel mai curies, cel mai 
bogat çi unul din cele mai interesante. Acest 
monument, aça cum este astâdi restaurât eu de- 
sâvîrçire, se înaltâ strâlucitor în mijlocul unei 
curti spafioase, ce ocupâ o suprafatâ de 10.330 m*., 
avênd împrejur un grilaj de fier lung preste tôt 
de 400 m. Prin 2 porti poate cineva sâ între în 
aceastâ curte : una, când vine pe drumul despre 
oraç, cealaltâ la resârit. Edificiul în întregimea 
sa se compune din 2 pârti bine deosebite : 1) la 
apus 0 platformâ de piatrâ eu 3 trepte, avênd
3 uçi de bronz bogat împodobite. In mijlocul 
platformei çi în axa bisericü se afiâ cerdâcelul 
(cantharul sau baptisterul), compus dintr’o mica 
boltâ acoperitâ eu plumb çi sustinutâ do 4 stâlpi 
de marmorâ eu capiteluri fin sculptate. Platforma 
se prelungesce de jur împrejurul bisericii çi este 
încungiuratâ de o galerie frumoasâ de piatrâ lu-, 
cratâ în flori pe o lungime de 128 m., cuprin- 
(}énd 247 flori. Aceastâ dispositiune, unicâ în 
felul ei, este foarte interesantâ çi meritâ a fi 
semnalatâ ; 2) biserica însâçi, în care întri pe o 
scarâ de piatrâ eu 12 trepte, represontând cele 
12 semintu ale lui Israil, se divide în 3 pârti, 
potrivit traditiei : narthex, chorul çi altarul, des- 
pâitit de chôr prin catapiteasmâ. _ Narthexul îçi 
primesce lumina prin 16 ferestri înalte çi foarte 
ânguste. Chorul este luminat prin 6 ferestri de 
acelaçi fel, iar altarul prin 3 asemenea. Cele
4 turle lumineazâ iarâçi prin 32 ferestri eu pro- 
portiuni analoage. Afarâ de aceasta, 16 ochiuri 
eu geamuri colorate, fâcute în pârefii vertical! 
ai corpului bisericii, completeazâ principiul de 
Uuminare al monumentului. Lungimea totalâ a 
edificiului, socotitâ delà platforma dinspre apus 
pânâ la balustrada despre resârit, este de 45’85 m^, 
iar lârgimea de 20 m. Corpul bisericii mësoarâ 
26'6 m. lung., pe 15 m. în lârg. sa cea mai mare, 
luatâ pe narthex. Inâltimea delà suprafata curth 
çi pânâ la scaunul crucü delà turla cea mare 
este de 31 m. Luatâ în lâuntru aceastâ înâltime 
delà pardoseala de mosaic pânâ la cheia boltii 
mësoarâ 25'3 m. Turlele cele mici au înâltime 
de 19 m. Suprafata totalâ ocupatâ de bisericâ 
este de 756 m*. Suprafata pârtilor sculptate, zu- 
grâvite çi aurite dâ cifra insemnatâ de 687 m*. 
Pàrtile sculptate, frisele, ciubucele, cornicele etc. 
înçirate unele dupâ altele ar face o lungime de 
mai bine de 1 km. Se pot numera pe monument 
mai mult de 150 motive diferite de ornamen- 
tatiune, 42 rosace mari çi 48 mai _mici, avênd 
fiecare din rosacele mici câte o pasëre de bronz 
aurit. Apele de ploaie se varsâ prin 125 scur- 
gâtori ; în fine monumentul este apërat de lovi- 
turile trâsnetului prin 35 vîrfuri de platinâ. 
Toate acoperiçurile sûnt din plumb eu omamente 
lucrate din ciocan. Ce privesce caracterul archi
tectonie, cercetând exteriorul, chiar la prima 
vedere, nu este greu de a recunoasce onginea 
eu totul orientalâ a bisericii. Se observâ diferite 
elemente combinate în chip armonic çi capricios, 
cari însâ proced delà mai multe çcoli. Pe lângà
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ornaniente consistand din combina^iimi carat 
geometrice, cari censtituescbasadecovatiunji arabe 
çi persane, cum se vede la cornicea cea mare eu

arab çi persan, se observa totuçi în desen, în 
forma foilor, în modul de a termina motivele, 
oareoare libertate, care indicà limpede, câ avem

co4uii supra-puse çi scobite, la mai multe ro- j înaintea oohilor nostri un fel de interpretafiiine, 
sace çi la diferite pàrp delà turla cea mare, pu- | de traduefiuLe a acelor doue stiluri. Zugrâvirea

i. t

■ •>. J*', s*

BaptisteruI intrarea.

tem observa motivele sculptate pe cerdâcel (can- 
thar), preciim çi ciubuciil cel mare în forma de 
frînghie, cari se datoresc nnor artiçti mai pu^in 
megteri în arta aça de compüoatâ a împletirilor 
arabe, decàt aceia, cari au lucràt sculpturile, 
ce se pot vedé deasupra uçii delà întrare s. e. 
çi la câteva rosace. De$i cea mai mai’e parte 
din omamente este împrmnutatâ delà stüurile

çi aurirea tuturor soulpturilor, restituite com
plet dupa datele cele mai précisé, sûnt do ori- 
ginç persanâ. Temeliile bisericii sûnt eçite afara 
din corpul clàdirii çi sûnt destui de adanoi, dând 
zidirü nu numai o basa tare çi durabilâ, dar çi 
O privire împunâtoare. Brâul cel mare, care în- 
cinge biserica toata, deosebesce partea superi- 
oarâ de cea inferioarâ a ëxteriorului. Acel brâu
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ae compune din 4 brâuri mai mioi. Din causa 
înâltimei uçii, bfâul cel mare se ridioâ la întrare, 
formând un cadru drept-ungliiiüar. Parada despre 
apus are doue despâi'^turi rect-linii, în care de 
0 parte de alta sûnt doué ferestri duble în-

arabescuri fine. Semi-cupolele, cà çi turnurile, 
sûnt învSlite eu plumb, flecare turn avênd câte 
O cmce ’triplâ de aramâ auritâ, iar pe [semi- 
cupole sûut cruci de aur. Cele 4 turnuri adauga 
foarte mult la fmmseta bisericii; turnul octo-
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Yederea generali.

cadrate eu o bogatâ ornamentatiune sculptuiala. 
De amêndouë par^ile fieeàrei ferestri se aflâ câte 
un cadru ornamental, în care este sâpatâ câte 
0 inscriptiune. La inijlooiü fa^adei se aflâ în- 
trarea bisericü ; ea este de marmorâ, de un caracter 
eu totul arab, eu boltari în colon variate. In- 
trarea este închisâ de o uçe eu doùë oânaturi 
in bronz, lucratâ dupa un model bizantin pu

gonal de cEpetenie, care se ridioâ deasupra 
chorului, dominà edificiul, celelalte trei sûnt 
deasupra nai’thexului ; unul octogonal la mijloc 
este ceva mai mie decât cel principal; celelalte 
douë mai mici, eu seepune ciroularâ, sûnt açe- 
(}ate simetric la dreapta çi la stanga întrârii, pe 
flecare din unghiurile apusane, çi sûnt carac- 
teristioe prin dispositiunea pie(}içâ a ferestrilor
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çi a toiilor, presentand aparinta unei spirale. 
In interionil bisericii ajtmgi urcând cele 12 
trepte de piatrâ ale scârii eu margine soulp- 
tatâ çi auritâ pe fund albastru; aici toatà par- 
doseaJa e de mozaic eu diferite desenuri ar- 
meno-bizantine. In fa^a eoloanelor sûnt 3 trepte, 
pe eari ureându-le ajungi în narthex. 12 ^eo- 
loane de piatrà eu o inutile de 7-26 m. îm- 
podobite eu base çi eapitele persane sprijinese 
tamburul (olanul eiündrie) unei eupole, eare 
se înallà la 24 m. delà pardosealà. In narthex 
se afia mormintele etitorilor çi portretele 1er 
çi ale altor domni romani. Prin o uçe de mar- 
morâ foarte eurioasâ, eu boltari, ee amintesee 
dispositdunea unor motive aproape identiee eu 
ale Siriei eentraie çi ale Bgiptului, întri în 
ehor; deasupra ei se eetese versurile marelui 
poet V. Alexandri, compuse pentru biserieâ. 
Chorul se eompune dtn eele doue abside tradi- 
tionale la nord gi la sud, unde se adâ stranele 
de bronz în nnmër de 7 de fieoare parte, iar 
la est absida eentralâ sau altarul înohis prin 
eatapiteasmâ. In ehor la dreapta este tronul 
regai, de bronz aurit; alâturea soaunul episoo- 
pului de aoelaçi métal; la stânga este tronul 
reginei çi jeful unui deranitar al stetului. Têmpla 
sau eatapiteasma, o luoi'are tnârealà de arta, 
s’a fàout la Paris çi a reolamat doi ani de luoru ; 
se poate 4ioe, eà e nnieâ ?i fârâ pâreohe. Ea 
se eompune dintr’un soelu de marmorà albâ, 
înorustat eu plàci de eupru aurit $i împodobite 
eu smal^uri çi eu oehi de stielâ, eu stâîpuçoare 
de onyx la base çi eapiteluri aurite. Deasupra 
soelului sûnt eele doue iooane împërâtesoi: a 
lui Isus Christos çi a Maicei Domnului, luorate 
în mosaie de Yenefia, çi eolonada de onyx eu 
eapitele aurite çi smâl^uite. leoanele sûnt în- 
cadrate fmmos în bronz aurit ou stiole oolorate. 
La mijloe, deasupra uçii împërâtesei, se ridicâ 
un fel de firidâ, eare îneadreazà orueifixul — 
Domnul Christos restignit, — avênd într’o parte 
pe Maica Domnului, iar în eealaltâ pe sf. loan. 
Aceste trei ehipuri de aramâ aurita, luorate din 
eioean au repoussé, stau pe un fund de mosaie. 
Restul oatapitesmei este în întregime de bronz 
aurit împodobit eu plâci smalfuite, ou marmure, 
ou mosaice çi stiele oolorate, fiind total aplioat 
pe lemn, eare în interiorul altamlui este soulptat 
çi zugràvit. Uça împërâleaseâ are sàpat în fata 
la stâiga, pe bronz: Buna-vestire, la dreapta^ 
visita Elisabetei la Maiea Domnului. Cele doue 
uçi latérale sûnt de bronz, luorate oa çi restai 
têmplei. Altarul are douë firide latérale soulptate 
în piatrâ, la nord Proscomedia, la sud Diaooni- 
oonul. In jurul altarului se aflà o lavitâ de piatrâ, 
în mijlooul câreia, în axa absidei, e açe(}at jetul 
episeopese. In mijlooul altarului se aflâ prestolul 
sau sf. masâ, de marmorâ albâ de Carara, în- 
orustatâ ou 4 plâoi aurite, ou ohipurile oelor 
4 evangeliçti ; ea este- açecjatâ sub ciboriul (ou- 
vuoliul) ou 4 stâlpi çi ou oupolâ ajouratâ çi sus- 
jinutâ pe 4 areuri. El este de bronz aurit ou 
omamente sâpate sau luorate din eioean çi eu 
incrusta^uni de oohiuri de stielâ eoloratâ. Pie- 
turile din lâuntrul bisericü sûnt toatenoui, fâeute 
dupâ modelul oelor veohi ; ele aeopere o supra- 
fajà de 2343 m*. çi eoujin 865 figuri, exeoutate 
în stilul veohiu bizantin. Portretul regelui Carol 
se aflâ la dreapta uçii delà întrare, iar al re

ginei Elisabeta la stânga. — Cerdâoelul din fata 
biserioii este destinât în speeial pentru oficiarea 
botezului ; asemeni eapele aleâtuiau în construc- 
tiunile vechi bizantine o parte esenfialâ çi o po- 
doabâ. El este o lucrare de artâ în toate pri- 
vintele. — Intre odoarele biserioii cel mai pretios 
çi eare faoe admiratiunea tataror, este un manu- 
seript pe pergament oontinênd eele 12 Evangelii. 
ee se eetese în Joia març, çi Evangelia Invierii 
din Sàmbâta mare, scris de regina Elisabeta. 
PomeLnioul mânâstirei A. este soris ou multâ 
îngrijire çi ou frumoase ornamente pe perga
ment de doamna Maria G. Sturza delà Miclau- 
çeni. Mobilierul se eompune din 2 sfeçnioe mari 
ou oâte 3 luminâri, 4 sfeçnice mici, masa pentru 
anaforâ, iconostasul, 2 tétrapode pentru cân- 
târeti, stranele, tronul regelui, al reginei çi al 
episoopului, policandrul oel mare eto. (Cf. Gr. G. 
Toeileseu : Biserieâ episcopalâ a mânâstirii Curtea 
de Argeç.) [nt.]

Argeçelu, 1) A. rîu în Eom., isvoresce din 
muntele Gâinatu-mare (sub Pâpuça), pl. Dâm- 
bovifa, jud. Museel; ourge spre sud çi sevarsâ 
în Bîul Doamnei la oomuna Pisoani. 2) A.plasi 
în jud. Museel (Rom.), numitâ dupâ rîul A., 
eare o udâ în tôt lungul sëu; euprinde partea 
din oentru çi est a j.-lui; se eompune din 12 
eom. rur. formate din 35 sate ou (1893) 10,011 loc. 
toti Romani, afarâ de prea putini Greei çi Bul- 
gari. Loonitorii plâsei sûnt toti ereçtini ortodoxi, 
avênd 18 biserioi. In fieoare eom. se aflà oâte 
0 çcoalâ mixtâ. Plasa e bogatâ în mine de câr- 
buni, âneâ nepetrifleati ; e brâzdatâ de dealuri 
aooperite ou pomi roditori, mai aies piuni, din 
ean se fabrieâ mari eantitâti de tuieâ. Locuitorii 
se ooupâ ou agrioultura, rotâiia, fabrioarea va- 
rului, luorarea lemnelor de oonstructie çi dife
rite vase de lemn. Se produo tôt felul de ceieale. 
Reçedinta plâsei este în eom. Stâlpeni. (Ct. C. 
Alessandreseu : Dict. geogr. al jud. Museel. Bu- 
ouresoi, 1893.) [ntj

Arghir, în poveçtile românesei e feeiorul im- 
përatuJui, eare în grâdinà are mërul ou merele 
de aur, ee în toatà noaptea înfloreso çi se coc, 
apoi vine eineva çi le furâ. Pâzitorii puçi de îm- 
përatul adormiau, dar A., oa sâ nu adoarmà, (jice 
in flueritâ. Deodatâ sboarâ pe mër o turturea 
eu 7 rândunele, turtureaua se préfacé în fata 
mâiastrâ sau în 4>na Ileana Cosânzaua (v. 
ac.); se amoriseazâ çi mai târ4iu se câsàtoresc. 
A. eu arcul çi sàgeata (ce sûnt simbolele 4eitn- 
tilor de luminà) pleaeâ din ostrovul niârii (de 
unde pornesce çi soarele çi altâ deitate de lu- 
minâ) pe cal (asemenea atributul 4eilor de lu- 
minâ). Aci A. e luceafërul, deitate de luinina, 
îndatinatul amorez al lunei sau deitâtii de lunâ. 
Ileana Cosânzana e dîna de lunâ ; mërul ou me
rele de aur e ceiiul eu stelele, iar rândunelele 
sûnt Hesperidele. In poveçtile, în cari oroul e 
frate eu II. Cos. çi nu e iertat sâ se cunune, 
eroul represintà soarele, câoi soarele çi luna 
sûnt fra|i în mitologiile mai multor popoare. 
La Greei — dupâ Homer — ApoUo a avut çi 
predicatul Argiro-Toxos, adeoà; ApoUo ou arc 
de argint (pânâ ce razele se simboliseazâ prin 
sâgeti). [Atm.]

Arghirofilie, iubire de bani. Cuvêntul acesta 
s’a pronuntat eu mare sgomot eu ocasiunea de- 
punerii Mitropolitului-Primat al României Glie-
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nadie Petrescu. Terminul A. se folosesce mai 
aies în lucruii bisericesci, când cineva sub ori 
ce pretext ia bani, fàcênd spécula diu cele sfinte 
(v. Simonie).

Arghiçocu, lac în Eom., despâr^t în douë, 
fonnând douë lacuri unité în ostrovul Vârsâtura 
sau Mârâcine dm com. Berteçtü de sus, jud. 
Brâila, A. mare §i mic.

Arghita, (magh. Hargitta), un çir de munti în 
partea estioà a Ardealului ; la nord rammile lor 
se împreunâ eu muntii Gurghiului, iar conti- 
nuarea lor sudicâ o formeazâ muntii Baraoltului 
(spre sud delà Baraolt) ; spre est sûnt mârginiti 
eu platoul Ciucului, pe care Î1 despart de partea 
interna, deluroasâ a Ardealului. Laturea lor es- 
ticâ are coaste pretipiçe se înaltâ repentin 
din çes, fàrâ predealuii, pe când spre vest, spre 
lâuntrul t6™, A. are ramuri lungi çi estinse, 
cari se râmuresc dealungul Têrnavelor în de- 
piirtare de 50—60 km., prefâcêndu-se în dealuri 
çi coline. In privin^a aceasta A. are asemënare 
eu muntii Fâgâraçului. Piscuiile mai însemnate 
ale ei sûnt : piscul Màddra^, cel mai inalt pisc 
al acestor munti, de 1798 m. -, piscul Arghita, 
delà care îçi are numele întregul çir de munti ; 
Gàliaa îuspre satele românesci (Olâhfalu) ; mun- 
tele Cucului, în Ciucul inl. (1560 m.) ; Mitadu ç. a. 
Muntü A. sûnt acoperiti eu bogate pâduri de 
brad çi fag çi în codrii ei se aflà multe fiare, 
eu deosebire urçi. Massa principalâ a A.-ei este 
aleâtuita din trachyt çi conglomerate de trachyt, 
la care se asociazâ în partea sud-vesticâ, (valea 
rîuletului Vargyas) çi partii vâroase (Juracalc). 
Din A. nu isvoresc decât riulete mici, cari în 
partea esticâ se varsâ în Oit, iar în oea vesticâ 
în Têrnave ; în partea aceasta îçi au isvorul cele 
douë rîuri mai mari: Momorodul çi Vargyof, 
cari curg spre sud çi sûnt afluentii Oltului. Tre- 
cètoai-ea cea mai însemnatà, care strâbate prin 
aoeçti munti din valea Têrnavei mari în Ciuc, 
în valea Oltului, este preste muntele Tolvajos.

[Süv. Mold.]
Argila, (lut), roeâ sedimentarâ, formata de 

un amestec de caolin eu diferiti alti silicati 
■secundari, la cari se adaugâ cantitâti variabile 
de^ nâsip. A. absoarbe eu mare aviditate apa 
(pana 70°/0) çi devine mai mult sau putin pla- 
sticà; ea absoarbe çi giâsime, oleiuii, solutiuni 
de sânui. A. plasticâ e impenetrabilà pentru 
apâ. Incàlcjita pierde apa çi la temperaturi ridi- 
cate se topesce. Temperatura, la care se vitrificà, 
depinde de composi^a ei. Caolinul e infusibil. 
A. sûnt productul final al descompositiunii rocelor 
feldspatice. Dupa gradul de plasticitate, coloare 
çi compositio se disting varietâti numeroase; 
s. e. A. pentru oldrie, care e o argila ameste- 
catà eu nâsip fin quai^os. A. bituminoasà, A. 
gipsiferà, A. comunà, amestecatâ eu sare çi 
gips; A. refraetarà, A. saUferà, un amestec 
de sare çi A., câte odatâ se asociazâ çi gips sau 
anhidritâ; se gâsesce în apropierea gisemintelor 
de sare çi în terenurile salitere în mod general. 
A fistoasà e 0 A. nâsipoasâ, bogatâ în lamele 
de mica, cari favoriseazâ o sepai-atiune çistoasà. 
A. sûnt foaite respândite ; ele întrà în consti- 
tutiunea formatiunilor geologice celor mai noui. 
Se întrebuinteazà pentru fabricarea olâriei co
anime çi fine, materialelor de constructii etc.

Argilolit, roeâ, tufuri argiloase sau silicioase

de coloare vergue sau rosa, posed intercalatiuni 
nâ.sipoase.

Argint, (Ag.), métal cunoscut din timpurile 
cele mai vechi, fiind în naturâ respândit în 
stare nativâ (Mexic, ChUe, Peru, California, 
Lacul superior). Mult mai frecuent se gâsesce 
A. combinat eu suif çi eu chlor çi asociat eu 
minereuri analoage de cupru, arsen çi stibiu. 
A. nativ se presintâ sau în cristale, sau în masse 
compacte, câte odatâ çi sub forma de fire sub- 
tiri (necristalisat). Bxtractiunea A.-lui din mine
reuri de A. se face dupâ diferite metode; cea 
mai respândita e cea din Saxonia, unde se ex- 
trage A. din pyrite (sulfurâ de fier, cupru etc.) 
eu un continut preste 2°/0 A. Pyritele pulvé- 
risate çi amestecate eu sare, apoi amestecul în- 
càldit într’un cuptor, se nasce un compus al 
A.-lui eu chlor, care în contact eu fier çi morcur 
produce un amalgam de argint çi prin încâlijire 
se separâ în argintat de mercur. A. e de co
loare albâ, foarte ductil, densitatea lui este 10'5 ; 
se topesce la 955° C, çi la 1800° este volatil. A. 
e mai moale decât cuprul, dar mai pu(in moale 
decât aurul. Existâ fire de A. unde 130 metri 
nu cântâresc decât 5 centigr. A. nu se altereazâ 
la aer, nici la foc, nici în apâ. In industrie nu 
se întrebuinteazà decât ca aliagiu, fiind în stare 
purâ prea moale, obiectele s’ar épuisa prea mult ; 
s. e. A. pentru vase contins 5°/0 cupru. Mone- 
dele de 5 lei contin 10°/o cupru. Monedele de 
2, 1 çi 0,50 lei contin 10,/s0/0 cupru. Giuvaerurile 
20°/o cupru. Mulfi compuçi ai A.-lui sûnt în- 
trebuintati : Azotat de A. în medicinâ (chirurgie) 
ca lapis infernaUs ; Bromura fi chlorura de A. 
în fotografie ; Gyanura de A. pentru argintuire 
pe cale electricâ. A. de China, nichel argintat, 
cunoscut în comerciu sub cele mai diferite nu- 
miri (Affemk, Alpaka, Peru argint. Electroplate, 
Christoffle métal etc.) A. galvanisât, A. indus 
eu un strat de sulfurâ de argint. (Se mai nu- 
mesce çi A. oayidat çi A. colorât)

A. nou, un aliagiu de cupru, zinc çi nichel, 
50—66 pârti cupru, 19—31 zinc çi 13—18 ni
chel. A. nou e de coloare albâ (aproape ca A.), 
la pipait în totdeuna grâsos, mai tare, mai 
résistent ca alama çi tôt aça de ductil. Eesistâ 
bine atacului vinului çi e mai résistent ca cu
prul fatâ de lichidele acide. Se cunosc nume
roase variatiuni sub diferite numiri. (Argentin, 
Paefon etc.)

A. poros, metalul obtinut la încâl()irea amal- 
gamului de A. — A. viu, v. Mercuriu.

Argintat), în pov. rom. e numele unui craiu 
al smeilor. Cetatea, por(ile çi palaturile lui sûnt 
toate de argint (v. çi Aghemant). [Atm.]

Argintuire, (suflare eu argint), inducerea me- 
talelor çi altor obiecte eu argint. La A. prin 
foc arama, alama, tombacul se încâl^esc, se ard 
eu acide pànà devin galbene, se udâ eu solu- 
tiune de nitrat de mercuriu, se acoper eu amal
gam de argint çi se încâl^esc, ca sâ elimineze 
mercuriul, sau se freaeâ metalul eu un aluat de 
praf de argint, chlorid de mercuriu, salmiac çi 
sare comunâ, se clàtesce eu apâ, se uscâ çi se 
încâlijesce. A. e mai tare çi mai durabUâ, daeâ 
udàm metalul eu solutiune slabâ de sare co
munâ, Î1 presàrâm eu un amestec de 1 p. praf 
de argint, 1 p. chlonirâ de argint çi 2 p. borax 
ai’S, apoi îl încàlijim la temperaturâ roçie çi îl
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bagâm înroçit îu solutiune slaba de acid tartric. 
A. se întâresce prin repe^irea operativmii. La 
A. rece se freaca metalul eu un aluat de 1 p. 
praf de argint, 2 p. piatrâ de vin, 2 p. sai'e 
comunâ çi putinâ apâ sau ou 1 p. nitrat de ar
gint, 3 p. cyancaliu çi 3 p. creta spâlata, se 
clatesce çi se uscâ. A. aceasta e eftinâ, dar pufin 
duiabilâ. A. falsà obtinem piln frecarea eu 
amalgam de bismut çi etaniu çi ou eretâ. La A. 
umedd se flerb obiectele înti''o solutiune de oblo- 
rurâ de argint, sare eomunâ çi piatra de via, 
se elâteso çi se useâ. Dupa indueerea eu zine 
toate metalele se pot argintui printr’un aluat de 
nitrat de argint, oyanoaliu, apâ, eretâ spâlatâ, 
piatrâ de vin çi merouriu. La A. galvanicd, eare 
a(}i e aproape exelusiv întrebaintatâ çi se faee 
întoomai oa aurirea galvanioâ (v. ac.), se folo- 
seso bâi obtinute prin flerberea de ohloi-urâ de 
argint eu feroeyanurâ de ealiu, solutiune de 
amoniao çi apâ, sau prin solutiunea de nitrat de 
-argint, sau ohlorurâ de argint într’un exoes de 
oyanoaliu. De aramâ, alamâ, tombao, métal de 
olopote, argint nou, fier tumat ori bâtut, argintui 
se lipesoe direot, pe oând pe otel luoiu çi pe 
staniu numai dupâ indueerea galvanioâ ou cupru. 
Pentru oa obieotele argintuite galvanio sâ nû batâ 
în galben, se îneâlc|eso aeoperite eu borax la 
foc de cârbuni, ae moaie în acid sulfuric tare 
diluât, se clâtesc, se uscâ çi în fine se înoâl- 
(}eso bine pe table de tinichea de fier. Obieote 
îngâlbenite se pot curâti din nou eu solutiune 
de cyancaliu. Uneori mârfuiile argintuite se indue 
eu un strat subtire de palladium, pentni a îm- 
pedeca coloratiunea pria hydrogenul sulfurât. La 
A. prin contact se folosesoe o baie preparatâ 
prin flerberea de ohlorurâ de argint, feroeyanurâ 
de ealiu, oarbonat de caUu, sare comunâ çi 
amoniac çi purcedem ca çi la aurire. Ou aceastâ 
solutiune se pot repara loouiile çterse delà obieo
tele argintuite, inducêndu-se bine eu ea çi pre- 
sârându-se praf de zinc. A. eu foife de argint 
(ou çic) se face ca çi aurirea, dar e rar între- 
buintatâ ; la plaeare metalele se împreunâ prin 
presare. La A. porcelanului se folosesoe ca ma- 
terial fusibil praf de argint précipitât eu nitrat 
basic de bismut. Pentiu a argintui sticlâ (v. oglin(Ji 
argintuite) se lasâ sâ pluteascâ într’o solutiune 
de nitrat de argint, amoniac, leçie de natriu çi 
zahâr de lapte, sau se varsâ preste ea aceastâ 
solutiune.

Arginuse, insuie pe (ermul Asie! mici, spre 
sud delà insula Lesbos. De însemnâtate prin 
Victoria Atenienilor asupra Spartanilor la a. 406 
a. Chr.; astâ(}i Ayanos (sau Adjan).

Argo, în mit. grecâ o luntre eu 50 de vêntrele ; 
la însâroinarea lui lason çi eu ajutorul Atenei 
a fost edifleatâ de Argos, jîul lui Phrixos. Cu 
aceastâ luntre au câlâtorit Argonantü (v. ac.); 
în lâuntrul ei a avut o (epbgâ din stejarul delà 
Dodona, unde a fost oraculul vestit, iarâ tepliga a 
dat nâii acea însuçû'e, câ a putut vorbi çi profeti- 
A. e çi 0 constelatiune pe oeriul sudic çi steaua ei 
de prima mârime se numesce Canopus. [Atm.]

Argolis, tbmtul estic al veohiului Pelopones, 
cuprin(Jênd peninsula Akte çi çesul delà Argos, 
precum çi imprejurimea oraçelor ; Argos, Mykene, 
Troezene, Hermione çi Epidauros. In anticitate 
locuit de Achai, delà 1104 a. Chi-. însâ de Do- 
rieni. Delà 243 apartinù confederatiunü achaice.

apoi deveni provinoie romanâ ; mai târdiu a fost 
cuoerit de Venetiani, iar pe urmâ de Tuici. 
Dupâ resboiul de independentâ al Greoiei, A. 
forma pânâ la 1838 una din cele çepte depar- 
tamente ale provinciei Morea. De présent A. çi 
Corint formeazâ o nomai'chie de 5244 km*., 
144,836 loc. Capitala Nauplia. Sinul argolic = 
Golful de Nauplia.

Argon, (grec.J element (corp gazos simplu) 
desooperit în aerul atnfosferic în a. 1895 de 
Lord Rayleigh çi "William Ramsay.

Argonaut, (Argonauta Argo L.), molusc ce- 
phaJopod din ordinea Dibranchiatelor, subordinea 
Octopodelor. Pemeia este mult mai mare ca bàr- 
batul, fiTunos coloratâ, cu bratele dorsale làtite 
în formâ de loburi înnotâtoare, cari îi seivesc 
oa vîsle ; ea are o sooicâ foarte elegantâ, subtire 
ca de bârtie, elasticâ çi îndoitâ în spiralâ. Bâr- 
batul e mic çi lipsit atât de scoicâ cât çi de 
bratele înnotâtoare, în schimb însâ un brat e 
mult mai lung ca celelalte, çi se termina într’uu 
apendice firiform ; beçica delà acest bratse umple 
cu spermâ çi se desprinde de corpul bàrbatului în 
timpul copulatiunii, remânênd mai mult tinip çi 
miçcàndu-se de sine în cavitatea mantelei femeii. 
Din aceastâ causâ naturaliçtii vechi au cre(j.ut, câ 
e un animal parasit çi 1-au numitHectocotylus. 
A. ti'âiesce în Marea Mediteranâ. E cunosout âneâ 
din vechime. (lit.: latta G., I cefalopodi vivent! 
nel GoKo di Napoli, 1896. Fauna und Flora des 
Golfes von Neapel. Monographie XXTTI). [A.]

Argonautii, în mit. grecâ navigatorü cu naia 
Argo, vitejü greci, cari au întreprins câlâtoria 
în teara Kolchis, ca de acolo sâ aducâ lâna de 
aur de pe berbeoele, pe care Phrixos çi ïïello 
au fugit çi ti’ecut Marea Neagrâ. Lâna se alla 
în pâdurea lui Ares, unde Phrixos a aeâtat-o pe 
un arbore, çi era apëratâ de un dracon (bâlaur). 
lason a câpëtat însârcinare delà unchiul sëu 
Pelias, domnitor în TesaUa, ca sâ aducâ làna 
de aui’, çi pentru aceasta a provocat pe toti vitejü 
renumiti din Greoia ; s’au présentât multi çi au 
plecat din lolkos. Dupâ multe vitejü çi nefo- 
riciri au tuns lâna de pe berbece. (Apollonio.s 
Rhodios sub titlul Argonautica a descris aceastâ 
câlâtorie, çi Gustav Schwab în : »Die schonsten 
Sagen des klassischen Altertums« a prelucrat-o 
foarte frumos.) [Atm.]

Argos, capitala epai-chiei grec. Argos lângâ 
Planita (Inachos), 9814 loc. (1889) ; multe ruine 
de zidiri antioe.

Argos, (Argus) dupâ mitologia grecâ un uriaç 
cu 0 müe de ochi împrâsciati preste tôt tmpui, çi 
pâuâ-ce unii dormiau, altü pâziau ; pentru aceasta 
s’a numit Panoptes (atotvedëtor). Fiind-oâ Zeus 
s’a amorisat de lo, Hera, muierea M Zeus, a 
strâmutat-o îhtr’o vaeâ çi pe A. i-a pus sa o pâ- 
zeasoâ, dar fiind-câ Zeus a însâroinat pe Hermes 
ca sâ râpeascâ pe lo, Hermes cu bëtul sëu for- 
mecâtor a adornüt pe A. çi a dus pe lo. 0 
icoanâ mitologicà prea frumoasâ. A. e ceriul eu 
stelele, oaii acuçi apun (ochü dornütori), acuçi 
resar (ochü pâzitori). lo e luna când apare ca 
cu doue coarne, de aci lo strâmutata în vaeà. 
Hermes e Mercuriu, anume luceafërul de dimi- 
neata; când acesta se aratâ toate stelele dispar, 
çi luna e dusâ. [Atui.J

Argostoli, capitala insulei Kephalonia, 9085 loc. 
(1889), port excelent ; reçed. unui archiepp. In
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apropiere se afla tMorile de mare*; anume apa 
itiârii se revarsà prin un canal spre nscat, mâ- 
nànd mon, çi dispare apoi prin crepâturi sub 
pamênt. ApariÇiunea aceasta nu a putut fi pànà 
acum explicatâ.

Argot, cuvent franc, de etimologie necimoscutà. 
A. se numesce în spécial limbagiul convéationàl 
al hotilor çi vagabun4ilor ; prin extensiune: Lim
bagiul spécial al unor meserü, s. e. »argot«-ul 
culiselor etc.

Arguelles, Augustin, bârbat de stat liberal 
apan., n. 1778 în Ribadesella în Asturia, 1812 
pânâ 1814 membm al Cortesilnr, dupa reîn- 
toarcerea lui Ferdinand VII. a fost condamnât 
la 10 ani înehisoare ordinarâ çi închis mai ân- 
tàiu la Ceuta çi apoi la Alcudia pe insula Ma- 
lorca, a fost eliberat la 1820, ajunse ministru 
de interne, s’a réfugiât la 1823 în Angüa dupa 
ridioarea constitutiei ; s’a reîntors dupa amnestia 
delà 1832, çi a ajuns president al oamerei pro- 
oiu’adorjlor; 1841 tutpre al reginei IsabeUa; 
f 23 Martie 1844 în Madrid.

Argument, probâ, dovadâ; expunere, sumariu.
Argun, (în cursui de sus Kerulun), unul din 

cele doue rîuri, din cari isvoresce nul Amur, 
vine din Mongolia çi formeazà grani(â între 
China çi Siberia.

Arguri, mai de mult comunâ mai'e çi frumoasâ 
în Armenia rus., la nordul Araratului. Dupa tra- 
difinne fundat de Noe. Vü întinse. 1840 a fost 
derâmat dimpreunâ eu mânâstirea sf. lacob prin 
un mare cutremur ou eruptiuni vulcanioe.

Argyll, (Argyle, ArgtUshire, pron. argheil), co- 
mitat la termùl vestic al Soo(iei, 8430 km3., 75,045 
loc. (1891). (finut muntos ; économie de vite. Cap. 
Inverarji

Argyll, titlul nobilitar al familiei scot. Camp
bell: 1) Archibald, marquis de, n. 1598, câ- 
petenia presbiterianilor stricti çi prietinul lui 
Cromwell, 27 Maiu 1661 fù décapitât din causa, 
cà luase parte la uciderea lui Carol I. 2) Ar
chibald, conte de, fini celui precedent, royaUst 
pronuu(at, totuçi la 1681 fù condamnât pentru 
crima de lésa majestate, scâpà însâ, luà parte 
la resooaia principelüi de Monmouth, dar fù prins 
la Paisley çi 30 lunie 1685 décapitât în Edinburg. 
3) lohn, nepotul celui precedent, n. 1678, luptà 
la 1706 sub Marlborougb în Flandria, bâtù 1715 
pe lacobiti la Dumblane în Scotia, 1718 prinri 
denmitatea de Peer dimpreunâ ou titlul unui 
duce de Greenwich; f ca membru al cabine- 
tului 1743. 4) George lohn Douglas Campbell, 
duce de, n. 1823; delà 1847 Peer, eu prinoipü 
liberale, la 1855 în ministeml Palmerston di- 
rector general de poste, 1859 pâzitorul sigilului 
secret, 1868—75 secretar de stat pentru India 
çi 1880—81 iarâçi pâzitor al sigilului secret sub 
Gladstone, de care s’a despâi-tit din causa pro- 
iectului de lege în chestiunea irlandeza. A. e 
lord-locotenent de Argillshire, mareçal de oui-te 
pentni Scotia, consilier intim, delà 1861 presi
dent la Royal Society în Edinburg, delà 1873 
çi al societâtii geologice din Londra. A scris mai 
limite càrti. Fiul sëu. Sir lohn, Marquis of 
Lorne, n. 6 Aug. 1845, delà 1871 barbatul prin- 
oesei Luisa, a patra floâ a reginei Victoria, 
1878—83 guvernor general în Canada.

Argyriasis, iniluen(a nitratului do argint (lapis.

piatra iadului) dupa întrebuintare mai îndelun- 
gata. Se caracteriseaza prin aceea, ca pielea, 
unde e expusâ luminii, pieli(ele niucoase çi or
gane interne, afarâ de sistemul nervos central, 
primeso coloare cenuçie mui'dai'à sau vinetie.

Argyrodit, minerai cristalisatmonoclinic; cris- 
tali adese gmpati în macle. Stràluoire metalica, 
de coloare gri-violet. Este o sulfura de argint 
çi germaniu. A fost gâsit la Froiberg. [V. C. B.]

Argyrokastron, (turc. Ergeri), oraç în vi- 
laietul tui'c. lanina, 8(X)0 loc. Cel mai fin tabac 
pulvérisât (Fuli). .. :

Argyrokratie, (grec.) domnia banului ; aristo- 
cratia averii; plutocraÿe. ,•

Argyropulos, lohannes, n. 1416 în Constan- 
tinopol, çi-a câçtigat mari mérité prin lâtirea 
literaturii gi'ec. în occident, a fost profesor de 
fllosofie în Padua, Flurenta çi Roma; f I486. 
A tradus multe din scrierile lui Aristoteles çi a 
scris câteva broçuii teologice.

Arhon, titulaturâ nobilitarâ pe ümpul Fana- 
riotilor.

Arhondar sau arhontar, titlul unei func(iuni 
càlugâresci. Astfel se numesce câlugârul delà o 
mânâstire, însàrcinat eu primirea oaspe(ilor. In 
raànâstirile femeiesoi este o arhondareasâ sau 
arhontareasâ. Arbondârie se numesce çi locul 
din mânâstire réservât oaspetilor.

Arl, (Aryas), popor care acum vr’o câteva mii 
de ani, a emigrat din Bactriana, a trecut preste 
ni 110(6 Hindu-Kuç çi Soliman, çi s’a açe^at în 
yâile Indului çi Gangelui. A. sûnt stràbunii po- 
poarelor europene, çi cel mai inteligent dintre 
popoarele rassei albe. Când au plecat din Bac
triana, A. s’au împâr(it în doue grupuri : A., caii 
au ocupat Pendjabul, çi Iranü sau D'anianii, cari 
au ocupat mai ântniu Persia çi apoi Asia micâ 
pânâ la Mediterana, Marmara çi Marea Neagrâ. 
Acea oolectiune de imnuii cuprinse în Rig- 
Veda, ounoscute çi sub numele de »imnurile 
vedice«, este cea mai veche scriere sanscritâ a 
A.-lor din India çi în acelaçi timp cel mai 
veohiu document privitor la îneeputurUe istoriei. 
Inainte de a émigra, A. sau Aryanii locuiau 
(iniituiile açecjate spre meaejâ-noapte de muntü 
Hindu-Kuç, între originele fluviilor Oxus çi Ta- 
xarte (Turkestanul sud-estic), sub forma de tii- 
buri, jumëtate pastorale, jumêtate agricole. Ei 
au cunoscut ebiar de pe atunci un inceput de 
civilisatie. Leagânul primitiv al acestor popoare 
nu se cunoasce eu precisiune. Indianistul Hâug 
cautà a stabilî fiinta unui (inut eu numele de 
Aryana, ce se confundâ eu legendara Bactriana. 
Ceea ce reiese însâ, eu oarecare certitudine, 
este faptul, câ în timpurile preistorice trâiau 
prin aceste (inuturi o nesfîrçitâ aglomera(ie de 
triburi çi popoare de rassâ galbenâ çi albâ; câ, 
între aceste doué rasse lupta pentru traiu a dé
terminât emigra(iunea A.-lor spre^sud în India, 
çi spre sud-vest în Asia micâ. Ancâ una din 
causele, cari au hotârît emigrarea A.-lor »pâs- 
tori çi agricultori*, este poate çi lipsa de ploaie. 
Bactriana, care fusese odatâ o (earâ fertilâ, a 
pierdut pufin câte pu(in puterea sa de redire, 
devenind im pâment stèril, nâsipos. Spre întâ- 
rirea acestur adevër, putem da constâtârile re- 
oente ce s’au fâcut în aceste regiuni, cari do- 
vedesc, câ în fiecare an se pierde o anume oan- 
titate de apâ prin evaporare, fârà ca ea sa fie
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înlocuitâ eu ploaie, câci norii format! în timpal 
verei sûnt duçi aiurea de câtrâ vênturile ce 
suflâ despre Siberia. (V. çi art.: Indogermani).

[G. T. Buzoianu.]
Aria, (arena) sau fat a, în geometrie canti- 

tatea de spat eu doué dimensiani: lungime' 
çi lâtime. Ea este mârginita de linii. A. e 
plana daeâ punctele liniilor drepte açezate pe 
ea, toate cad în ea, la din contra e curbâ. 
Ciiindrul, conul çi sfera sûnt corpuri mârgi- 
nite de fete curbe.

Aria cattiva, (üàl.) aer stricat, în spécial 
evaporarea mocirlelor Pontinice etc. V. Malaria.

Arladne, în mit. grecâ e fata regelui Minos 
çi a Pasiphei din insula Creta. Theseus a fost 
destinât de sacrifiera pentru monstrul Minotauros 
din labirint, un fel de pestera sub pâment, de 
unde nu mai este scâpare. A. amorisata a dat 
lui Theseus un gbiem de ata, ca la întrare în 
labirint sâ-1 loge çi în calea sa sâ-1 lungeascâ 
dupa sine, câ daeâ va puté scâpa de monstru,

eu Tatal. Arie a pâçit mai ântâiu în Alexandria 
la 318 eu învëtâtura sa, care s’a lâtit repede 
çi a provocat certe în întreg Orientul. Impë- 
ratul Constantin cel M. în contelegere eu papa 
Silvestru I. a conchiemat la 325 conciliul delà 
Nicea, spre a pune capêt certelor provocate de 
Arie. Conciliul, la care au participât 318 epis- 
copi, a condamnât învëtâtura lui Aiie çi a enuntat, 
câ Christos este unul nàscut Fiu al lui Dumne(jeu 
çi e de O fiintâ (ëp-ooûaioç) eu Tatâl. Amintirea 
acestui conciliu o serbeazâ biserica orient. în a 
7-a Duminecâ dupâ Pasci. A. nu a încetat prin 
osândirea lui Arie, ci spriginit de unü împërati 
romani a mai dâinuit pânâ câtrâ capëtul secl. IV., 
dând nascere altor eresii. (Cf. Çaguna, A. baron 
de —, Istoria bisericii ortodoxe resâritene uni
versale. Sibiiu, 1860. Dr. Al. Grama, Istoria uni- 
verealâ a bisericii, Blaj, 1881. Puçcariu, II. Dr., 
Manual de istoria bisericeascâ. Sibiiu, 1893.)

Aricescu, D- Constantin, publicist roman, 
unul din scriitorii generatinnü lui Ehade çi Asaohi,

Ariadne.

dupâ firul atei sâ poatâ rentuma. (De aici »firul 
A.-ei«.) Theseus omoarâ monstrul, eu ajutorul 
firului rentoaroe, A. fuge eu el, darâ Theseus 
pe insula Naxos o pârâsesce çi atunci Dionysos, 
care la rentoai'cerea sa din India o gâsesce dur- 
mind într’o peçterâ, o primesce de muiere. 
Aceastâ scenâ este representatâ prin multe 
producte ale artei antice. Bemarcabilâ este 
statua A.-ei durminde din Vatican. (V. ilustr.)

[Atm.]
Arlana, se numesce din timpul Sassani(plor 

jumëtatea esticâ a Persiei, care cuprindea .pla- 
toul (Persia, Afghanistan çi Belutçistan) çi te- 
ritorul pânâ la Indus çi laxartes ; delà cuvêntul 
A. se derivâ actualul Iran (Eran).

Arlanl, eretici, al câror numër era foarte mare 
în secl. IV., mai aies în Orient; s’au împâi'tit 
în mai multe secte çi eu timpul parte s’au re- 
întors în sinul bisericii, parte s’au contopit eu 
sectele eretice din seclii urmâtori.

Arianlsm, inarea eresie din secl. PV., îndrep- 
tatâîn contra învëtâturii creçtine despre mistenil 
sfintei Treimi, în spécial în contra dumnecjeirii 
Fiului, despre care invëta, câ nu este de o fiintâ

Astâ(}i e aproape uitat. Din numeroasele sale 
scrieri numai cele istorice çi în spécial «Istoria 
revolutiunii delà 1821» se mai cetesc eu folos; 
scrieriîe sale poetice au putinâ însemnâtate. 
N. 1823 în Câmpulung, jud. Muscel, çi-a fâcut 
studille în oraçul sëu natal çi în colegiul St. 
Sava în Bucuresci. 1845 fù numit ingiuer de 
poduri, însâ îmbolnâvindu-se pârâsi aceastâ oa- 
rierâ pentru a se ocupa mai mult eu literatura. 
1846 publicà primele sale poesii; «Câteva oare 
de colegiu«, îndreptate de Ehade. 1847 deschide 
teatrul national în Câmpulung, în care se jucau 
vodevUe de ale lui Alexandri çi comedii traduse 
din Molière. In acelaçi an fù chiemat ca director 
al ministemlui de finante. Luând parte la miç- 
carea din 1848, fù exilât de Euçi la mânâstirea 
Snagovul, unde petrecù un an, fàcênd çi tradu- 
cènd mai multe scrieri ca: «Despre originea ne- 
egalitâtü între oameni« de J. J. Rousseau, «Despre 
originea religiunilor» ç. a. In iama anului 1851 
deschise din nou teatrul national din Cânipulueg 
çi compose mai multe piese ca: «Neaga roa«, «Pe- 
titorul«, «Boierul Vlâdutâ« ç. a. Sub Cuza a fost de 
douë ori director al archivelor statului çi în urniâ
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muri 1886 oa réviser çcolar, sârac çi împovârat 
de 0 numeroasâ famille. Scrieri poetice: 
Harpa romanâ (1852), Lira (1858), ExpUoai'ea 
alegoriilor din Harpa romànà (1859), Trimbita 
unirii, versuri (1860), Çoimul Carpatilor, poesii 
istorice. Sera Agapia, roman, în care se vede 
corup(iunea moralâ a mânâstiiilor din Roraânia, 
(1871), Octav, roman preluorat (1856), O preum- 
blare prin mnnti (1872), Misterele câsàtoriei 
(1862), Câlàtoria împrejnrul camerei mele (1856). 
Scrieri istorice: Istoria Câmpulungului, 2 vo
lume (1855—1856), Capü revolutiunii din 1848, 
judecati dupa propriele lor acte (1866), Corespon- 
denta secietâ a capilor revolutiunü romane delà 
1848 (1873), Corespondenta sécréta ?i acte iné
dite ale capilor revolufiei delà 1848 (1874), Ro- 
mânia sub printul Bibescu (1862), Carbonarii 
(1873), Tudor Vladimirescu sau revolutiunea delà 
1821 (1874), Actele justificative la istoria revo
lutiunii delà 1821 (1874). Scrieri politice: 
Procesul çi exilul meu la Snagov (1859), Despo- 
fismul çi constitutiunea (1861), Questiunea pro- 
prietâtü (1862), Reforma legii électorale (1862), 
Disolvarea camerei elective (1866), PoUtica d-lui 
loan Ghica, ex-boiu de Samos (1870). Mai multe 
traduceii. [M. Strajan.]

Ariciu, (Erinaceus europaeusj, mamifer din 
familia Erinaceilor, ord. Insectivorelor. Acoperit 
pe spate eu ghimpi gâlbinii, la vîrf binmi; pe 
burti are pèr aspru, cenuçiu-brun. Botul seuît, 
tâmpit; urechîle pe jumètate aça de lungi ca 
lungimea capului. Coada eu péri scurti. Are 
36 dinti. Lungimea corpului 22—25 cm., coada 
4-5 cm. Trâiesce singui1 sau pâreohe în întreaga 
Euiopa; în Alpi pana la 2000 m. înàltime; îi 
place sa stea prin tufiçuri, pe la mai'ginea pà- 
durUor. Nue shicàcios, ci folositor, câci mâneà 
çoareci, insecte precum çi vipere, a câror muç- 
oàturâ se crede câ nu-i stricâ. Când doarme çi 
când se apârS se stringe, formând un glob ghimpos. 
larna doarme în gropi, ce le acopere eu frunze 
çi muçchi. Duçmanii lui sûnt buha çi vulpea. In 
Madagascar se afiâ specia Centetes. [M.]

Ariciu, dans terânesc în Oltenia, care se joaeâ 
în douë feluri: 1) Flàcaii çi fetele îl joaeâ în 
chip de horà. 2) La munti ariciul este un dans 
comic: dansatorii, dupa ce prind pe chef, fac 
pe unul dintr'înçü A., care se întinde imitând 
întoemai miçoàrile acelui animal, iar lâutarul 
oântà aria çi cuvintele, toti ceilalti privind çi 
fâcênd haz. (Et. M. Rom.)

Ariciu furnicar, (Eehidna hystrixj, un ma
mifer din ordinul monotrematelor (mamifere eu 
cioc). Are corpul pe spate çi pe laturi acoperit 
ou ghimpi lungi, printre ceUalti péri. Ciocul este 
de forma unei jevi. La picioare 5 degete libéré. 
Coada scurtà çi groasà. Lungimea 34—45 cm. 
Ihâie.scü în Australia çi Noua-Guinea, prin pàduri 
(in gàuri de pâment); se hrânesoe ou insecte, 
mai aies eu furnici, se stringe ca ariciul. Este 
un animal greoiu çi tâmpit. Depune un ou, pe 
care îl clocesce într’un buzunar, ce se atlâ la 
partea din derèpt a corpului. [M.]

Ariciu de mare, v. Echinoidea.
Arid, (franc.) uscat, steril. Ariditaie, secetâ, 

hpsa de ume(}ealâ.
Arie, preot în Alexandrin .çi eresiarch. Invê- 

tàtuia lui falsâ despre natura Fiului lui Duni- 
ne(}eu s’a lâjit de pe la a. 320 eu o repecjiune

foarte mare în toate clasele sociale. A., osândit 
în sinodul I. delà Nicea (325), a fost în douë 
rânduri exUat de câtrâ împëratul Constantin M. 
La 366, cuprins de un morb crâneen, vërsân- 
du-çi matele, a mûrit în Cons tan tinopole, chiar 
în preseara, când era sâ fie reprimit in bisericâ. 
(V. Ariani çi Arianism.)

Arie, piesâ musicalâ Uricâ, penti-u o singurâ 
voce, ou acompaniare de orohestrâ, care mai ou 
samà face parte dintr’un op mai mare (operâ, 
oratoriu etc.) Sûnt çi arii de conceil;, A. relj- 
gioase (aria de chiesa). In înteles vulgar A. în- 
semneazâ çi mélodie, cântec etc.

Ariége, afiuent din dreapta al rîului Garonne 
în Francia de sud, isvoresce în Pirenei çi se 
varsâ din-sus de Toulouse; lungimea l50 km. 
Dupâ acest rîu se numesce departamentul A., 
4903 km3., 227,491 loc., 3 arondismente. Capi
tula Fpix.

Ariel, (evr. = »Leul lui Dumneijeu»), numele 
mai multor figuii ale Test. v. ; în demonologia 
cabalisticâ aEvreilor A. e un spirit al apelor; 
în »Viforul« de Shakespeare, numele unui spirit 
al vëzduhului. — A. se mai numesce çi o 
lunâ a lui Uranus.

Arleni, Areni, o mahala a vechei Suceve çi 
anume despre partea, unde se afiâ bisericâ Ar- 
menilor. E memorabilâ prin perirea lui Despot- 
Yodâ. Aceastâ localitate â(Ji nu mai existâ, numai 
amintirea ei în Podul-Arenilor, pod simplu lângâ 
Suceava. (Et. M. Rom.)

Arier-garda, trupâ de siguranjâ, care scutesce 
trupa pnncipalâ de atacuii inimice din dos.

Arles, fiat.) berbece, (v. ac.)
Arieg, (magh. Aranyos), rîu în Trans., cel mai 

mare rîu al Munjilor-Apuseni. El se alcâtuiesce 
din douë braje principale, anume din Rîul-mare 
çi Rîul Vidrei. Rîul Yidrei, brajul cel mai mic, 
isvoresce în muntele Bihârii dinsus de Vidra çi 
curge delà vest spre est; Rîul-mare isvoresce 
în munjii ce se estind spre vest delà Câlineasa 
çi curge spre sud-est çi sud. Ambele au afluenti 
mai multe pâraie de munte çi se împreunâ îutre 
Ponor çi Câmpeni, primind numele de A. El 
curge în directiune esticâ, nord-esticâ çi sud- 
esticâ, prin o vale de munte frumoasâ, çi numai 
pe la Turda iese dintre munji la (earâ. In cui’sul 
sëu de vr’o 35 oare, A. are pe ambele laturi o 
muljinie de afiuenti, dintre cari sûnt de amiutit ; 
Valea Abrudului, pe laturea dreapta, Vaîea 
Ponorului, care se varsâ dinjos de Sâlciva, 
dupâ ce curge prin o gaurâ, pe sub un deal, 
care-i stâ în cale, apoi pe laturea stângâ Pàrëul 
de Granate, un pârëu perenic eu alvia aloâ- 
tuità din çisturi sUicioase, Valea lerii, cel 
mai mare afiuent al A.-lui, çi Valea Hejdàfii, 
care curge prin Cheia Tur(Jii (Valea Cheii). A., 
dupâ ce iese dintre munti, face un mare semi- 
cero pe la nordul Pr atul ui lui Traian (Càm- 
pia Turtjii) çi îndreptându-se spre sud-est, se 
vareâ în Mureç la satul Vaidasig, pe laturea 
dreaptâ. In valea A.-lui se afiâ mai multe co- 
mune. dintre cari mai însemnate sûnt: Vidra 
de sus (pe Valea Rîului Vidrei), unde s’a nâscut 
prefectul Avram lancu, Gâmpenii, locul de frunte 
al Motilor, apoi satele mari Bistra çi Lupça, 
orâçelul bàieçesc Baia (Ofenbaia), Sâlciva de sus 
çi de jos, Vidolmul, Buni, oraçul Turda etc. 
Pe valea A.-lui çi a afluenjilor sëi sûnt açe-
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4ate preste 100 comune ; pe valea lui este con- 
struat un dnim bun comitatens, delà Campeui 
pàna la Turda. A. este un rîu de munte; pe 
malm'ile lui locuiesc aproape nuinai Romani, pe 
la isvoare çi cursul superior 'J’opi çi Moti; in 
nàsipul alviei sale se aflà praf de aur, iar pe 
valea lui sûnt regiuni çi peisagiui’i de munte 
foarte fiumoase. [Silv. Mold.]

A. protopopiat roman gr.-cat. se compune din 
18 parochii ?i 8 filii, eu 8268 de credincioçi; 
reçedinta protopopeascâ este în Luna de pe A.

Arie^-scaun, un district apai’tiuëtor teritorului 
secuiesc în Transilvania; el era separat de cele- 
lalte 4 scaune seeniesoi çi se extindea în pârtüe 
de mij'loc aie Ardealului, pe malurile A.-lui între 
cott. Turcjii çi al Albei infer. Teritorul acesta a 
apar^nut la început cottului Tur(Jii çi a fost dat 
Secuilor din partes regelui Ungariei Stefan V. 
pentru servioiile fâcute în luptele contra Tâta- 
rilor. Suprafata lui era de 6 milm-i □ çi se îm- 
pârfia în 2 ocoale, avènd 22 comime. Locul 
central era Vinful de sus. Dupa împârtirea de 
acum a Ardealului acest scaun a fost încorporat 
la cottul Tui’da-Arieç. [Silv. Mold.]

„Ariesana“, institut de crédit çi de economii 
în Turda, (Trs.), fundatâ la 1887. Capital social 
80,000 fl. în 1600 actii à 50 fl. nominal.

Arietta, arie mica.
Arifl pofa, bârbat de stat turc, n. 1830 în 

Constanfinopole ; petrecênd mult în strâinState 
çi-a însuçit limbile moderne, în urma câror cu- 
noscinfe a fost aplicat ca interpret çi secretar 
în ministeriul afacerilor stràine, iar 1874 a fost 
numit ministiu al instructiei çi justifiei. Când 
s’a întrodus constitufia în impérial turcesc, ajunse 
president al senatului, în 1879 ministru-presi- 
dent chiar; între anii 1882—84 a fost ministru 
al afacerilor stràine.

Aril, termin botanic, dat unei formafiuni, cu- 
pularâ, cârnoasà sau membranoasâ, ce o presintà 
unele seminfe, învèlindu-le mai mult ori mai 
pufin complet, ca un tégument accesoriu inde- 
pendent de tegumentul adevérat. Provine din 
desvoltarea ulterioarà exagerata a parenchimului 
funiculului seminfei din vecinàtatea hilului. 
Exemple avem la Tisâ (Taxus), unde e càrnos çi 
colorât roçu, la Nymphaeacee (Nufâr-alb), la 
Sapindaoee etc. Din crescerea exagerata a te- 
gumentului seminfei în jurul micropilului résulta 
iar un soiu de sac, de aril, ce acopere seminfa, 
dar cum se vede de origine diferita, çi de aci 
numit arilod. Exemplu e arilodul câmos, laciniat, 
portocaliu çi paifumat al seminfelor de Myristioa 
fragrans Houtt. (M. moschata Thumb.), cunoscut 
sub nuniele de macis, floare de nuouçoarà, con
diment foarte aromatic. [S. St. R.]

Arilat, (botan.) seminfà arilatà, care pre.sintâ 
un aril. (V. ac.)

Ariman, v. Abriman.
Arimathia, oraç în Palestina, locul de nascere 

al lui Samml; astâdi Ramla.
Arin, munirea poporalà a plantelor: Alnus in- 

cana Willd. çi Alnus glutinosa Gaertn. A. alb = 
Alnus incana Willd., A. negru = Alnus gluti
nosa Gaertn., v. Alnus.

Aringa, pesce, v. Clupea.
Arion, cànlàret antic grocesc din Methymna 

pe Lesbos (620 a. Chr.), inventatorul ditiram-

bului. Càlâtorind spre Corint, fù arunoat de co- 
ràbieri în mare, un delfin însâ Î1 duse la pro- 
montoriul Tànaron.

Arion, JBlracle, general de divisie în armata 
rom., comandantul corp. 2 de armatà eu reai- 
denfa în Bucuresci; n. 1838, elev al promofiunii 
1855—1857 a çcoalei militare. Promovat sub- 
Ipcotenent în infanterie 1857, se Ubereazâ din 
oçtire pentru a urma> oursurile çcoalei poli- 
technice, apoi pe ale çcoalei de artilerie çi geniu 
din Francia. In 1860 reia serviciul în artilerie, 
iar 1861, ca locotenent, este ataçat la pirotechnia 
ârinatei, unde dirige (1862) lucrarile de oon- 
stnicfiune ale acestui stabiliment, ce era sà de
vina în urmâ arsenalul armatei (v. ac.) 
Obfine toate gradele pânâ la cel de colonel în 
reg. 2 de aitüerie, administrafia resboiului çi îu 
consiliul superior al artileriei. In 1883 este pro
movat general de brigadâ çi numit inspecter al 
artileriei, iar 1892 i se încredinfeazà comanda 
corpulni 2 de armatà, unde obfine gradul de ge
neral de divisie (1893). Generalul A. este primul 
inspecter al artileriei çi a luat parte la toate evo- 
lufiunile aniiei sale. In 1877 împreunàou colonelul 
Berindei a recunoscut locul çi construit podul delà 
Corabia pentru teecerea armatei romane preste 
Dunàre. A représentât apoi guvernul roman la 
îneheierea annistitiului eu Turcii. A fàcut parte 
din comisiunea pentru expeiimentarea cupolelor 
fortui'ilor cetàfü Bucuresci, din toate comisiunile 
technice chiemate a se pronunfa asupra arnia- 
mentului oçtirii, preoum çi din consiliurile do 
apërare a (erii presidate de M. S. Regele.

Arion empiricorum, mêle din clasa Gastero- 
podelor, ord. Pulmonatelor, fam. limacidelor, 
numit Limace 12—14 cm. lung. (Românii il 
numesc Mélcul negru, iar în Muntenia babifà.) 
Sûnt mai multe specü: A.rufus L. roçu apare 
dupà ploaie sau în tirapuri umede. A. ater L. 
negiu.

Arioso, (ital.J în musicà: o parte mai 
micà melodioasâ în decursul sau la finea unui 
recitativ.

Ariosfo, Lodovico, poet ital., n. 8 Sept. 1474 
în Reggio, a tràit la curtea cardinalului Hippolyt 
d’Este, mai târcjiu la fratele acestuia, ducele 
Alfons I. de Ferrara; f 6 lunle 1533. E 
mâiestiu al eposului romantic. üpul principal: 
^Orlando furiosot, în 46 cântece, (1. édifié 
Ferrara 1516, completâ 1532). El a mai soris 
comedii, satire, soneto, poesü ç. a.

Ariovist, regele Suevilor; fiind chiemat de 
Sequani în ajutor (71 a. Chr.) contra Aednilor, 
a trecut în CÎaUia, ducênd mult popor gerraan 
eu sine. Aicea însà a ajuns în conflict eu aliatji 
Romanilor çi în consecuen(à eu Romanii inçiçi. 
La 58 a fost bàtut de César lângà Mühlbausen 
în Alsafia. Scàpând din luptà eu viafa, a trecut 
dincolo de Rin.

Aripa, 1) pài-file corpului paserilor, nienite 
pentru sbor. (V. Paseri çi Sbor.) 2) In ipteles 
militai1 : ambele pâi-fi extreme ale unei po.sifiuni 
de trupe, pe cari inimicul eu predilectiuuo le 
ataeà, fiind ele cele mai slabe puncte.

Aripa câmpului, fët-logofêt, care — într’o po- 
veste din Bànat — scapà soarele, luna çi stelele 
furate de smei. A. e protectorul agriculturii, 
dupà cum era Ercule la Latiui, nu însà çi la 
Greci. (Etym. M. Rom.)
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Aripat, (botan.) organe aripate, cele ce pre- 
siotâ la snprafata lor düatativmi latérale de forme 
çi dimensiuni variabile. Aça sûnt: tulpini ari
pate (Genista sagittaUs L., Hypericum tetra- 
pteram Fr., Lathyrus etc.) ; seminte aripate (brad, 
molift, pin etc.) ; fructe aripate, ne câ prcvin din 
ovare libéré, încungiorate de c dilatatiune mem- 
branoasâ a parencMnmlni, ca la nlm, frasin etc., 
sau mimai într’o parte, ca o aripâ, când se nu- 
mesc spécial samare, dcuê alàturate formând o 
disamarà, ca la artar etc.; lie câ résulta din 
ovare aderente, când au mai multe aripi, ca la 
multe Umbelifere. Aripi se numeso cele 2 petale 
latérale din florile Papilionaceelor (salcâm, fasole, 
mazere, bob etc.) çi sepalele latérale din florile 
de Polygala. ^ [S. Çt. R.J

AriÿOaia, vîrf de munte al culmii muntilor 
Vrancei în Rom., j. Putna.

Arlsta, barbe, (botan.) vîrf lung çi cilindric 
în general la frunzele plantelor ; în spécial fila- 
mentul lung, cilindric çi ascu^t, ce se aflâ în 
prelungirea ner\,urei médiane a bracteelor din 
spioul Gramineelor. Uneori sûnt foarte lungi si 
chiar în prelungirea vîrfului, ca la grâul dis 
barbes, Festuca etc. ; alteori pleaeâ de pe fa(a 
doraalâ a bracteei mai dinjos de vîrf (Bromus) 
sau delà mijloc (la ovês) sau aproapâ de basa 
(Aira).

Aristagoras, tiran din Milet. A sciut sa res- 
coale (500 a. Chr.) orasele ionice din Asia mica 
contra Persilor; dar fîind Icnii bàtufi si siliti a 
se letrage, A. s’a réfugiât în Tracia, unde mûri 
(497) eu ocasiunea asediàrü orasului Énnea Hodoi 
(mai târdiu Amphipolis).

Aristarchi, grec devotat intereselor rusesci, fii 
numit, pe timpul regulamentului organic, agentul 
lui Alex. Ghica, domnul Munteniei, la Constan- 
tinopole, remânend în aceastâ slujbâ pànâ sub 
Çtirbeiu.

Aristarchos, 1) A. din Samos, astronom pe 
[a 270 a. Chr., recunoscut ca unicul représentant 
în antichitate al sistemului heliccentric. A. a credut 
câ cenil stèles e inflnit, si câ întreaga boita ce- 
reascâ stâ nemiscatâ, dar pâmêntul se învêrte 
pe lângâ osia proprie, si pc lângâ soare pe un 
oero inclinât spre aequatorul lumii. Din causa 
aoeasta 1-a acusat fllcsoful stoic Kleanthes de 
ateism. Ideile sale clare au triumfat abia dupa 
2000 de ani prin N. Kcpernicus. 2) A. din Sa- 
motrdke, gramatic si critic grec. în Alexandrie ; 
t în Cipru pe la 150 a. Chr. în vîrsta de 72 ani. 
A. a întemeiat sooala Aristarcheilor ; a rectificat 
texW lui Homer în forma lui de adi; obser- 
vârile critice ale lui A. se aflâ împrâstiate în 
Scholüle operelor lui Homer.

Aristat, (botan.) organ provëdut eu o aristâ 
(v. ac.), care e terminât în vîrf aseufit, eUîn- 
dric, de lungimi variabile, s. e. bractee aiistatâ 
(in spicul Gramineelor) ; petiolul comun al fiun- 
zelor penate delà planta Astragalus aristatus 
ÎHérit., de unde si numirea lui specificâ.

Aristen, Alexiu, scriitor bisericesc în Constan- 
tinopole, pe la 1160 a edat si comentat o sinopsâ 
a canoanelor bisericii orientale, care se cuprinde 
in a doua paite a Pravilei.

Aristide, 1) A. »cel drept«, fiul lui Lysimachos, 
bârbat de stat atenian, n. 535 a. Chr. ; a fost 
unul din cei dcce strategi ai Atenieuilor la 
Marathon (490). Opunendu-se A. planului lui

Themistocle de a transforma Atena în putere 
maritimâ, fù exUat prin ostracism (483) ; dar s’a 
rentors înainte de expirarea exilului, vestind pe 
Themistocle despre ivirea flotei persice la Sa
lamis. La 479 a luat parte însemnatà la victo- 
rioasa luptâ delà Plataeae, iar 477 la propunerea 
lui se primi legea, ca tuturor Atenienilor sâ le fie 
oalea deschisâ câtrâ functiunile pubhce; 476 a 
organisât confederatiunea aticâ-ionicâ. f 467. 
Biografia de C. Nepos si Plutarch. 21 A. din 
Theba, pictor, 350 a. Chr. 3) A. din Milet, 
scriitor grec, secl. I.—IL a Chr. (Scr. Milesiaca.)
4) A. Publius Aelius, retor, n. 121 în Adriani.
5) A. Quintïlianus, gi'amatic grec, secl. III. 
d. Chr. Autorul enciclopediei »De musioa».

Aristippos, fiul unui negu(âtor bogat din Cy- 
rene, discipolul lui Socrate, 380 întemeià scoala 
numitâ eirenaicà. Din învë(âturile magistrului 
sëu cultiva mai eu samâ partea practicâ. Precum 
teoretic criteriul suprem al adevërului este per- 
ceptiunea sensibilâ, asa praotio criteriul suprem, 
si prin uimare scopul final al vietii, este plâ- 
cerea, de unde sisteinul sëu filosofic s’a numit: 
hedonism. Nepotul sëu, Aristippos eel tinër, 
desvoltà s> compléta sistemul sooalei cirenaice, 
câutând a face doctrinele ei mai aocesibile publi- 
cului. El este porecht >mitrodidactost fiind-câ 
a avut de instructor pe mamà-sa Areta, sera lui 
Aristippos. ("Cf. Teodorescu, lat. fil. ant. Diberweg- 
Kirchmann.) [Plet.]

Aristobulos, 1) A. filosof ovreu din timpul lui 
Ptolemaeus VI., Philometor, pe la 170 a. Chr. ; 
se dice, câ ar fi scris în limba grec, un comentar 
la cârtUe lui Moise, Intitulât »Exegesâ«, în care 
vrea sâ dovedeasoâ, câ filosofia grec, e împru- 
mutatâ din legUe lui Moise si delà profeti. Aceastâ 
scriere e cunoscutâ numai din citatele, ce se aflâ 
în cârtUe pârintUor bisericesci Clementie din 
Alexandria si Eusebie ; autenticitatea ei este com- 
bàtutà. 2) A. I. si II-, reçi în ludea, secl. I. 
a. Chr. 3) A. istoriograf, a insotit pe Alexandiu 
cel Mare, a scris un op de valoare despre acesta.

Aristocra^ia, formâ de stat, conform câreia 
suveranitatea statului e repr-esentatâ si exercitatâ 
de 0 parte aleasà a poporului ca corpora(iune 
unitarâ, în contrast eu democratia, care 
permite majoritâtii oetà(enilor statului ingerin(â 
asupra afacerilor pubhce. O degenerare a A -ei 
e oligarchia (v. ac.) Sub A. se mai întelege însâ 
si totalitatea persoanelor, cari aparfin acestei 
clase privilegiate. In vremile trecute ajungea 
cineva în clasa aristocraticà în urma meritelor 
resboinice sau rehgioase, de regulâ eu drept 
ereditar. Se deosebesoe: A. ereditarâ, militarâ, 
financiarâ (plutocratie) si ierarohicâ.

Aristodemos, 1) fiul Herachdului Aristomachos. 
Mitul spartan spune, câ A. ar fi fost primul rege 
al Spartei din seminfia Heraclidilor ; alte mituri 
însâ ata-ibue întemeiarea dinastiilor din Spaita 
fiilor sëi, gemenilor Eurysthenes s> Procles. A. 
a fost lovit de tràsnet la ocuparea Peloponesului ; 
2) A. eroul primului resboiu messenic, care si-a 
jertfit, pentru salvarea patriei, copüa proprie în 
urma sentin(ei unui oraclu. Dupâ moartea re- 
gelui a fost aies A. de urmas. Ajungêndu-1 vremuri 
grele, s’a sinucis pe mormêntul ficei sale.

Aristogeiton, v. Hannodios si Aristogeiton.
Aristol, médicament împotriva boalelor de 

piele ; este o pulbere brunâ preparatâ din thymol
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çi iod, DU miroasa, e solubilâ în alcool çi eter, 
dar nu çi în apa; la lun:iinâ se discompune.

Aristolochia L., (botan.) gen diu famüia Aristo- 
locbiaceae, cuprinde plante erbacee pereue sau 
ai’buçti eu ramurile adesea volubile (aeâtâtoare), 
eu fi’UDze alterne întregi, pe^iolate çi adeseori 
cordate la basa. Florile sûnt sobtare sau dispuse 
în buchete axilare. Staminele 6 la numèr, mai 
rai' 4 çi concrescute eu coloana stilarà. A. cu
prinde vr’o 180 de specii, respândite prin re- 
giunile calde çi temperate ale globului. Prin 
pâi’tile noastre cresce A. Clematitis L., numitâ 
de popor Mërul-lupului sau Làpèdâtcare, 
prin vii, prin tuflçuri çi pe marginea pâdurilor. 
A. pallida "VV. Kit. etc. Multe specii de A. se 
ciütivâ ca plante ornamentale prin grâdini çi 
sere, aça este: A. dltissima Desf., A. élegans 
Masters., A. picta Karst., A. Sipho L’Her. etc. 
Kadâcina mai multor specii de A., din causa 
proprietatilor sale fébrifuge, emenagoge etc., a 
fost întrebuintatâ în medicinâ conti'a diverselor 
boale, precum contra frigui-ilorintermitente,coDtra 
oprirei menstruelor, contra astmei, a gutei etc.

[Z. C. P.]
Aristolochiaceae, (botan.) famUie de Dicotyle- 

donatele monocblamideae din séria Multiovula- 
telor terestre, cuprinde plante erbacee perene 
sau frutescente eu tulpinele de ordinar volubile 
(aeâtâtoare), eu fiunze alterne, întregi sau lo- 
bate. Florile hermafrodite sûnt solitare sau dis
puse în cime sau raceme. Ovarul infer. çi se- 
minfele provë(}ute eu un albumen câmos. Aceastà 
famille are numai 5 genuri çi anume : Asarum L., 
Bragantia Lour., Thottea Rottb., Holostylis 
Duchartre çi Aristolochia L. Cele vr’o 200 de 
specii sûnt respândite prin regiunile temperate 
çi calde ale globului; unele au proprietâti mé
dicinale, iar altele sûnt cultivate prin grâdini çi 
sere ca plante ornamentale. [Z. C. P.]

Aristomenes, conducètorul Messenianilor în 
resboiul al doiîea contraSpartei (685—668 a. Cbr.) ; 
reti'âg§ndu-se Messenianii în fortâreata de munte 
Cira, a sciut-o apëra 11 ani. A. s’a réfugiât pe 
insula Rhodos, f în oraçul lalysos.

Ariston, 1) la Grecii vecbi dejunul; 2) numele 
unui stoic din Chios, (275 a. Cbr.); 3) instru
ment musical mechanic.

Aristophanes, 1) A. Bizaniinul, gramatic re- 
numit, n. 260 a. Cbr., çcolarul lui Zenodotus, 
Kalimacbus çi Eratosthenes. A mûrit în etate 
de 77 ani ca al 5 bibliotecar în Alexandrin. 
Delà el avem cea dintâiu edifinne criticâ a lui 
Homer. S’a mai ocupat eu Alkaios, Pindar, Aris
tophanes çi eu tragicii. S’a interesat çi de orto- 
epia greceascâ. Vëcjênd, câ decsebitele popoare, 
cari vorbesc grecesce, corump rostirea corectà, 
a întrodus în scriere açanumitul accent, ce se 
pune totdeuna pe aoea silabà, care trebue ros- 
titâ eu ton mai înâltat. Edif. fragmentelor sale : 
A. Nauck, (Halle 1848). [I. P.]

2) A., cel mai însemnatpoei coinic al Grecilor, 
(n. pe la 444 çi + ca. 380a. Cbr. în Atena). Aproape 
40 ani censorul vietii sociale, spirituale çi morale a 
Atenienilor. Din comediile saie (54 sau 44) s’au 
conservât numai 11: 1) Acharnenii (a. 425), 
în care aratâ binecuvêntârile pâcii. 2) Câlâ- 
retii (a. 424j, în care face ridicul pe dema- 
gogul Kleou. 3) Norii (a. 423), în care com- 
bate direotiunea cea nouà în culturâ, presentànd

pe Socrate ca tip de sofist. 4) V e s p i i (a. 422), 
indreptatâ în contra maniei Atenienilor de a porta 
procese. 5) Pacea (a. 421), în care recomândà 
Atenienilor pacea. 6)Paserile (a. 414), satiri- 
sând multe slâbiciuni ale Atenienilor. 7) Lysi- 
strata (a. 411), în care femeile se conjurâ a 
sili pe barbati la pace. 8) Thesmophoria- 
zusae (a. 410), în care Euripide, ca duçman 
al femeilor, este tras de acestea în judecatà. 
9) Broascele (a. 405),' aratâ decadenta poesiei 
tragice. 10) Ecclesiazusae (a. 392), în care 
femeile se luptâ pentru o nouâ constitutie. 11) 
Plûtes (a. 388), în care aratâ, câ (jleul bogâ- 
tiei pe omul evlavios îl sprijinesce, iar pe cel 
necredincios îl duce la sapâ de lemn. A. intr’a- 
devër a fost mare poet. In comediile sale aflàm 
umor fin çi 0 fantasie vioaie. El voiesce nu nu
mai sâ desfâteze, ci sâ çi moraliseze pe con- 
cetâtenii sëi. 'fine strict la tradifinnile vecbi ale 
Atenienilor; uresce pe demagogi, soflçti çi retori. 
Comediile sale se disting çi prin o bmbâ aleasâ. 
Edif. principalâ a comediilor sale: A. Meineke, 
(Lipsea, 1865, 2 vol.) [I. P.]

Aristoteles, filosof grec, n. 384 a. Cbr. îo 
Stagira în Tracia, fini lui Nicomach; timp de 
20 ani [a fost discipol lui Plato; delà 343 m- 
structorul lui Alexandra cel Mare. La 335 a în- 
temeiat çcoala numitâ *peripateticdt. A mûrit 
réfugiât în Chalkis la 322 a. Cbr. Scrieri: 1) 
logice : Despre categorii ; Despre interpretarea 
cugetârilor ; Analiticele ; Locuri comune (topica); 
Despre argumentele sofistice. Aceste sûnt pubU- 
cate toate çi sub numele de Organon ; 2) metaii- 
sice: Metafisica în 14 càrti ; 3) de sc. natur.: 
8 câr(i de fisicâ, 5 despre originea lucrarilor, 
3 despre suilet; 4) etice: etica nuomacbicâ în 
10 cârti; politica în 8 cârfi; poetica; retorica. 
A. e cel mai génial çi mai productiv filosoi 
antic, este creatorul filosofiei scün(ifice çi al ter- 
minologiei filos. Pârintele logicei, al psichologiei, 
retoricei çi al poeticei, al istoriei naturale çi al 
metaflsicei. Ou deosebire în resolvarea proble- 
melor logice âneâ nu este ajuns. Filosofia lui 
A. 1) Teoretici. a)Logica. Analiticele se pot 
considéra ca un fel de propedeuticâ. Felurile 
de idei corespund deosebitelor clase de existante. 
Cele mai generale clase de existenfe sûnt (Jece. 
Acestora corespund formule de cunoscinte nu- 
mite categorii. Notiunile cautâ substanfa realâ 
a obiectelor. Judiciul constatâ adeveritatea com- 
binafinnü dintre notiuni. Resonamentul consista 
în derivarea unui ] udiciu din altele çi este sau 
silogism sau inducflune. Argumentatiunea, ca 
conclusiunea dedusâ din oarecari prinoipii certe, 
este dialecticâ çi sofisticâ. Axiomele cugetàrii 
sûnt principiul contradictiunii çi al exclusiyitàtii- 
Cu realitate obiectivâ existà numai iudiviijii, la 
a câror cunoscintâ ajungem pe calea experientei, 
adecâ prin perceptiunea sensibilâ externâ. Aris
toteles este a se considéra ca pârintele logicei for- 
male. b) Metafisica. Filosofia »prima« tiac- 
teazâ despre principiile f undamentale ale esti inilor. 
Aceste sûnt: forma, materia, causa, scopui, can 
se pot reduce la douë : materia çi forma. Com- 
bate mai ântâiu doctrina lui Plato despre idei, 
în locul càrora el pune ceëa ce el numesce forma. 
Numai estimile individuale au realitate obiectivâ 
(substanfâ), genurile çi speciile numai prin aoelea. 
Cu toate aceste, ca obiect al sciintei, notiunile ge-
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neriee sûnt mai importante. Materia invoaJvâ po- 
sibilitatea existen^ei, forma deplinâtatea, energia 
(inÛÆycia.). O materie amorfâ nu exista; exista 
ÎDsâ un princip formai nematerial. Materia este 
pasivâ $i isvor al neperfec^iumi. Miçcarea, ca 
trecerea delà posibilitate la realitate, are o causa 
actualâ. Aceasta este Dumnetjeu oa forma etemâ, 
nematerialà, ca activitatea perfectâ çi indepen- 
dentâ, ca energia purà çi realitatea absolutâ. 
o) Fi sic a. Natura cuprinde totalitatea lucrurilor 
materiale. Existenta acestora se constata prin 
perceptiunea externâ. Sciinta naturii se ocupâ 
ou legile generale ale corpurilor supuse miçcàm. 
Univereul sta din doue sfere : supralunarâ, ceriul, 
unde totul e neperitor, çi sublunarà, unde totui 
e variabil ?i peritor. Conditiunile generale ale 
miçcârii sûnt spatiul çi timpul. Spatiul e limitât, 
timpul fârâ limite. In cosmologie A. admite 
creatiunea lumii din cinci elemente: focul, pâ- 
mêntul, apa, aerul çi eterul. Lumea este etemâ. 
Lumea terestrâ, în virtutea principiului finali- 
tâÇii, formeazâ o sérié de flinfe, dintre cari fle- 
care superioarâ întrunesce în sine caracterele 
oelei inferioare. d) Psichologia. A. a fost cel 
diatâiu, care a încercat a stabiü o teoiie regu- 
lata despre stàrile çi însuçiiile sufletului, teorie 
basatà pe experien^ çi unitâ eu idei abstracte. 
SufletuI este principiul activ al vietii ; se ma
nifesta în totalitatea functiunilor, e deosebit de 
corp çi în esen^a lui nematerial. In séria or- 
ganismelor plantele au putere de viatà, ani- 
malele pe lângâ aceea âneâ facultatea simtirii, 
miçcârii çi locomotimiii; omul pe lângâ toate 
acestea çi ratiune, a cârei activitate este parte 
teoreticâ, parte practicâ. A. este întemeietorul 
teoriei despre facultâtile sufletului. Dupâ A. su- 
fletul nu are idei înnâscute, ci toate cunoscinfele 
baseazâ pe experientâ çi ele sûnt sau nemijlocite, 
câçtigate pe calea procesului de perceptiune, sau 
mijlocite, câçtigate prin eugetare. 2) Filosofia 
practicâ. Aceasta cuprinde vederUe despre fe- 
rioire. Se subdivide în eticâ, économie çi 
poli ticâ. Scopul activitâ^ii omenesci, sau bunul 
suprem, este fericirea, pe care nu o produc nici 
plàoerile sensuale, nici bogâtia, nici gloria, nici 
puterea, nici nobilitatea de nascere, ci singur 
numai bucuria, ce resultà din exercitiul ratiunii, 
din practicarea virtutii în mod constant. Vir- 
tutUe sûnt sau etice-practioe sau rafionale-dia- 
noetice. Virtufi etice: tària, cumpëtarea, dâr- 
nicia, justitia ; virtuti rafionale : ratiunea, sciinta, 
întelepciunea, arta. Pentru ajungerea scopurilor 
morde, omul are trebuintâ de alti oameni ; omul 
e animal social. Problemele morale se pot re- 
solva numai în stat. Basa statului este familia. 
El s’a format pentru de a ajuta interesele vietii 
çi trebue sâ sustee pentru de a promova inte
resele morale ale vietii. Dupâ A. este firesc, ca 
Becare sa, serveascâ stârii, pentru care e fâcut. 
Bnna întelegere între cetàteni trebue sâ fie 
efluxul dispositiunii, câci aceea în mod mâiestiit 
nu se poate sustiné. Forma de guvernare are 
sâ corespundà referintelor date. Cea mai dura- 
verâ este aceea, care e întocmitâ din elemente 
monarchice, aristocratioe çi democratice. E eu 
dreptul ca Elinii sâ domneascâ pe barbari, cei 
inteligenti preste cei proçti. (Cf. Teodorescu, Lst. 
Bios. ; Uiberweg, Grundris I. ; Thilo,Pragmat. Ge- 
schichte der Philos. ï.) [Plet.]

Aristotelia Lher., gen de plante din fam. Ti- 
liaceelor. Specia mai importantâ e Â. Macqui 
Lher, arbust ce oresce în Chile, are fmete co- 
mestibile, foarte acre, din cari Chilenii preparâ 
un licher contra febrei. Se cultivâ çi în sere.

Aristoxenos, filosof grec din Tarent, n. pe la 
318 a. Chr. ; dupâ ce se ooupà eu scrierile pita- 
goreice, ascultà pe Aristotel. Music însenmat, 
incercà a face aplicare de doctrina empirioâ a 
lui Aristotel despre cunoascerea lucrarilor reale. 
Materialist în psichologie, considéra sufletul oa 
un sunet, ca un acord produs de corp çi analog 
eu sunetvil unui instmment. (Cf. Teodorescu: 
Ist. filos.) [Plet.]

Arithmetica, (grec.) sciinta care se ocupâ eu 
formele çi modurile de împreunare ale numerilor 
în operatiuni. Dupâ scopul ce urmâresoe çi mij- 
loaoele de cari se folosesce deosebim: A. vul- 
garà sau numericà, cuprinde operatiunile eu 
numeri determinati çi aplicarea lor la casuri 
concrète. Ea se jnârginesce la cele patru specii 
de operatiuni eu numeri întregi çi fractiuni, la 
raporturi, proportiuni çi aplicarea lor. A. lite- 
ralà sau universald, cuprinde învétâtunle despre 
formele çi operatiunile eu numeri nedeterminati, 
pe cari îi înfâtiçeazâ prin litere ca simboale 
numerice, çi prin aceea învëtâturile ei au un 
caracter univereal. Ca fundator al ei se privesce 
Vi eta. A. practicâ, technicâ sau eivilâ, contins 
îndrumâri de a calcula sigur, uçor çi repede; 
ea e mai mult artâ decât sciinta. A. comerdalà, 
se aplicâ la afaceri de coraerciu çi industrie. 
A. politicà, se aplicâ la transactiuni de ale sta
tului despre crédit çi rente, loterii, instituts 
de asigurare, mortalitate etc. A. teoreticâ, cu
prinde teoreme despre proprietâtile çi formele 
numerilor în genere; aplicatiunile ei servesc 
numai spre lâmurire; se numesce çi A. supe
rioarâ. A. instrumentalà, se aplicâ în instruc- 
tiunea elementarâ pentru a exécuta calculatiu- 
nile la anumite instrumente (aparate, maçiui) eu 
petricele, monete, bete, globuri.

Arithml, (numerii) una din cele 5 câr^ ale 
Pentateuchului; cuprinde registre de ale faraüiilor 
evreesoi dupâ trecerea prin Marea Roçie, mai 
multe legi çi pasage isterice din viata poporului 
lui Israil.

Arithmogriph, (grec.) ghîciturà numericà.
Arithmologia, titlul unui op al iesuitului Eircher, 

(Eoma 1665), care contins cercetâri asupra în- 
suçirilor misterioase ale numerilor çi semnelor 
(simboalelor) numerice, asupra pâtratilor magici 
çi planetelor, precum se aflâ atari în vechime 
la fîlosofii mai tineri din çcoala lui Pithagoras.

Arithmomantia, profetirea din combinatii de 
numeri.

Ari Thorgiisson, v. Thorgilsson.
Ariu, areu, plantà ce se chiamâ çi laptele 

cânelui sau laptele cucului: Euphorbia (v. ac.)
Ariug, ariu^, ariu^à, un soiu de mere, ce se 

coc de timpuriu, la Sân-Petru. (Et. M. Rom.)
Arius, V. Arie.
Arizona, teritor în Statele-Unite ale Americei 

de nord, format la 1863 din partea vesticâ a 
Mexicului nou, ajungênd pana la Rio Colorado; 
292,716 km*., 59,620 loc. Productinne abundantâ 
de aur çi argint (1887: 5a/4 mil. dolari), plumb 
çi cupru. Capitula Phônix.

Arkansas, 1) A., rîu în America de nord
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isvorênd din Muntii Stâncoçi la granitâ înti’e 
ütah çi teritorul Indianilor, atrâbate, augmentât 
pria lîul Canadian, muntii Ozark çi se vareâ 
iD Mississippi dinsus de Bolivar; lung. 2410 km., 
840 km. navigabil. 2) A., stat în America, spre 
vest delà rîul Mississippi, 139,470 km*., eu 
1.128,179 loc.; çes udat de A. çi Vhite River; 
bogat în producte de tôt soiul. Capit. Little Rock.

Arkas, V. Arcturos.
Arkesilaos, filosof grec, n. pe la 316 a. Chr., 

a studiat în Atena la Teophrast, çi a devenit 
întemeietorul açamnnitei >Academii medie^. Cu 
el seîncepe epoca soepticismului. Fiiod-cà pentru 
adevër nu se poate statori o causa obiectiva, 
a$a el, cu privire la sciinta, nu admite decât 
graduri do probabiUtate, dar nu certitudine. (Cf. 
Uiberweg, Grundr. I.) [Plet.]

Arkwright, (pron. arkreit) Richard, barbier, 
mai tôrcjiu mechanic, n. 1732 în Preston. Pe 
urmele lui Hai'greaves în 1768 a construit o 
marina de tors (bumbacul), mânatâ la început 
cu cai, mai tan^iu prin puterea apei. t 1792.

Arlberg, massiv al Alpilor i>Algàuer«, în partea 
superioarà a rîului Lech, 1797 m., dupa acesta 
se numesce teritorul Vorarlberg. Preste A. trece 
un pas din valea Stanzer (Inn) in valea »Kloster« 
(111). Galea feratà A. deschisâ la 1884 (Inns- 
bruck-Bludenz 136 km.) taie A.-ul cu un tunel 
de 10 km. lungime între St. Anton $i Langen.

Arlecchino, (itdl.) pereonagiu comic în co
media nationalâ italianâ, (un fel de Pepelea, 
Pâcalâ la Rom., Hanswuist la Germ.), al cârui 
costum e fâcut din o multime de peteoe în 
toate colorile, cu për scurt, adesea cu o jumë- 
tate de mascâ neagrâ, uçor încàltat çi cu o sabie 
de lemu la brâu.

Arles, vechiul A relate, capitale unui aron- 
disment în depaif. franc. Gurile Ronului, lângâ 
Roq, cu 13,291 loc. (1886). Amfiteatru roman. 
Delà 880 capitale Begatuîui Arelat (v. ac.) 
Pânâ la 1801 reçedintâ episcopalâ. (Cf. Fournie, 
»Le royaume d’A.«)

Arlon, capitala provinciei belg. Luxemburg, 
langâ Semoy, 8,523 loc. (1890) ; la 19 Apr. 1793 
Victoria lui Joui'dan asupra Austriacilor.

Arlt, Ferdinand, medio, u. la 18 Apr. 1812 în 
Obergraupen lângâ Teplitz, profesor în Praga $i 
Viena, f 7 Mart. 1887. Opéré: «Krankheiten des 
Auges® (1851—56, 3 tom.); »Pflege des Auges 
im gesunden und kranken Zustande® (ed. 3,1865) ; 
»Klinische Darstellung der Krankheiten des Auges® 
[1881); »Archiv für Ophthalmologie® (delà 1854 
in conluorare cu Donders çi Gràfe).

Arma, instrument, unealtâ de lovit la atac sau 
apërare. Se deosebesc: tunuri çi A. portative. 
A. port, pentru lupta de aproape sûnt: sabia, 
lancea, baioneta etc.;"pentra lupta din de- 
pàrtare servesc A. de foc: puçca cu teavâ 
lungà, carabine cu teavâ mai scurtâ, pis- 
tolul, revolverul çi terzerolul cu teavâ 
de tôt scurtâ. A. eu repetifie posed o magazie 
de cartuçe, cari se încarcâ cu mecanism. A. de 
foc în timpurilo vechi se desârcau cu iascâ, 
luntâ, 1630 cu cremene, 1807 cu capsâ. A. ghin- 
tuitâ s’a construit 1490. Dintre A. cu încârcare 
de dinapoi, cea dintâiu practicà a fost inven- 
tatâ de Dreyse 1836. Italienii întrebuintau car- 
tuçe 1597, cartuça unitarâ a inventat-o Dreyse 
1829. Mai înainte se folosiau gloante rotunde çi

ascutito, 1849 Minié întroduce glontul expansiv 
gâunos întetit în ghinturi prin gazurile prafului. 
Descrierea armelor v. sub titlii respectivi.

Armada, trupâ înarmatâ, llota de resboiu, mai 
cu samâ A. cea mare trimisâ de Füip IL (v. ac.) 
contra Englezilor la a. 1588 sub ducele Médina 
Sidonia, çi nimicitâ de Englezi çi de vifore.

Armadil, Dasypus, (zool.) mamifer din ord, 
Edentatelor (animale fâi;â dinti sau cu foarte 
putini dinti), familia Cingulatelor.

Armagh,comitatînprov. iricàUlster, 1328 km8., 
143,056 loc. (1891); tinut roditor. Capitala A. 
8303 loc. (1891); episcop catolic çi anglican.

Armagnac, ti^ut al Gascogne! în Francia su- 
dicâ. Familia confilor de A. (de însemnâtate în 
istoria Franciei) s’a stins la 1497.

Armagnac!, cete de soldat! sim briaçi de pe timpul 
lui Carol VI. çi VII. în Francia ; au fost conduso 
de contele Bernhard de Armagnac çi altii. Pentru 
a puté scâpa de aceçti vagabundi, Carol VIL, la 
cererea împëratului Frideric III., îi trimise contra 
resculatdor dm Alsatia, apoi Çvitera (40,000), unde 
furâ bâtuti în lupta delà St. lacob lângâ Birs, 
(26 Aug. 1444), câreia i-a urmat pacea delà 
Ensisheim (Ont. 1444). In Alsatia mai vagabun- 
darâ pânâ prin 1445, când furâ reebiemati de 
Carol VII. çl parte demisionati, parte înrolati 
în armata permanentâ.

Armalist, în Ung., nobU càre a primit numai 
diplomâ nobiütârâ çi Armalii, însâ fârâ doua- 
tiune de pâment. Acest fel de nobilitare a fost 
întrodus in secl. XV., în secl. urmâtori nuinërul 
A.-lor a fost foarte mare.

Armançon, afluent din dreapta al rîului Tenue 
în Francia de mijloc, 200 km. lung.

Armani, v. Aràmâni.
Armansperg, los. Ludovic conte de, n. 1787 

în Kbtzting, bârbat de stat bavarez, a condus 
ministeriul de externe (1826), apoi cel de interne 
çi finante; la 1832 a fost pus în fruntea regentei 
bavareze pentru Grecia, de unde a trebuit sa 
repâçeasoâ, la 1837, din causâ câ a cédât prea 
mult influentei engleze. f 1853.

Armârii, semne simbolice aleunei familii nobilc, 
corporatiuni, oraç, tearâ. Armele ferii (franc. 
armes, germ. Wappen), se numesc insigniile 
unei ter') determinate conform unor auumite 
régulé. Totabtatea çi sistemul acestor régulé for- 
meazâ o sciintâ specialâ numità heraldicâ (v. ac.) 
Insignii, cari seamânâou A. moderne, se aflan déjà 
în evul vechiu, dar desvoltarea lor în sensul do 
astâiji dateazâ din evul mediu, çi anume din 
epoca cniciatelor çi a prépondérante! cavaleris- 
mului. Cavalerii îmbrâcati în zale purtau, spre a 
fi reounoscuti în luptâ, pe scutul lor semne fa- 
miliare. Din aoeste semne s’au desvoltat pe rând 
çi armele terilor. (V. marca, pajura.)

Armarium (lat.J armar, dulap, sicriu. a
Arma^, purtâtor de arme, vel A. se nmnia in 

Moldova ministrul de resboiu, iar Armàfie mi
nisteriul de resboiu.

Arma^, sau d’a-armapd, joc de, copii, cari îçi 
aleg un împérat çi un ai'iuaç. Â. trage ou o 
basma resucitâ pe rând oopiilor la palmâ, dupa 
cum comandeazâ împëratul. (Et. M. Rom.)

Armâsar, cal nejugânit. (V. cal çi herghelie.)
Armata, întreaga putere înarmatâ a unui stat, 

afarâ de marinâ. Armatdeeuropene, v. tabl. 
pag. 263 ; detaiuri despr^® românà çi austi'O-



263

O O 00
CO O <M t> CO 00 ^ O

i-H

CQi—lOO'^OL-fOOCO 05 CO i-( COO C5 CO <M i-H CO lO (M O

05 l> CM O

CD O CO I> 05CO (M CO Oï

CD'^'^OOOCOCOOOJ
rHI>çO’^(MOOOOO»0 CD CO UO O (M CO CD CO CO

CO CO CO I—I
CO

S S 8 8
r-( C5 O CO »0 05 lO O iD Tjl iD 00 CO

CO cg CO Tt< lo 00
00 TtH 03 (M 03 03 03>C5i—*«-hO3COC0

88803 CO O 03 888CO I>
O 00 t-H 0000 l>

03 ïO >0 03 lO rH 03 CM

O 00 COO O CO O CO CO 03 O CO
00 O 00

O r> 00 lO O lO 00 ICj CD lO CO I>* lO

D- 03 03 CO C^CD^CO'^COCSOl'^
O3'^CMC0iO'^-^r>-r>

’-H 03 03 O ^ 00

5 -i
3 OJ ai ^ qj ■ -y O

KjcqpHMoQcq^oM CQ ü CL, «
T—IC^COi—l'rt<lOCOCOCOi—ICMX’—ICO »—I 03 l> »—I CO -H

C0l0Tj<.-HTj1i-iOC00303 CO O CO àO 05 CO O UO 00 CO ^ 03

C0C0C0l>,^03C000I>00 05i-(00 03 OC5lC5COlOG5C0lC5lO00 CO E>lO CM
CO 00 •—< 1“I ^ CO ^ 03 1- CM 05 lO iD

i-,’^'^l0l>-03,^031>»0CO CO CM 00 C5 CM O
CO

03l0k0ï>00300c00500051>05 03 l0c0 CO00 lO CO lO CM 00 CMlO »0 I> »C5 CO I—I lO CO CM"^051—itJ<CDCO”^00’—'lO*—(lO
Th CO 05 CO 05 CO 03 CO 05 CO CMCO 00T—( I> CM 05 CO CO

^ Iw» W ^ iJ

O Ph Ph Ph GQ CO CO CO Eh

»-H03C0’^iOC01>00 05Oi-H03C0Th»OC0I>00 05O^CMC0Th^
rH 1—1 1—, 03 CM 03 03 CM CM



264 Armatolî — Armenia.

ung. la art. România çi Austro-TJngaria. (Pentru 
istoria A.-lor v. art. Militar ?i Militarism.)

Armatoli, locuitorii resboinici din terile mun- 
toase ale Tui'ciei europene çi din nordul Greciei, 
de origine românâ, dar în mare parte grecisati. 
Dupa cucerirea peninsulei balcanice de càtrâ 
Turoi, A. au pâstrat oarecare independentà sub 
•câpitacia: national!. Ei formau, îq urmâ, un fel 
de milifie teritorialâ, oare a stat çi în serviciul 
Turoiei, fomiând nu odata contrapondul leni- 
cerilor, din oai-e causa într’un timp aveau mare 
trecere la Poarta otomanâ. Viênd Poarta a-i 
înlocui ou Albanezi, s’au resvi'âtit în diferite 
rânduri; iar în resboiul Greoilor pentni inde- 
pendentâ (1821) au. jucat un roi important, dând 
pe cei mai serbâtoriti eroi national!.

Armator, (marina) persoana oare armeazâ, 
pregâtesce un bastiment eu câpitan, echipagiu 
çi tôt ce trebuiesce pentru navigatiune, în scop 
de a întreprinde afaceri comerciale. A. poate fi 
chiar proprietanil bastimentului, poate fl ?i numai 
arêndaç. Inainte de 1856 erau A. cari, în urma 
unei concesiuni din partea guvernului lor (Francia, 
Spania, Statele-Unite etc.), armau pentru resboiu 
adevërate flote de corsaii, eu cari, pe propriul lor 
risic, se bâteau în contra natiunii inimice guver
nului lor, aducênd mai ou samâ mari pagube 
comerciului strâin.

Armatura, 1) termin vechiu pentru totalitatea 
armelor nnui soldat ori ale unei coràbii; 2) în 
technicâ: totalitateapârtilor, ce serecerpentni 
completarea unui aparat, a unei maçini; 3) în 
fisicâ: partea rotativâ a unei maçini electro- 
dinamice ; plaça de fier açezatâ pe polurile unui 
magnet natui'sl ori artiflcial etc.

Armbruster, Mathias, pe lângâ comitele Saçilor 
Marcus Pempflinger, cel mai însemnat $i cre- 
dincios partisan al împëratului Ferdinand în 
lupta sa contra lui Zâpolya, câruia Sibiiul abia 
în 1536 çi-a deschis portile. Ca sa câçtige pe 
Saçi pentru sine, Zâpolya nu a omorît nici un 
functionar, ba în 1537 a aprobat chiar alegerea 
lui A. de comité sâseso. In 1538 A. a fost aies 
çi de piimar al Sibiiului, dai' în curând abijise 
din ambele functiuni, probabil în favoml gine- 
relui sëu Georg Huet, care a fost aies apoi de 
comité. A. f 1542.

Arme, arméle {erii, Armârii.
Armeanul Petru, fÔrmény), general çi diplomat 

sub Mihaiu-Vodâ Viteazul, ne povestesce — dupa 
marturi oculari — scena petrecutà între Mihaiu, 
ca ban al Craiovei, condamnât la moarte de Vodâ 
Alexandi'u Bogdan, çi între gâdele, ce refuza de 
a-1 ucide.

Armeni, popor. Originea numelui se crede a 
fi semiticâ. A. se numesc ei însuçi Hai(sing.) 
Haiq (plur.); iar teara lor o numesc âneâ as- 
taeji Éaisdan sau Haiasdan. Ëxistenta po- 
porului A. dateazâ delà primele invasii ale Arilor 
în Asia minora. Se cred a fi una din ramurile 
Iranianilor, cari, mergènd spre nord, furà opriti 
de lantul Caucasului. In decursul veacurilor ei 
se amestecarà eu o multime de alte popoai'e, 
aça înceât astàiji eu greu s’ar mai puté detaça 
tipul primitiv. lu vremurile uitate ale trecutului 
poporul A., stabilit déjà între Caucas çi Taurus, 
fù cucerit de Semitii asiriani, mai târijiu de 
Medo-Perçi, apoi de Arabi çi în fine de Turci. 
Astâiji partea de nord e supusâ de Buçi, cea

de est-sud-est de Perçi ; iar restul a remas ânea 
sub dominatiunea Turcilor. Dar nenumëratele 
invasii, preoum çi suferintele, ce li.s’au causât 
din partea Turcilor, au déterminât emigrarea lor 
prin statele europene, astfel câ astâcji ou greu 
s’ar puté évalua citra totalâ a acestui popor res- 
pândit pe suprafa(a globului, aproape întoemai 
ca çi Evreii. Numërul lor total nu trece preste 
2.200,000. Tipul Armeanului e caracteristic. De 
ordinar brun, eu ochii negri, foarte përoçi, sta- 
turâ înaltâ çi pieptul desvoltat. Sûnt în genere 
comercianti abili çi inteligenti. [G. T. Buzoianu.]

In Transilvania A. au venit în a doua ju- 
mëtate al seol. XVII. din Moldova, unde se 
refugiaserâ de urgia Turcilor. Principele Apafi 
la 1671 i-a açecjat în douë oraçe, în Gherla çi 
Ibaçfalëu, dându-le privilegii însemnate. Aceste 
sûnt pânâ a(Ji orâçele armene, çi de aici A. s’au 
respândit prin alte oraçe, mai eu samâ nia- 
ghiare çi secuiesci. Mai mul|i se aflâ în Ciuc- 
Szépviz, Ciuc-Somlyô, Sân-Miclâuçul-Giurgeului, 
Remetea etc., iar în numër mai mic prin Tui-da, 
Cluj, Dej etc. Ei se ocupâ eu negojul, parte 
avênd prâvàlii, parte sûnt negutàtori de vite. 
A. nu s’au amestecat eu alte popoare çi asttel 
çi-au pâstrat tipul original, limba însâ çi-au 
pierdut-o çi au adoptât cea maghiarâ ; a(ji numai 
bëtranii mai sciu armenesce. Pe cand astfel suât 
în parte magbiarisa(i, numele lor sûnt românesci, 
precum: Harnic, Patrubani, Covrig, Capdebou, 
Ostian etc. Aceste nume li-s’au dat probabil în 
Moldova, câci episcopul lor, care i-a condus, 
asemenea a puitat nume românesc: Vertjorescul.

[Silv. Mold.]
Limba armeanà face parte din grupul lim- 

bUor iranioe, de care s’a desfâcut prea de tim- 
puriu. Din aceastâ causâ ea presintâ astâ()i un 
caracter indépendant. Pânâ in secl. V. nu se 
cunoasce aproape nimic din istoria acestei Umbi. 
In acest seclu Mesrob stabili alfabetul, produs 
mai mult semitic. In aceastâ epooâ începe çi 
perioda clasicâ a limbii armenesci. Cei dintâiu 
scriitori A. au fost câjiva discipoli ai lui Mesrob 
çi ai patriarchului Sahag, cari au trâit îm- 
preunâ. Ei au reuçit într’un timp foarte sourt 
sâ foi'meze o literaturâ bogatâ, aça, cà epoca lor 
se considerâ de istoricii moderni ca vîrsta de 
aur a literaturii armenesci. Scrierile lor sûut 
însâ mai mult istorice çi literare. Adoptând pre- 
ceptele religiunii creçtine çi sub influenta oalu- 
gâiilor greci, începurà certele religioase, çi aceste 
certe nimicirâ seva, care pârù un moment în 
istoria veacurilor atât de abondentâ. Printre 
scriitorii emeri(i ai Armeniei se considerâ mai 
ântâiu Moise de Kohren, supranuinit Ero- 
dotul armean; apoi loan IV. Katolicos, care 
scrise istoria Armeniei çi în fine poetui N ers es, 
supranumit Gratiosul, care a ilustrat secl. Xll.

[G. T. Buzoianu.]^
Armenia, odinioarâ jearà de sine stâtâtoare în 

Asia micà, între Marea Neagrâ çi lacul Caspic ; 
(eai'â muntoasâ eu platouri inalte de 800 pânâ 
2000 m. ; eu vài afunde çi eu piscuri înalte 
(Ararat) pânâ la 5156 m. In mun(ii A.-ei is- 
voresc lîurile Entrât, Tigris çi Aras. Clima e 
excesivâ: verile sûnt fierbinti, iernile aspre. 
Vegetajia e bogatâ în vâi çi la poalele mun- 
tilor, încolo e sâracâ. Suprafata A.-ei e de vr’o 
28,000 km*. Locuitorii sûnt Armeni (v. ac.)
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apoi Turci, Perçi, Tatari, Cur^i çi Ruçi. Deoparte 
apàaârile Turcilor, de altâ paiie spiritul lor mer- 
cantil a îndemnat o mave parte a Armenilor sa 
emigreze în alte teri, mai aies ca negutàtôri. 
Armenii au fost încreçtina^ prin secl. IV. de
S. Grigorie Luminàtonil. Acum în mare parte 
sûnt monoflsiti sub patriarchul lor propriu din 
Etçmiadsin; ceialalti sûnt catolici.

Istoria. Armenii de timpuriu au format un 
regat, ou régi nationali, atîrnâtori mai ântaiu 
de Assiria, apoi de Media, Persia çi Siria. Se- 
leuMcJii guvernau A. prin lootütori, dintre cari 
goi se fâcurà independen|i (190) formând doue re
date: A. mare çi A. micà. In A. mare domni 
ninastia lui Antaxias pànâ la 150, când o detro- 
garâ Arsakicjii. Acestei dinastii apai’tinea Ti- 
draues cel Mare, care cuceri Siria, Capadokia, 
A. micà çi Mesopotamia, pe cari însâ Romanii 
i le râpirâ la 63. Urmaçii lui Tigranes furâ su- 
poçi parte Romanilor, parte Pai-tUor. Pe la finea 
secl. III. çi începutul secl. IV., se lâfi în A. 
creçtinismul, care deveni în curênd religiune de 
siat. La 428 A. fù prefâcutà în o provincie a 
Sassani()ilor. Ilupà lupte îndelungate întemeià 
familia vBagraticJilor a treia dinastie armeanâ 
(859), diu- A. în curênd ajunsâ a fl cuceritâ de 
Peiçi, Tuici çi Ruçi. Acum Armenii sûnt împràç- 
tia(i prin Asia pânâ prin China, precum în (erile 
mediterane. Vr’o 5000 sûnt în Africa, tôt atâ(ia 
în India de est, 100,000 în Persia çi (inuturile 
învecinate, 500,000 în Rusia, 8000 în Transil- 
vania, tôt atà^ia piin Ungaria çi GMi^ia, în Pe- 
ninsula Balcanioâ sûnt vr’o 400,000, în A. sûnt cel 
mult 1 milion de Armeni. Renumitâ e congrega- 
tiunea Mechitariçtilor armeni în Venefia, Triest çi 
Viena. Lit. : Samt-Martin, Mémoires hist. etgéogr. 
sur l’Ai-ménie (1818); Creagh, Armenians etc. 
(1880) ; Abasa, Istoria Armeniei (rusesce, 1886).

Armeni^, (Ôrmênyes), comunà mica în cott. 
Caraç-Severin eu 2133 loc. romani.

ArmenopuI, Constantin, a compus o pravilâ 
(colecfiuue de legi) la 1145 d. Chr., în (Jilele 
împëratului bizantin Emanuü Comnen, cari legi 
se par a fi fost întroduse de Alexandru cel Bun 
çi in Moldova. Mai târcjiu numele A. ajunge 
aproape sinonim eu pravilâ, mai eu samâ in 
Basarabia. (Et. M. Rom.)

Armentières, oraç în départ, franc. Nord, 
arondism. Lille, lângâ Lys, 27,755 loc. (1886); 
însemnaté tesëtorü.

Armeria "WiUd, (botan.) gen din fam. Plum- 
bagineae, tribut Rtaticeae, conpine plante erbacee 
perene, eu frunze radicale Uniare, eu florile 
reunite în capitule compacte. Dupa unii bota- 
niçti genul aoesta cuprinde mai mult de 50 de 
speoii, iar dupa al^ii abia vr’o 6 sau 7 specü. 
Plantele din genul A. cresc în Europa, în nordul 
Africei çi în Asia oocidentalâ. Prin par^ile noastre 
se aQà A. alpina Willd,, prin pàçunile din re- 
giunea alpinâ. Multe din spécifié acestui gen se 
cultiva ca plante ornamentale prin grâdini, mai 
eu samâ pentru decorarea stâncâriilor precum 
çi pentru bordure (margini); aça este A. vul- 
garis Willd., A. cephalotes Link. etc. Decoc- 
tiuuea de flori de A. vulgaris Willd., este prività 
ca un diuretic putemic. [Z. C. P.]

Armida, eroinâ în «lerusalimul eliberaU al lui
T. Tasso ; (Opéré de Gluck çi Rossini), vrâiitoare, 
femeie seducëtoare.

Enciclopedia românâ. Vol. I,

Armile sau sferâ armilarâ, o combinatiune 
de inele, ce represintâ cercurile principale de 
pe boita cereascâ (aequator, eclipticà, cerc ver
tical etc.) çi se folosia mai de mult spre a mesura 
declinatiunea çi unghiul de oare al stelelor.

Armilus, la Ovrei numele unei personne mi- 
tice; un fel de Anti- sau Pseudo-Mesia. (V. 
Antichrist.)

Arminden, armendin gi arminder, numirea 
poporalâ a (Jilei de prima Maiu; joaeâ im roi 
însemnat în datinele poporului. Cel mai lâfit 
obiceiu e de a pune la poartà un arbore înalt 
eu putine frunze în vîrf ; acest arbore se chiamà 
arminden. Macedo-Românii nu cunosc arrain- 
denul. (Et. M. Rom.)

Arminiani, sectari de ai reformatismului, pe 
la începutul secl. XVn., au lepëdat învëtâtura 
lui Calvin despre »predestatiunea absolutâ*.

Arminius, fini principelui Cheruscilor Sigimer, 
eliberatorul Germanilor de sub jugul roman, n. 
17 a. Chr. Dupa obiceiul de atunci a fâcut mai 
ântàiu servicii în armata romanà, de unde re- 
întorcêndu-se în patrie, s’a pus în fruntea celor 
nemulfàmiti eu donmia Romanilor, în spécial eu 
Quintilius Varus, comandantul delà Rmul su- 
perior. Inçelând pe Qu. Varus a porni contra 
unei semiotii resvrâtite, 1-a atâcat în pâdurea 
teutoburgicà (9 d. Chr.j çi i-a nimicit în o luptâ 
de trei ijile aproape intregul corp de armatâ, 
trei legiuni cam 40,000 oameni; Varus însuçi 
a périt prin.sinuoidere. Vestea acestei nenorociri 
a mâhnit adânc întreagà Roma; împ. August 
çi-arupt vestmintele exclaraând: «Varus! Varus! 
redâ-mi legiunile mele«. S’au fâcut cele mai in
tensive pregàtiri pentm abaterea pericolului, cai’e 
amenin^ çi Gallia învecinatâ. Dar succese mai 
însemnate a putut obfiné numai Germanicus 
(15 d. Chr.), oare a câçtigat càteva lupte contra 
Germanilor; fiind însâ la 17 d. Chr. revooat, nu 
a putut reocupa provincia pentru Romani. Despre 
A. se mai spune, câ ar fi portât un resboiu 
(17 d. Chr.) contra regelui Marcomannilor Maro- 
boduus. Fünd acusat chiar de neamurUe sale, 
câ rîvnesce dupâ coroana régala, a fost ucis la 
19 d. Chr., în etate de 37 ani. Monumentul 
ridicat în amintirea lui A. în pâdurea teuto
burgicà s’a început la 1838 çi sfîrçit 1875. Lit. : 
pe lângâ Tacitus, Dio Cassius etc. cf. Bottger,, 
Hermann der Cheruskerfürst (1874).

Armi^oare, aluat fâcut din 4 gâlbinuçe de ou, 
70 grame de zahàr eu vanilie, 35 centiütri de 
smântânâ, 3 mâni de fâinâ, 70 grame unt topit 
çi spumà delà 4 albuçuri de ou. Se coace în 
forme anume pregàtite spre scopul acesta.

Armistifiu, întreruperea pe un timp anumit a 
ostiütàtilor între beligeranti. In resboiu acel be- 
ligerant ofere A., care în fa^ unor greutâti, 
înfrangeri, nu se simte destoinic a continua res- 
boiul eu prospecte la învingere; celalaltprimesce 
A., daeà conditiile sûnt favorabile pentru el. A. 
de regulà premerge la încheierea pàcii. La A. 
se hotâresce linia de demarcatie, care pânâ la 
timpul fixât desparte pài^fie beligerante.

Armonia, în musicâ: 1) consunarea deodatâ a 
mai multor diferite intervale, dupâ anumite prin- 
cipü; 2) identic eu accord; 3) musicâ compusà 
numai de instrumente de suflat.

„Armonia“t societate rom. de cântàri în Cer- 
nàut, înfiin(atâ 1881 la initiativa mai multor

18
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amatori de musicâ, oavalerul Leon Goian în 
frunte, ou scopul de a cultiva cântarea lumeascâ 
çi bisericeascâ, produsa mai aies de compositori 
romani çi de a o vulgarisa prin concertâri, prin 
un curs propriu §i prin stâruirea întroducerii 
ei în çcoalà. Activitatea societâtii a fost dintru 
început destul de mânoasâ; ea a tipàiit în cinci 
càrticele o liturgie çi 18 coruri bârbàtesci ; a dat 
representa^iuni teatrale eu düetanti çi serate 
musicale eu dan^. In 1885, la initiativa fostului 
archiepiscop çi mitropolit Silvestru Andrieviciu- 
Morariu, mai mul^i bàrbati au asigurat socie- 
tâtü, prin subscriptiune pe trei ani, un venit 
anual extraordinar de 1112 fl. pentru urmàrirea 
scopurilor ei. Stràmutându-se insâ preçedintele 
ei, cav. L. Goian la Suceava çi dimisionând din 
dirigenfa ei, societatea n’a mai prospérât ca mai 
înainte. Astâcji (1897) activitatea ei, dupà oare- 
care întrerupere, este rcstrînsâ numai la cursul 
septëmânal pentru membri, la darea unor pe- 
treceri eu danf §i la executarea unor coruri eu 
ocashmi solemne. Dâri de samâ nu mai pubUoâ.

[Dr. I. G. Sb.]
T>Armoniaf, 4'ar bebdom. apârut la Roman 

în 1871 çi 1873; imprimeria G. V. Sandu; gi- 
rant resp. Gheorghe I. Cubelca.

Armonia evangelicâ, conglâsuirea^ celor patru 
evangelii în expunerea faptelor çi învëtàturilor 
luî Christos.

Armonica, (musicâ) instrumente primitive, pre- 
cum sûnt A. de gurâ, A. de sticlâ, Acordeonul 
(Ziehharmonica), A. de lemn (Xylophon) etc.

Armonica ehemied, consista din o [eve çi o 
flaoârà mica de gaz, ce produce un ton în lâ- 
untrul fevii. Prin lungirea tevii, prin coperirea 
parfialà sau totalà a ei, tonul se schimbâ.

Armonice, sau tonuri aliquote se numesc su- 
netele secundare, cari se produc în acelasi timp 
eu un sunet principal, çi cari împreunâ eu acesta 
formeazâ tonul complet.

Armonlu, instrument musical eu claviaturâ çi 
eu registre, al càrui ton, produs de ancü libéré 
prin vent artificiàl (foi), seamënâ eu tonul de orgâ.

ArmoraceaFl, wett., (l)otan.) subgen din genul 
Cochlearia L. (V. a.)

Armorial, (neolat.) carte ce confine armâriile 
unui stat etc. Armorist, specialist în d’ale ar- 
mâriilor çi heraldicei.

Armorica, v. Aremorica.
Armstrong, 1) A. William George, n. 1810 

în Newcastle, inginer, renurait prin tunul ce 
poartà numele sëu; a inventât o maçinâ electricâ 
eu vapor çi o maçinâ idraulicâ pentru ridioarea 
poverUor pe nâi. E conproprietar la turnâtoria 
A.. Mitchell et Comp. din Èlswick, lângâ New
castle on Tyne, care susfine 15,000 lucrâtori; 
posede o fabricâ çi în Italia lângâ Puzzuoli, 
care fumiseazâ tunurile pentru marina italianâ. 
2) A. George Francis, poet iric-englez, n. 1845 
lângâ Dubun; delà 1871 profesor la Queen’s 
College în Cork. Mare efect avurâ poesiile lui li- 
rice çi dramatice (ed.n. 1873); maiscrise »Ugone, 
a tragedy» (1870) çi trilogia »Tragedy of Israël® 
(1. »Eing Saul®, 1872; 2. »King David®, 1874; 
3. »King Salomon®, 1876) ; apoi »Mephistopholes 
in broadcloth: a satire in verse® (1888).

Armura, v. Armatura.
Armurarifa, boalâdevite, lacarivitele hârcâesc 

çi se trântesc jos; pielea de pe spinarea lor e

aça de înfoiatâ, câ atingênd-o eu mâna foçgaesoe, 
ca çi când ar fl deslipitâ de came. (S. Fl. Marian.) 
(feranii o lecuiesc in diferite chipuri.

Armure, (Armures), un fel de fesâturi eu de- 
senuri mici de fond, fâoute prin legarea strinsâ 
a urzelei.

Armurier, 1) subofleer cai-e repareazâ armele; 
2) fabricant sau negufâtor de arme.

Arnauld, Antoine, nqmit A. cel Mare, n. 
6 Febr. 1612. Studià drepturile çi teologia; 1641 
se preofi, 1643 se fâcù membm al Sorbonnei: 
1648 eremit în Port-Roy al. f în Lütttch 1694. 
In toate certele contia lesuifilor, clerului çi gu- 
vernului, A. era conducëtoiiü recunoscut al seo- 
tarilor lanseniçti. In contra morale! iesuitiee a 
scris mai multe cârfi, cari îi atraserâ ura çi 
perseeufia din partea lesuifilor. Scrierea prin- 
cipalâ: «Logique de Port-Royal® (1662).

Arnault, Antoine Vincent, poet franoez, n. 
1766 în Paris, f 1834 în Goderville, lângâ Havre. 
1797 devenî membru al «Institut«-ului, delà 1808 
secretar general al universitâfü. A scris mai 
multe tragedii în stil clasic ca; «Marius®, »Ger- 
manicus®, «Lucrèce® etc. A mai scris çi fabule 
originale, apoi «Vie politique et militaire de 
Napoléon®, (Paris, 1822, 3 vol.), «Souvenirs d’un 
sexagénaire®, (Paria, 1833, 4 pârfi).

Arnâut, 1) A., v. Albania. 2) A. Daniil, tru- 
badur din secl. XII., de origine din Ribérac 
(Dordogne), a trâit la curtea lui Richard 1. al 
Anghei. Poesiile lui se disting prin forme foaite 
artistice. A. a inventât o sestinâ, iinitatâ de 
Dante çi Petrarca. Op. edit. de Canello (Halle, 
1883).

Arnay le Duc, oraç în dep. francez Côte d'Or, 
arond. Beaune, lângâ Ajtoux, 2389 loc. (1886). 
Aici au învins Hugenofii sub Coligny la 27 lunie 
1570 pe mareçalul Cessé.

Arndt, Ernst Moritz, patriot german çi poet, 
n. 1769 în Schoritz pe insula Rügen, \ 1860 
în Bonn. A. a dus o viafâ foarte agitatâ ca çi 
epoca în care a trâit; la 1800 docent privât de 
istorie çi fllologie în Greifswald, 1806 pi-ofesor 
extraord. tôt acolo ; 1807 din causa scrierii sale 
«Geist der Zeit®, îndreptatâ contra lui Napoléon, 
a trebuit sâ se retragâ în Svedia; îiitrà apoi 
(1812) în Petersbmg în legâturi striuso eu ba- 
ronul Stein, luà parte activà la lupta pentru li- 
bertate prin foi volante çi poesü patriotice, dintre 
cari multe trâiesc pânâ a()i în gura poporului; 
la 1815 edità în Colonia foaia politicâ «Der 
Wâchter®; 1817 primi postul de profesor do 
istorie la noua universitate din Bonn çi so oâ- 
sâtori eu Nanna Maria Scbleiermacher (f 1869); 
dupâ trei ani, tras çi el în persecufiunea îndrep
tatâ contra tuturor conducëtorilor miçoârii na
tionale germane, fù suspendat çi numai la 1840, 
dupâ çioanâri îndelungate, fù réhabilitât în postul 
sëu prin regele Frédéric 'Wilhelm IV., iar dupâ 
un an fù aies rector al universitâfii. La 1848 
députât în adunarea nafionalâ germauâ, fâcù 
parte din deputafiunea care oferi regelui Fré
déric Wilhelm l'V. coroana imperialà, dar re- 
fusând regele primirea ei, A. se retrase din 
acea adunare. La 1865 i s’a ridicat în Bonn o 
statuâ de bronz, iar la 1873 un turn coinejuo- 
rativ de 21 m. pe insula Rügen. Poesiile lui A., 
devenite foarte populare, se caraoteriseazâ prin 
religiositate adâncâ çi o înflâcâratâ iubire de
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patrie, iar numevoasele lui opéré sciinÇifioe, fiind 
astâ(Ji antiquate, au mai pu^inà valoare. Din toatâ 
activitatea lui A. transpira o vuâ furioasa în 
contra Francezilor. Lit. : Schenkel (1869), de 
Langenberg (1878), Baur (1882). [nt.]

Arndts, Ludovic, cav. de Ârnesberg, distins 
profesor de drept, n. 1803 in Arnsberg, f 1878 
fn Viena; funo(ionà în Bonn, München, iar delà 
1855 în Viena ca profesor de dreptul roman; 
la 1867 membru al camerei seniorilor (Herren- 
haus); la 1871 ridicat la rangul de cavaler iar 
un an mai în unnâ deveni membru al Acade- 
miei imper, de scün|e. Intre operele sale juri- 
(lice, scrise ou erudifie temeinicâ, se disting: 
«Lehrbuch der Pandekten» (ed. XIII. 1886) ?i 
•Juristische Encyldopaedie« (ed. VIII. 1887).

Arneth, 1) losif Calasanza, cavaler de, isto- 
riograf çi numismatio, n. 1791 în Leopoldschag 
(Austria sup.), delà 1840 directoml museului de 
uumismaticâ §i antichità(i în Viena; f 1863. A 
scris; «Synopsis numorum antiquorum», (1837 
pânà 1842, 2 tom.); »Das k. k. Münz- und An- 
tikenkabinett», (1845) etc.; so(ia sa An tonie, 
actritâ la Burgtheater, a fost mireasa lui Teodor 
Kôrner. 2) Alfred, cavaler de, istoriograf, fini lui 
A. 1, n. 1819 în Viena, directorul archivei sta- 
tului çi de cuxte, delà 1881 presidentul Aca
demie! de sciin(à din Viena. A scris: «Prinz 
Eugen von Savoy en», (1858—59, 3 tom.); »Ge- 
scMchte Maria Tberesias», (1863—79,10 tom.) ç. a., 
el a edat çi corespondenfa dintre losif H. çi Ca- 
tarina de Rusia (1869), Maria Antoinette, losif II. 
çi Léopold H. (1866), Maria Teresia çi Maria 
Antoinette (2 ed. 1866), losif U. çi Léopold de 
Toscana (1872, 2 tom.), a mai scris çi »Aus 
meinem Leben, 1819—49« (1891).

Arnheim, (Arnhem) mai nainte capitala for- 
tificatâ a provinciei olandeze Geldern, lângâ Rin, 
50,194 loc. (1891) ; comerciu însemnat eu Ger- 
mania.

Arnica L., (botan.) gen din famiha Compositae, 
tribul Senecionideae, contins plante erbacee pe- 
rene. Florile galbene sûnt reimite în capitule 
radiale mari çi lung pedunculate. A. cuprinde 
vr’o 10 specii, ce cresc prin Europa, Asia çi 
America nordicâ în regiunile montane sau sep- 
tenti'ionale. Prin pârtile noastre cresc A. mon- 
tana L., nutnitâ de poporPodbal demunte 
sau Arnica, prin pâçunile umede din regiunea 
montanâ çi subalpinâ. Râdâcina, frunzele çi flo
rile acestei plante sûnt întrebuintate în medicinâ 
oa stimulante, fébrifuge çi ca vulnerare (tinc- 
tura de^ Arnica preparatâ din flori). Poponil 
nostru întrebuinteazà A. pentni vindecarea râ- 
nilor. GUibert considéra A. în dosa mica oa to- 
nicà çi aperitivâ, din contra în dosa mare ca 
emetioâ, purgativâ, diureticâ, sudoiificâ çi eme- 
nagogà. In tôt casul A. ca médicament intem 
trebue luat eu îngrijire. Unele specii ale genului 
A. se cultiva prin grâdini ca plante ornamen- 
tale aça este A. Glusii AU., A. montana L., A. 
scorpioides L. [Z. C. P.]

Arniciu, fire de bumbac vâpsite în cele mai 
diferite colon. Se întrebuinteazà mai eu samâ 
la ousâturile çi tesëturile de casa terânesci. A. 
sûnt resucite ca çi ata, numai nu atât de strins. 
C<i A. se face un trafic însemnat prin comimele 
noastre rurale.

Arnim, veche famUie nobUâ prusianâ, din care

au eçit mai multi bàrbati distinçi, ca: 1) loan 
George de A., behduce în resboiul de 30 ani, 
n. 1581 înBoitzenburg; 1626 colonel sub WaUen- 
stein; 1631 mareçal campestru în semciul Sa- 
xoniei, se distinse la Breitenfeld, pëtrunse apoi 
în Boemia çi SUesia, avù relatiuni secrete ou 
"Wallenstein; 1635 eçi din serviciul Saxoniei;
1637 a fost prins de Svecji în castelul sëu Boitzen- 
burg çi dus la Stookholm, de unde scâpà în
1638 çi întrà iarâçi în servioiul Saxoniei. f 1641 
la Dresda. 2) Ludovic Achim de A., poet, n. 
1781 în Berlin, f 1831 ; pe lângâ Tieck oel 
mai productiv, iar pe lângâ Kleist cel mai énergie 
poet al çeoalei romantioe. Opéré complété ed. 
1853—56, 22 vol. 3) Elisabeta de A., numita 
de obiceiu Bettina, sofia oelui precedent, U- 
terata originalâ, n. 1785 în Frankfurt 1. M., 
dete de timpuriu senine de înclinâri fantastice 
çi excentrice ; pentru Goethe avù o inolinatiune 
entusiastâ; se màrità 1811; f 1859 în Berlin. 
Opéré complété 1853,11 vol. Henric Frideric, 
conte de A.-Heinrichsdorff-Werbélow, bârbat 
de stat prusian, n. 1791 în Werbelow, delà 1831 
ambasador prusian în Bruxela, Paris çi Viena; 
1849 oâteva luni ministni grusian de externe; 
1851—58 iarâçi ambasador in Viena. 1859 în 
Berlin. 5) Harry (Henrie), conte de A., n. 1824 
în Moitzelfitz (Pomerania) din linia A.-Suokow; 
1864 ambasador în Roma, unde pe timpul con- 
ciliului din Vatican (1869—70) jucà o rolâ de 
mare influentâ; 1871 conduse pertractârile pâcii 
delà Frankfurt; 1872 ambasador al imperiului 
german în Paris, de unde la 1874, pentru intrigi 
tesute în contra liü Bismarck, fùrechiemat; în 
4 Oot. aceluiaçi an fù detinut, câci publicase çi 
refusase extradarea de depeçe, iar 19 Dec. fù 
osânditla 3 luni de temnitâ, pe care juriul par- 
lamentar o urcà la 6 luni. De atunci se réfugia 
în stràinàtate, de unde la 1875 publicà broçura 
»Pro nihilo», care produse mare sensatie; 1876 
fù osândit în contumaciam, pentru ciima trâ- 
dâiii de patrie, la 5 ani robie. f 1881 în Nizza.

Arno, rîu în Italia, isvorênd în Monte Falte- 
rona (Apenini), se varsà dinjos de Pisa în Marea 
Liguricà; 220 km. lung.

Arnold, Cristofor, astronom, n. 17 Dec. 1650 
în Sommerfeld, lângâ lipsca; a fâcut pe do- 
meniul sëu un observator, din cai’e la 1682 a 
descoperit cometa din acel an, eu 6 (}ile mai 
înainte decât Hevel. Asupra acestei comete fâcù 
observatiuni diUgente ; asemenea observa çi studià 
çi cometa delà 1686; dar numai observatiunile 
sale delà 1690, asupra trecerei lui Mercm- di- 
naintea soarelui, furâ susoepute în »Acta Eru- 
ditoiTim». f 1695; observatoruJ sëu a 'sustatpânâ 
la 1794. In suprafata lunei astronomul Schrôter 
botezà 3 vâi pe numele lui A.

Arnold, Yowry de, profesor la conservatorul 
din Mosova, compositor çi scriitor musical rusesc, 
n. 1 Nov. 1811; a scris opéré, ouverture, cân- 
tece etc. çi multé tractate musicale, între cari 
mai însemnat : «Die alten Kirchenmodien».

Arnold de Brescia, discipolul lui Abaelard, 
contrar al ierarchiei, predicà în oraçul sëu natal 
Brescia pentru sârâcia de bunà voie a preotilor; 
déclarât în sinodul al 2-lea Lateran de eretic, 
fugi în Francia çi de aci în Roma, unde se 
puse în fiimtea partidului poporal pentru resta- 
bilirea veohilor Übertà|i republicane. La man-

18*



268 Arnolfo di Cambio — Aroma.

datai papii Adrian IV., A. a fost (1155) spên- 
(Jiirat, iar cadavnil lui ars, Cf. Giesebrecht, A. 
V. B. (1873); Bonghi A. d. B. (1885).

Arnolfo di Cambio, arcbitect çi sculptor italian, 
n. 1233; t 1310. Lucrârile principale: Biserioa 
poticâ Santa-Croce çi domul Santa-Maria del 
Fiore în Florenta.

Arnon, rîu în Moab, se varsâ în Marea Moartà; 
astâ^i Wadi-Môdçib.

Arnost din Pardubife, cel dintâiu archiepiscop 
din Praga, a trait între anii 1308 pânâ la 1364. 
Unul din cei mai intimi sfetnici ai împëratului 
Carol IV.; mare protector al artelor.

Arnota, calme de munte în Rom., j. Vâlcea, 
pornesce din muntele Cocoru çi Breota, se în- 
dreaptà câtrâ sucb-est, separand rîul Bistri(a de 
apa Costeçtilor çi se termina aproape de con- 
fluen(a aoestor 2 rîuri. Piscurile cele mai înalte 
sûnt : muntii Coltii, Buila çi Arnota.

Arnota, màndstire în Rom., j. Vâlcea, situatâ 
pe un munte, ce se înal{â în fata mânàstii-ii 
Bistrita în depârtare de o oarâ de aceasta, fun- 
datà din temeUe de Mateiu-Vodà Basarab la 
1706. Dupa legenda culeasâ de Gr. G. Tocilescu, 
Mateiu-Vodâ, se (}ice, câ a câcjut într’o crimâ, 
pentru care trebuia sa fie dus sa se judece la 
Constantinopole ; afiând el despre soai-ta ce îl 
^tepta, a fugit pe sub mun(i, pânâ ce a ajuns 
în acest loe; aci era pe atunci un lac mare çi 
miütâ ràchità. Mateiu s’a ascuns dupa rachitâ, 
aça câ Turcii, ce îl urmâriau de aproape, nu 1-au 
mai putut gâsi. Dupa aceea çi-a adus martori 
çi s’a desvinovâtit la Constantinopole. In semn 
de mulîàmità, Vodà a hotârît sâ facâ o mânâ- 
stire pe acest loc; scurse lacul çi îl umplù eu 
cârbuni, zidind altarui chiar pe locul unde scâ- 
pase. Timpla bisericii, destul de frumoasâ, în 
lemn poleit çi colorât, este bine conservatâ; de 
asemenea çi icoanele, cari sûnt ca çi tîmpla din 
timpul lui Mateiu-Vodâ, cum se vede din in- 
soriptiunile de pe ele. Uça bisericii, care acum 
înlocuiesce o uçâ mai veche din timpul lui 
Mateiu-Vodâ, e frumos sculptatà în lemn de 
castan çi fâcutâ de Const. Brâneoveanu înainte 
de a se urca pe tron. In tinda bisericii se vëd 
zugrâvi(i : Mateiu-Vodâ Basarab, (inênd biserica 
în mâni împreunâ eu so(ia sa Elena, apoi pâ- 
rintii acestui Vodà: Jupân Danciu vel Vornic 
eu Jupânita Stanca çi a4ü. Tôt aci se aflâ : mor- 
mêntul lui Mateiu Basarab, de marmorâ albà, 
exécutât, admirabil, opéra unui artist grec, 
înfrumsetat eu marca (erii în relief; inscrip- 
(iunea e în limba grecâ; mormentul lui Dan- 
ciul Vomicul, tatàl lui Mateiu Basarab, mai 
simplu: o singurâ lespede eu inscriptiune ; mai 
sûnt âneà 2 pietri mormêntale eu inscriptia 
çtearsâ. Mânâstirea are un vechiu pomelnic, în 
care se cetesc nmnele ctitorilor, cari delà în- 
ceput au zidit çi au înâl(at sf. casa aceasta; 
aici se aflâ çi pomelnicul famUiilor: Brâneoveni, 
Leurdeni, Golesci çi altor creçtini, cari au fàcut 
danii la mànàstire ; apoi mai multe odoare pre- 
(ioase eu inscriptiuni interesante; în spécial o 
cutie mare de argint, fâcutâ la 1817 de Banul 
Radu Golescu, avênd în lâuntru sf. moaçte: o 
mânâ a sf. mucenice Marina çi câteva oase ale 
sf. Filip çi Mihail Sinadon. La fântâna veche a 
mânâstirü, numitâ »Fântana Domneascâ« çi zi- 
dità tôt de întemeietorul mânâstirü, se aflâ o

piatrâ eu inscriptie. Casele dimprejurul bisericii 
s’au reclâdit (1852—56) dupà proiectul archi- 
tectilor Schlachter çi Beneç, sub domnia lui 
Barbu Diniitrie Çtirbeiu-Voevod, care alesese 
aceastâ mànàstire ca loc de închisoare pentru 
»boierii cei nesupuçi çi haini domniei«, dar acum 
se aflâ în desâvîi'çitâ ruinâ Mânâstirea acum 
n’are càlugàri, ci se administreazâ de un preot 
plàtit de guvern. (Cf. C.,St. Bilciurescu: Mànà- 
stirile çi bisericile din Remania, Bucui’esci, 1890 
çi C. Alessandrescu: Dic(. geogr. al j. Vâlcea, 
Bucuresci, 1893.) [nt.]

Arnsberg, district în prov. Vestfalia, 7695 km*., 
1.342,711 loc. (1890). Capitala A., lângà Ruhr, 
7414 loc.; judeoâtorie, gimnasiu; mai nainte ea- 
pitala ducatului Vestfalia çi sediul principal al 
jurisdicfiunilor criminale.

Arnstadt, capitala principatului Schwarzburg- 
Sondersbausen, lângà Géra, centra al liniei fe- 
rate Neudietendorf-Bmenau, 12,818 loc. ; gim
nasiu, çcoalà realâ; bàî de sare. Aci sûnt sali- 
nele Arnshall çi resturi din cetatea Kâfern.

Arnulf, 1) A. împêrat roman, fini natural al lui 
Carlmann, rege al Franconiei est., dupa moartea 
tatàlui sëu a moçtenit Bavaria çi Carintia, iar 
dupâ detronarea lui Carol cel Gros (887) a fost 
aies rege al Franoonilor ; bâtù 891 pe Normani 
la lüwen, luptà 893 contra principelui Svatopluo 
din Moravia, se duse în Italia, unde a luat Romn 
în asalt çi s’a încoronat 896 ca împérat lom.; 
f 8 Dec. 899 în Regensburg. 2) A. Sfâniul, în
temeietorul familiei Carolingilor, n. 582, episcop 
în Metz; sub Chlotar IL a guvernat Francia 
dimpreunâ eu amicul sëu maiordomul Pippin. 
La 627 ab()ise de episcopie, retràgêndu-se în 
Vogati, unde a trâit ca pustnic. f 641.

Arogare, fiat.J a-çi însuçi pe nedrept. Aro- 
gant, ingâmfat, obrasnic. Aroga^iune (lat. Ario- 
gatio), adoptare.

Aroideae, familie de plante Monocotiledoaue 
eu aproape 100 de genuri çi 900 de specii, res- 
pândite mai aies în regiunUe tropicale ale glo- 
bului, mai rare în cele temperate, lipsiud în 
cele reci. Multe sûnt terestre, unele trâiesc în 
mlaçtini, pe lângâ bà4i, altele sûnt ou totul 
aquatice înnotâtoare, ori sûnt epidendre. In gé
néré sûnt erbacee, aoaule sau eu o tulpinà çi 
bogate în suc apos sau làptos, caustio, ncru oii 
veninos. Au franze întragi lanceolate, s;igitiitc, ori 
lobate, pertuse, pinatifide etc. Flori miel, uneori 
fetide, învëlite într’un spat de forme variabile, 
divers colorât. In Europa cresc abia 8—12 genuri, 
iarînRomâniaçi terile vecine numai uniiâtoarcle: 
Arum L., Calla L. çi Acorus L. Prea putine sûnt 
comestibile, utilisându-se ori tuberculele lor fécu
lente, ce îçi pierd proprietàtile vàtëinàtoare pria 
culturà, ori de se usucà çi se coo, cum e Co- 
locasia esculenta Schott., alimentarâ în insula 
Martinica; sau se foloseso tulpinele çi rhizomele 
amilacee, sau rammile tinere, ori fructele par- 
fumate ca cele de Tornelia fragrans. Cele mai 
multe sûnt cultivate în floràiü, apartaniente, 
pentru màrimea çi framsetea frunzelor, cum si 
pentru coloarea variabilâ a spatului infloroscentei ; 
aça sûnt diverse specii de Anthurium, Pothos, 
Philodendron etc. [S. $t. R.]

Aroma, substanfe volatile, cârora e datorit 
mirosul plàcut al vegetalelor ori al preparatelor 
vegetale; de regulâ un oleiu eteric.
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Aron, fratele lui Moise, numit în cartea II. 

çi »Gui a« sau »Profet«, adecâ oratorul lui Moise. 
El a turnat, la voinfa poporului isr., virelai 
de aur.

Aron, 1) A. Florian, profesor çi publicist, 
II. 1805 în Ardeal, f 1887 în Bucuresci. A 
studiat în Pesta, apoi 1827 a treout în România 
çi a fost profesor în Craiova, mai tâi'ijiu în Bu
curesci. La 1849, întorcêndu-se în Ardeal, a 
redactat câtâva vreme 4>al'ul »Telegr. Român« 
înfiintat de Çaguna; mai tàrijiu a redactat îm- 
preunâ eu I. Maiorescu textul rom. al »Foii le- 
gilor impériale» în Viena. In 1857 s’a reîntors 
in România, unde a funefionat ca profesor de is- 
toria univ. la colegiul Sf. Sava çi mai tânjiu la 
universitatea din Bucuresci. A publicat mai multe 
luciari didactice, dintre cari mai însemnate: 
»Idee repede de istoria principatului Iferii-Ro- 
niânesci« (1835) çi »Dio(. franceso-român« (2 vol., 
1843) lucrat în colaborare eu Poenaru çi Bill, 
lu România a redactat (jiarele «România» çi «Mu- 
seul National». [*]

2) A. lacob, canonic la Oradea mare. Cu oca- 
siunearestauràrii diecesei romane gr.-cat. a'Orâ()ii 
mari s’a înfiintat çi un capitul de 5 membri. Intre 
cauonicii denumifi la început (23 Maiu 1777) a 
fost çi prepositul lacob A. din ordinul càlugârilor 
sfàntului Vasile; n. în Roçia din inuntii apu- 
seui, studiile teologice çi filosofice le-a fâcut în 
Ronia, unde se çi chirotoni 1765. Mai ântâiu 
funofionà ca profesor în Blaj, dupà aceea ca 
prefect în seminarul St. Barbara dm Viena. In 
sinodul électoral din 12 Aug. 1782, a fost aies 
candidat pentru scaunul episcopesc din Blaj cu 
57 voturi. f 21 Febr. 1788, — precum se afirmâ 
în çematismul diecesei ürâ(Jii-mari ca episcop 
denumit, dar neconsaurat çi nepreconisat.

[Dr. A. Bunea.]
3) A. Vasile, poet poporal, n. 1770 în Glo- 

govèt, lângà Blaj, fiu de preot, din familia Aro- 
neçtiicr, foarte cunoscutâ în Trans. Çi-a fâcut 
studiile liceale în Blaj, iar cele juridice la fa- 
cultatea din Cluj. Apoi, stabUindu-se ca advocat 
în Sibiiu, s’a fâcut cunoscut ca apèrâtor al Ro- 
mânilor înaintea tribunalelor ; dar titlul, cu care 
este trecut în istoria culturii çi literaturii na
tionale, este ca autor de poeme populare. A., 
I.^ Barac în Ardeal çi cu A. Pann in Muntenia, 
sûut cei trei poeti populaii, ale câror scrieri au 
avut mare influentâ pânâ pe la 1860 în cla- 
sele de jos ale popomlui çi continuâ a se ceti çi 
astâcji dincoace çi dincolo de Carpati. G. Ba- 
vitiu spune, câ în Transilvania mii de Romani 
moepuserâ sâ învete carte, numai ca sâ poatâ 
ceti «Alexandrie» çi «versuiîle» lui A. Çi aceastâ 
leoturâ a remas pânâ astâiji una din cele mai 
cantate çi mai plâcute poporului roman. Nu 
prea fericit în càsâtoria sa, A. gâsi în cultivai-ea 
poesiei mângâierea vietii çi gloria numelui sëu. 
Scrierile sale tipârite çi respândite în numeroase 
ediRuni sûnt; Piram çi Tisbe (1808), çi Narcis 
(1808) ; doue poeme al câror subieot este luat 
din metamoi'fosele lui Ovidiu, cartea III. 22 çi 
cartea IV.^ 23; Patiraile domnului nostru Isus 
Christos, în versuri (1808); Leonatçi Uorofata, 
poemà satiricâ în contra befiei (1815); Anul oel 
mânos (1820), poemâ didaotioâ, în cai’e se tra- 
teazà despre feluritele lucrâri ale anului; Istoria 
lui Sofroniin çi Haiitei, în versuri (1821). Afarâ

de acestea, dupâ moartea lui A. întêmplatâ la 
1822, au remas çi alte scrieri ne tipârite, între 
cari se scie Eneida lui Virgiliu, intreagâ sau 
mare parte, çi pârti din Bucoücele lui Virgiliu. 
Un specimen din aceastâ traducere e publicat 
de T. Roçu în raportul gimnasiului din Beiuç 
pe 1876 çi reprodus mai corect în «Transilvania» 
(Nr. 24 din 1677 çi Nr. 1 din 1878). Bine în- 
teles, câ scrierile populare din acel timp nu pot 
sta alâturea, in privinta valoarei literare, cu 
scrierile populare mai noue. [M. Strajanu.]

A. Peiru Pavel çi A. Teodor, v. Aaron.
Aron-Vodâ, (A. FmanuilJ, domn al Moldovei 

(1581—1595), a ajuns la tron din simple ràudaç, 
cumpërând domnia ou 1 mil. galb. Ca sâ-çi plâ- 
teascâ datoiiile, scoase dâjdii noue, 'feara se 
rescoalâ, A. însâ o potolesce cu mare cru4ime. 
Atunoi Poarta îl raazilesce (1592). Dar prin stâ- 
ruinfa creditorilor sëi, el este din nou numit. 
Sàturat de jafurile Turcilor, îndemnat de Papa 
a iTipe cu aceçtia, A. fù înduplecat de Mihaiu- 
Viteazul la alianta creçtinâ (5 Nov. 1594). El 
prigoni pe pâgâni, curâti teara de ei, luând çi 
Dobrogea (1595). Pîrît de hatmanul sëu Stefan 
Râzvan, A. fù prins de oçtile transilvane çi în- 
chis cu toata famiRa la Vinful-de-jos (Maiu 1595), 
unde preste putin çi mûri (1597).

Aron, Piatra lui —, stânoâ situatâ între mâ- 
nâstirea Agapia veche çi Agapia din vole, în 
Rom., com. Fîlioara, (jud. Neamtu). Dupâ legendâ 
Aron-Vodâ, înainte de a ajunge la donmie, era 
slujitor la unchiul sëu, mitropolitul Nicanor, çi 
avea dragoste cu o câlugâritâ tinërâ delà o mâ- 
nâstioarâ, ce era pe moçia mânâstirii Hilioara; 
la stânoa aceasta 1-a întâlnit mitropolitul pe ne- 
potul sëu, care se întorcea delà Hilioara, çi 1-a 
bàtut. A. a fugit de aici în Ifeara-Unguieaacâ, 
apoi la 'fei'igrad, unde s’a apucat la oameni mari 
de slujit çi cu vreme a eçit domn în Moldova; 
dupâ aceea pe mitropolitul Nicanor 1-a prins çi 
1-a desvirilat. Cf. C. D. Gheorgiu: Dict. geogr. 
al jud. Neamtu. Bucuresci, 1895.

Arondare, rotun4ire, lârgire, împâi’tirea în 
districte a uuei teri, tin ut etc., a pune la un loc. 
Arondisment, (franc.) circumseriptiunile admi
nistrative ale Franciei, cari fac parte dintr’un 
departament (district).

Aroneanu, sat în Rom., j. laçi, pl. Copou, cu 
408 loc. ; în acest sat se aflâ mànàstirea A., zi- 
ditâ de Aron-Vodâ la 1594, întretinutâ astâiji de 
stat. Ca fapt istoric petrecut în aceastâ localitate 
este de însemnat resboiul dintre Stefânitâ-Vodâ 
çi Constantin-Vodâ, în care au fost înfrânti Ca- 
zacii, cari ajutau pe Stefânitâ. Cf. C. Chiritâ: 
Dict. geogr. al jud. laçi. Bucuresci, 1888.

ifirpa, (ital.) instniment musical, v. harfa.
Ârpàd, flul lui Âlmos, întemeietorul dinastiei 

arpadiane, unul dintre cei çepte voevo4i maghiari. 
Dupâ ce Bisinienii au scos pe Maghiari din Li- 
bedia (889—890) çi i-au stnmtorat în Atelkuz, 
semintiile s’au convins, câfârâ conducere unitarà 
çi legâtui’â mai strinsâ nu pot rësbi cu multele 
neoasuri cari i-au ajuns. Pentru aceea — precum 
spun cromcele magh. — voevo4ü în Atelkuz au 
aies pe Ârpâd de conducëtor, fâcênd tôt atunci 
çi aça numita legàturà de sânge. Va fi fost — 
nu înoape îndoialâ — ceva legâturâ, dar nu 
precum ne spun cronicele, ce se adeveresoe çi 
din nesiguranta succesiunii pe tron în sinul
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dinastiei Arpadiane. De abia s’au stabilit îa 
Atelkuz, când Leon VI., împër. gi'ecesc, a cenit 
ajutonil lor în contra Bulgarilor. A. a primit în- 
vitarea çi în 894 a trimis pe fini sëu în contra 
Bulgarilor, pe cari i-a çi bâtut în trei bâtâlii, re- 
întorcêndu-se acasâ eu mare pradâ. Dar aceasta 
expeditiune le-a pricinuit mai'e desastm. Bul- 
garii aliaÿi eu Bisiuienii au nâyâlit asupra Ma- 
ghiarilor remaçi în Atelkuz (Âi'pâd s’a resboit 
inspre nord), fàcênd mare mâcel çi prâdâciune. 
Pentru aceea s’au hotârît a-çi câçtiga patrie 
noua. Cronicele descriu foarte scâleiat çi plin de 
anacronisme migratiunea Maghiarilor. Au întrat 
în Ungaiia de a()i afirmativ la 896 (anul nu e 
constatât) çi dupa lupte çi conventiuni s’au adâ- 
postit definitiv. A. f 907, dupa conducere de 
20 ani. (V. art. Maghiarii çi Upgaria.)

Arpagic, Allium Schoenoprasum L. (v. ac.), o 
specie de plante din fam. Lilieae-lor, aproape în- 
mdità eu ceapa. Oresce selbaticâ pe ^ermurii 
riurilor în deosebi pe termum Dunârei, ai Elbei 
çi Einului, dar se cultiva pretutindenea çi în 
grâdini, în pâment sfârmicios, putin umbros, 
pentru frunzele subtirele, din lâuntru goale, cari 
se pun în mâncâri diferite, mai aies în zamâ. 
(Arbagio, Arpacicâ.) (De altcuin mai numesce 
poporul uostru A. çi cepele cele mici, cari se 
sâdesc primâvara, penti-u a cresce din ele cepele 
cele mari.)

Arpa^, numele mai multor localitâti în Trans. 
1) A. de jos çi 2) A. de sus, douë comune în 
’j’eara-Oltului, cott. Fâgâraçului. A. de jos se aflâ 
açecjat lângâ Oit, pe laturea stângâ çi pe çoseaua 
ce duce delà Fâgâraç la Sibüu; ai-e 1111 loc., 
toji Romani. A. de sus este situât spre sud delà 
A. de jos, la poalele munjilor çi are 1656 loc. 
Romani ; aici s’a înflinjat o fabricâ de sticlà, care 
acum e pâi'âsitâ. Ambele au fost comune grâ- 
niteresci, aparjinênd o parte a loCuitoiilor oa 
soldaji grànijeri regimentului roman I. de gra- 
nitâ. Intre a. 1819—1839 numërul poporatiunii 
militarisate era : în A. de jos 490, în A. de sus 
210sullete. (Cf. Lenk, geogr. etc. Lexicon, 1839.) 
Spre sud delà A. se înaltâ grupa muntilor 
A. -1 ui, în puteraicul çir al muntilor Fâgâraçului. 
3) A. munfii, {munpii A.-lui), o grupâ de munti 
ce se înaltâ la granita sudicâ a Ardealului, spre 
sud delà comunele A., între muntii Cârtiçoarei 
çi ai Ucei, apartinênd muntilor ’ferii-Oltiilui sau 
ai Fâgâraçului; piscuiile lor mai înalte sûnt: 
A. mare sau Ver top, eu douë piscuri de 
2465 çi 2472 m. înalte, A. mic sauVêrtopel 
2459 m., Podragul 2455 m., Podrigel etc. 
In vâile aoestor munti se aflâ la cul Po- 
dragului, eu o periferie de 780 m. çi lacul 
Podrigel; pe ooastele lor isvoresc mai multe 
rîulete de munte, cari se vai’sâ în Oit; dintre 
ele cel mai însemnat este rîul A. mare, care 
curge pe lângâ ambele Arpaçuri. 4) A. mare 
sau Vêrtop, munte în muntii Fâgâraçului 
(grupa muntilor A.-lui), eu 2 piscuri, avênd 
inâltime absolutâ unul de 2465, celalalt de 
2472 m. Spre sud este mârginit de o coamà 
de munte de cale, preste care trece o potecâ 
de munte în Remania, la o înâltime absolutâ 
de 2078 m. A. rîul et de munte, isvoresce în 
muntü A.-lui çi este afluent al Oltului, pe la
turea stàngâ. Valea lui este ângustâ, mârginitâ 
de coaste pretipiçe, printre cari apa curge eu

repeijiciune çi zuzet, formând ici-colea mici cas
cade ; dupâce iese dintre munti, trece pe lângâ 
comunele A. de jos çi A. de sus, çi se varsâ în 
Oit în preajma A.-lui de jos. Un afluent al lui este 
Valea-Arpâçelului, care se varsâ în el din jos de 
A. superior. 5) A.mic, sauVêrtopel, munte 
stàncos în muntii Fâgâraçului (grupa muntilor 
A.-lui), are înâltime, de 2459 m. [Silv. Mold.]

Arpitac, (magh. Arapatak), comunâ în cott. 
Treiscaunelor ; are 1223’ loc., dintre cari 670 
sûnt Romani, iar restul Maghiari. Pe teritoriil 
acestei comune, în depârtare de 1 oarâ spre nord, 
se aflâ vestitele ape minérale çi soâliji delà Vdl- 
eele (magh. Elôpatak).

Arpeggio, arpeggiato, (ital.J termin musical, 
însemneazâ a cânta în modul harpei, adecâ a 
nu întona acoi-dul deodatâ, ci a-1 mpe, (tonurilo 
aoordului se urmeze unul dupâ altul).

Arpéggione, Citai.J instrument musical, ghi- 
tarâ-violoncel, inventât 1823 de G. Staufer în 
Viena. Astâcji nu se mai întrebuinteazâ.

Arpent, (franc.) mësurà de pâment, în dife
rite locuri de diverse dimensiuni, 3()—50 ari. 
Arpentagiu, agrimensurâ.

Arpino, vechiul Arpinum, oraç în prov. ital. 
Caaerta; patria lui Mariu çi Cicero (monunientele 
lor se aflâ în Palazzo del Commune) çi a lui 
Vipsanius Agrippa. Ruine numeroase, un zid 
çi 0 poartâ ciclopicâ interesantâ.

Arqua, sat în Italie de sus, delà Padua spre 
sud-vest; aci a mûrit Petrarca.

Arquebusade, (franc) médicament vecbin; 
lichid pentru vindecarea ranelor, împuçcâturilor. 
(V. Archebusa.)

Arques, oraç în départ, francez Sena de jos, 
arond. Dieppe, 990 loc. ; aci a avut loc Victoria 
lui Henric IV. la 21 Sept. 1589 asupra arinatei 
Ugiate.

Arran, insulâ la gui-a rîului Clyde (Scotia), 
apai’tine cottului Buteshire ; 430 km4., 7712 loc.

Arras, capitula fortificatâ a départ, franc. Pas 
de Calais, lângâ Scarpe, (1891) 24,126 loc. Odi- 
nioarâ a fost central principal al Atrebatilor, 
mai târ(Jiu al cottului Artois; delà 1640 fran- 
cezâ. Locul de nasoei’e al lui Robespierre.

Arrebo, Anders, poet danez, n. 1587 în Kio- 
bing; în etate de 30 ani episcop în Droutheini, 
dar depus de parlament pentru traiul sëu excesiv. 
Trece de pârintele poesiei mai noue în Dano- 
marca. Çi astâcji sûnt gustate traducerilo rimato 
ale psalmilor lui David çi »Hexaemeron«-ul dospre 
cele 6 (Jile ale creafinnii, o imitajie dupâ fran- 
cezul Bartas. Biogradia de Roerdam. Copenliaga. 
(1857, 2 tom.) [Dr. E. C],

Arrest, Henric Ludovic d’, astronom, n. în 
Berlin 1822. 1848 observator la Lipsea çi docent 
la universitatea de aci. 1852 profesor extra- 
ordinar, iar 1857 profesor ordinar la Kopeuhaga, 
unde conduse edificarea observatorului non (1860 
pânâ 1861). f 1875. Opéré : »Resultate din obser- 
varea nebuloaselor çi a roilor de stole«. Lipsen, 
1856. «Siderum nebulosomm observationos Ilav- 
nienses«. Kopenhaga, 1867. »Cercetâri spectral- 
analitice asupra stelelor nebuloase«. Koponbaga, 
1872; çi altele referitoare la cometi.

Arrest of judgment, (engl. pron. of djodjmont), 
în procesul criminal engl. împiedecaroa exeen- 
târii unei sentinte prouuujate prin corcru de 
revisiime.
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Arrêt, (franc.) mandat de arestare (v. arest); 
în înteles restrins sententa définitive a forului 
ultini, în contra-st en sentence apelabile. A. de 
prince, mai de mult mesura preventivâ de a 
retiné în port vasele comerciale ale vr’unui 
stat, pentru a împiedeca lâttrea de sciri despre 
anumite stâri interne ale leidî. Dreptul inter
national modem nu admite acest A.

Arretium, oraç în Btmria, (v. Arezzo). Vase 
arretinice, luoruri de olârie anticâ romanâ, eu 
O poleialà strâluoioasâ de coloare ooraUnâ, a 
càror fabrioare luase avênt mai aies în A.

Arrha, (lat.J arvunâ. A. nuptialis = donatiune 
din pai-tea bârbatuluî pe sama sotiei, oa echi- 
valent pentru zestre. Ident. ou donatio propter 
nuptias. A. poenitentialis = vadiu.

Arrhidaeos, v. Filip Arrhidaeos.
Arria, eroioa sotie a lui Caeoina Paetus, cai-e 

a fost condamnât la moarte, fiind parta? la o 
révolta (42 d. Gbr.) contra îrap. Claudiu. Ob- 
servând ea, câ bârbatul ei hesiteaza a se sinu- 
cide, ca sa sqape astfel de pedeapsâ, luà pum- 
nalul çi-1 înfipse în piept, îl dâdù apoi bârbatului 
(jicênd: Paete non dolet (Paetus, nu doare).

Arrianos, Flavius, scriitor grec, n. cam la 
100 d. Gbr. în Nicomedia (Bitinia) ; 136 prefect 
în Capadocbia sub Hadrian ; -j- la adânci bàtrâ- 
nete pe timpul lui Marc Aureliu. Scrieiile prin
cipale : «Enchiridion Epioteti« çi «Diatribae Epic- 
toti*, »Anabasis«, istoria rpsboaielor lui Alexandru 
cel Mare, dupa isvoarele cele mai bune. Operele 
lui complété au fost edate de Dübner çi Müller 
(1876), »Scripta minora* de Hersober (1854).

Arrighi, Jean Toussaint A. di Casanova, 
duce de Padua, n. 1778 în Corte pe insula Gor- 
sica, înrudit eu familia bonapartistà ; s’a luptat 
ca general de brigadâ la Austerlitz çi Friedland, 
ca general de divisie la EssHngen çi Wagram. 
Dupa a doua restaurare exilât dîn Francia, i s’a 
dat 1820 permisiunea de reîntoarcere ; 1849 ca 
membm i corpului legislativ a apërat eu multà 
càldurâ interesele bonapartiste; dupa lovitura de 
stat delà 2 Dec. 1851 a fost numit membru al 
aça numituli consiliu de stat; 1852 senator çi 
guvernor al casei invalicjilor; f 21 Mart. 1853.

Arrosement, (franc, umecjire, împros- 
pëtare), în sens figurât termin financiar, care 
insemneazâ o plata suplementarâ spre asigui’area 
câçtigului dupa o sumà déjà plâtitâ; s. e. daeâ 
pàrtaçii unei societàti pe actü — neajungêndu-se 
capitalul déjà preliminat ?i incassat, — trebue 
sà mai plâteascâ ulterior dupa fiecare actie âneâ 
0 sumâ oareoare; dupa suma aceasta se com- 
putâ iuterese.

Arrow-root, (engl.) feculâ alimeutarâ extrasâ 
din l’hizomul càrnos al mai multor plante, apar- 
tinênd familiei Scitamineelor, mai aies de Ma- 
ranta arundinaoea L. din Antile. Se mai aduce 
din America, Bermude, Indiile orientale (aeî se 
scoate din Gurcuma leuoorrhiza Roxb.) etc. Sub- 
stantâ alimentarâ, emolientâ, administratâ în 
afectiuni digestive, urinare etc., dur în Europa 
i se substitue fecula de cartofi, ce are cam 
acelaji gust çi proprietâti nutritive. Gràuntele 
adevëratului A. de Antile sûnt piriforme, pufin 
niM mioi ca cele de cartofi, ou bilul linear ori 
triunghiiüar, açecjat în mijlocul grâuntelui ori în 
partea cea mai largà a lui. [S. Çt. R.]

Arsache sau Parapani, com. rur. in Rom.

(composa din catunele: Bâlarii çi Parapani sau 
Arsache), j. Vlaçca, situatâ pe malul Dunârii, în 
dreptul satului bulgar Pirgos. Aceasta proprie- 
tate aparfinea Drului Arsache, fost ministru sub 
domnia principeiui Guza; în aceasta comunâ 
sûnt 2 biserici çi o çcoalâ destul de bine între- 
tinutà; locuitorii (2255 suflete) sûnt oameni 
harnioi, ou multe vite, se ocupà eu agricultura 
çi eu pescuitul. Aid se afla çi o moarâ eu vapor. 
In dosul satului A. se vëd urmele unei cetà(i 
vechi, fârà sa se scie ce nume are çi de cine 
ar fi fost fâcutà.

Arsaf, în mit. egipticâ un deu de soare, se 
aseamënâ ou Hor la Egipteni çi eu Bel din Orient.

Arsakiijii, 1) Pinastie în Parthia. Intemeie- 
torul ei a fost Arsakes I., care çi-a tras ori- 
ginea din vecbea dinastie a Persiei. Regii din 
aceasta dinastie au domnit delà 256 a. Gbr. pana 
226 d. Gbr. Fiecare domnitor a purtat conu- 
mele de Arsakes. 2) Dinastie în Armenia. In- 
temeietorul ei a fost Valarses, care fù ridicat 
pe tron prin fratele sëu Artabanos Arsakes III., 
regele Partbiei în 150 a. Gbr. Descendentii sëi 
au domnit pânà în 428 d. Gbr. Ultimul A. a fost 
alungat de pe tronul Armeniei prin Sassanidi-

[T. F.]
Arsamas, 1) cerc în guvernamentul rusesc Niçnî 

Novgorod, 51,272 kms.; 141,134 loc.; 2)capitala 
ceroului de acelaçi nume, eu 10,895 loc. (1886); 
34 biserici çi 4 mânàstiri; industrie înfloritoare 
çi comerciu însemnat. 1802—61 era aici o çcoalâ 
de picturà sub conducerea lui A. Stupin, din 
care se provedea aproape întreaga Rusia eu 
icoane sfinte ; 2) numirea unei societàti literare 
rusesoi, 1815—18 în Petersburg çi Moseva, eu 
directie liberalâ.

Arçea, harçea, »postav sau altâ materie omatâ 
eu cuseturi, ce se pune pe çeaua calului*. (Et. 
M. Rom.)

Arsele, numirea mai multor località(i în Rom., 
j. Buzeu ; mai însemnat e schitul A. în cât. eu 
aceeaçi numire, acum desbinfat çi în ruine, în- 
cungiui'at de mun(i stâncoçi, eu o posi(ie din cele 
mai frumoase.

Arsenal, atelier çi magasin unde se construiesc, 
repareazâ, examineazâ çi unde se depun çi con
serva arme çi munitiuni.

t Arsenalul de construcfiune al armateit în 
Bucui-esci, este situât pe Dealul Spirei, ocupând 
0 suprafatâ de aproape 1 km*. El are de scop 
de a fabrica çi repara materialul de artilerie, 
munitiuni çi toate ti’âsurile necesare armatei. 
Directorul arsenalului este un colonel de arti
lerie, ajutat de 2 oficeri superiori, 5 câpitani,
2 locotenenfi çi 8 guardi de artilerie. Pe lângà 
arsenal sûnt ataçate o çcoalâ de meseriaçi mi-» 
litari çi o oompanie de lucrâtori miütari, de- 
stinate a da armatei mâiestri necesari çi lucrâtori 
coloanelor de munitiuni, în timp de campanie. 
Toate atelierele sûnt luminate electric çi unele 
provëdute ou motori eleotrici. Numërul lucrâ- 
torilor ajunge pânà la 1500. Pânâ în 1862 nu 
existau în principale decât mici înoeputuri de 
fabricarea munitiunilor çi materialului de arti
lerie. In Muntenia se afla un mic atelier de 
armuràrie çi altul de rotârie la Bucui'esci, pul- 
berâria delà Têrgçor, lângà Ploiesoi, eu aparate 
foarte primitive. In Moldova, la laçi, un atelier 
de armuràrie, unul de rotârie çi tîmplàrie çi
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unul de artificieri sut aceeaçi directiune, doué 
deposite mici de pulbere §i munifiuni la Copou ; 
O fabiica particularà de pulbere la Piati'a. Aceste 
instala^ium rudimentare, ne mai putênd satisface 
trebuin^ele armatei âncâ din 1860, ministiul de 
resboiu, general Florescu, trimiae in Belgia pe 
câpitanul Heret, care studiazâ acolo proiectul 
organisârü unei mici pirotechnii, unei topitorii 
pentru proiectile çi unui atelier meohanio de repa- 
ratiuni. Aceste materiale sosesc eu un mie Per
sonal recrutât în Belgia si se alege pentru in- 
stalarea pirotechniei locul cjis »Curtea arsâ« din 
Dealul Spirei. Ruina bisericii se transformé în 
usina (laborator de chimie, sala de ambutisaj, 
forje si topitorie, iar atelierele adiaoente piro- 
techniei sûnt instalate în barâci provë(}ute eu 
apérâri de pâment. In 1862, ptimâvai’a, piro- 
tecbnia începe a functiona. In organisarea piro
techniei câpitanul Heret fost asistat de loco- 
tenentul belgian Leboulengé, care cât se aflà în 
Bucuresoi, construi un aparat ce era sâ devinâ, 
prin perfectionàri sucesive, chronograful Lebou
lengé, întrebuintat a(}i în experientele balisticei. 
In cumul anului 1863 se aduce o noua expedi- 
tiune de masini si se construesce o parte din looa- 
lurile arsenalului organisându-se si serviciul sub 
un dii'ector al stabilimentelor, avênd sub autori- 
tatea sa: manufactura de arme, pirotechnia si 
pulberâria Têrgsor eu personalul necesar. In 
1866 stabiRmentele de artUerie sûnt împârtite 
în 4 divisii indépendante una de alta: 1) arse- 
nalul eu depositul de arme, munitiuni si mateiial, 
atelierul de constructiuni de trâsuri, fondârie si 
atelierul mechanic; 2) manufactui'a de arme; 
3) pirotechnia; fiecare din aceste divisiuni are 
câte 0 companie (armui'ieri, artificieri si lucrâtori 
ai arsenalului). In 1867 toate stabilimentele de 
artilerié din Bucuresci se pun sub aceeasi direc
tiune (loc.-colonelului Heret). Vechile stabUi- 
mente ale artileriei, cari altâdatâ formau e sin- 
gurâ directiune, sûnt adi independente unul de 
altul si puse individuel sub autoritatea directâ 
a ministmlui. Ele poartâ aeji numele de : a) ar- 
senalul de constmcfiimi ; b) arsenalul de deposit; 
c) pirotechnia armatei; d) depositul central de 
munitiuni; e) arsenalul de deposit (Têrgovisto); 
f) pulberâria armatei (Lâculet). [—]

Arsenal de marinà, totalitatea ateherelor, 
magaziilor si instalatiunilor dinti’’un port militai-, 
destinate a consti-ui, repara, arma si apro-visiona 
bastimentele de resboiu. Un A. complect cu- 
prinde : cale (v. acolo) de constructiuni, basinuri 
sau dockuri plutitoare pentru punerea vaselor 
la uscat, atehere de ferârie si lemnàrie, cuptoare 
de tui-nat, atehere pentru fabricarea artile- 

• riei s> projectUelor, atehere pentra constructia 
masinelor si câldârilor, penti-u constructia masi- 
nelor electrice, diferite magazh de materiale etc. 
Cànd nu sûnt decât instalatiunile destinate ex- 
clusiv pentru constructia si reparatia vaselor, 
A. poartâ numele spécial de gantier. Fiecare na- 
tiune maritiinâ are unul sau mai multe arsenale 
si santiere. A. se aseazâ în porturi bine apêrate 
si pe cât posibil la adâpostul unui bombardament. 
A. marinei romane este la Galati. [Constant B.] 

Arsénié, (Arsenios), l) A. càlugàr din mun- 
tele Athos; compose sub tiüul «Synopsis® un 
compendiu de drept oanonic al bisericii grecesci, 
cai-e se édita pe la 1255. 2) A. sfânt, n. 354

dm 0 distinsâ famille romanâ ; pentru virtutilo 
ji dhltura lui clasicâ papa Damasus Î1 recomandà 
impëratului Theodosius de edueâtor al fiului sëu 
Arcadius ; împëraitul pretinse ca flul sëu sâ as- 
culte stand înpicioare invetâturile acestui bàrbat 
evlavios, prin ce A. îsi atrase ura ambitiosului 
sëu învëtâcel si se retrase în Egipt, unde pe- 
ti'ecù 40 ani. f în etate de 95 dupâ unii, iar 
dupâ altii de 120 ani. 3) A., patriareh al re- 
sâritului, ajuns în aceasta demnitate din simplu 
câlugâr; împëratul Teodor Lasearis II. (1255) 
pe patul de moarte îl numi pe A. tutor al fiului 
sëu loan Lasearis; dai- pe lângâ toatâ bunà- 
vointa, A. nu putù împiedeca pe Mihail Paleo- 
logul de a ocupa tronul (1220) si s scoate ochii 
prétendentului legitim (1261), din care causa A. 
anatemisà pe usurpâtorul Mihail; patriarohul 
mûri în exil 1267. Al doilea urmâtor al lui A. 
îl deslegà pe Mihail de anatemâ, ceea ce dete 
ansâ la scisiune îndelungatâ între Arseniti s* 
partisanü lui Mihail. [nt.]

Arseniii, As, element chimie, se gâsesco în 
stare nativâ sau combinat eu alte corpuri, s. e. 
eu fier si sulfur (mispickel, sulfoarseuiurâ do fier 
Fe S As), si eu alte metale ca auripigment si 
realgar, eu cobalt (arseniurâ de cobalt Co Ass, 
smaltinâ). Se estrage din mispickel prin încâl(|ire 
la eschiderea aerului. A.-ul e corp solid, crista- 
liseazâ în romboedii, e de coloare cenusie s> 
foarte sfârmicios, ai-e luciu metahc si o densitato 
de 5-73, e volatil, vapoiii miroasà a usturoiu; e 
foarte otrâvicios. Se întrebuinteazâ la fabrioaroa 
ahcelor, ca otravâ de musoe, la extragerea nicho- 
lului si la focuri artificiale, în raedicinâ mai eu 
samâ în forma solutiunii lui Fowler; în unele 
tinuturi se afiâ oameni, cari mânâncâ arsenic 
în dose amësurate si îl dau si animalelor, în 
spécial cailor, cari se îngrasâ. capëtâ piele si për 
luciu. Carnea \-itelor nutiite eu A. nu e pri- 
mejdioasà. A.-ul dâ uj-mâtoarele combinatiuni 
principale: Idrogen arseniat Ha As, un gaz 
foarte otrâvicios, Anhidrita arsenioasd As3 Oa, 
numitâ poporal ^oarieoicà (otravâ contra soaro- 
cilor), 0 substantà albà aseinenea otrâvicioasa, 
Anhidrita arsenicà rts2 O5, Acidul arsenic 
As O4 Ha si Acidul metaarsenic As O8 H.

Arçic, os delaîncheieturapiciorului mieilor, în
trebuintat la un joo de oopii.

Ar^ini, Codri A.-lor, numirea unor codi i mi- 
tologici. Hasdëu se întreabâ: Nu ciunva sâ lie 
«Sylva Hercynia® a vechilor Romani, care 
a descris-o si luhu César ca o pâdure iinensàî 
(Et. M. Rom.)

Arsinoë, numele veohiu al orasului Medinct-el- 
Faium în provinciaFaium (Egipt) ; Greoii îi (Jiceau 
Krokodilopolis, pentru-cà aici se închinau (jcului 
Solk ou cap de orocodil. In ruinele acestui oras 
s’au gâsit multe resturi de papyrus ou scrisoare 
greceasoâ, coptioâ, persioâ sau araba (s. e. coleo- 
tiunea archiducelui Rainer).

Arsis, în vei-sifioatiuuea antioâ silabelo toniee 
ale versului. (V. ïhesis.) In musica modernâ se 
numesoe A. partea usoarâ de timp. [*]

Arçltâ, 1) temperatura foarte urcatâ a aerului 
causatà de regulâ de câldui-a soarelui, dar si cSi- 
dura pricinuitâ de foc se numesce pe unele lo- 
curi A. ; 2) în Ardeal un insect (musoâ), care 
pisoâ pe om cànd se scaldâ; 3) ooa.sta luuii doal, 
expus soarelui.
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Ar9i|a-Cre|ului, isvor de apâ tnineralâ în Eom., 

situât înti-’o padm-e de bradi çi frasini pe te- 
ritoiTil com. Hangul, (pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neanitu). Apa ievomlui e limpede, fârâ mires, 
de UD gust piçcâtor la limbâ çi cam sàrat; lâ- 
sata în aer liber apa acestui isvor anmcâ bul- 
buci plini de acid carbonic.

Ars major sau ars magna, s’a nnmit în secl. XVI. 
algebra fajâ de aritmetica vulgarà, care o priviau 
ca ars minor.

Arsuri-Vîrful, Vîrful-Arsurilor, un pisc al 
muntelui ’j’ibleç din munjii Lâpuçului în Ardeal; 
este foarte stances çi are înàl^me de 1831 ni.

Arta, dupa întelesul primitiv al cuvêntului, 
ÎDseamnü sciinja çi puterea de a face ceva. In 
înjeles lavg A. se imparte în doué mari cate- 
gorii ; Artele frumoase, al câror obiect este fru- 
mosul, eu scopiü de a deçtepta imagina^innea 
çi simtemiutele estetice çi a nobilita inima çi 
moravurile, çi Artele folositoare, mechanice sau 
industriale, nmuite mai în spécial meserii, 
al câror obiect este folositoml, eu scopul de a 
îndestuli felurite trebuinfe, çi se subîinpart în 
atâtea categorii, câte sûnt trebuinfele omenesci. 
(V. Meserii.) In antichitate çi în evul mediu 
se nnmiau A. liberale ocupatiunUe demne de 
oameni liberi, pànâ când meseriîle erau làsate 
pe màna sclavilor. Ele erau 7 : gramatica, reto- 
rica, filosofia, numite trivium, çi aritmetica, 
geometria, astronomia çi musica, al câror curs 
se zicea quadrivium. Un ait înjeles istoric 
are vorba A. în istoria republicei medievale a 
Florenjei, care împâi’tia poporajiunea în arte 
majore çi arte minore. Artele majore, în numër 
de 7, cuprindeau breslele profesiunilor celor mai 
însemnate; a judecàtorilor çi notarilor, a negu- 
(âtorilor, a banchierilor, a fabricanfilor de lânâ, 
a fabricantilor de màtasà, a medicilor çi farma- 
ciçtilor, çi a cojocarilor; çi formau burgesia 
înaltâ. Aitele minore cuprindeau alte 14 meserii 
mai iiiici, ca : bnitarü, cismarii, fauiii, pielarii ç. a. 
In sensul modem çi mai restrins, vorba A. se 
aplioâ mimai artelor frumoase. In acest înfeles 
arta este facultatea omului de talent sau de 
geniu de a exprima în forme fnimoase ceea ce 
vede, îçi închipuiesce çi simte. In A. deosebim 
doi factori : talentul natural care e înnâscut, çi 
technica sau îndemânarea practicâ, care se oâçtigâ 
prin studii çi deprinderi. A. çi sciin ja se deo- 
sebesc, însà nu se contracjic. Realitatea eu ne- 
numëratele ei fenomene este terenul soiintelor 
çi al aitelor în aoelaçi timp, çi în aceasta stâ 
aseniënarea lor. Insâ pe când seiinta explicâ 
natm’a, A. o imiteaza; çi pe când sclinjele ne 
vorbesc prin nojiuni generale, aràtându-ne câte 
0 clasâ întreagà de lucruri, artele ne vorbesc 
prin imagini individuale. Çi astfel numai artele 
ne pot révéla viafa individualâ în toate misterele 
Çi adâncimile ei. Ele sûnt prin ui’mare mai in
stinctive, sûnt complementul soun^ei. Afarà de 
acea.sta artelor le stâ deschisâ lumea nemàr- 
ginità a idealului, la marginile câreia scünja se 
opresoe.^ Prin fii-ea sa A. are asupra noastrà o 
mfluentà moralâ niai mare decât seiinta çi filo- 
sofia çi ebiar decât rebgiunea. Viata idealâ, a 
earei sperantâ ni-o dà religiunea, çi câtrâ care 
ne mdnimeazà morala prin preceptele sale, A. 
ne face s’o trâim aevea, împreunâ eu artistul, 
in creatiunile sale. Pentru-oâ atât artistul, cât

çi privitoml se absorb în obiectul contempla- 
tiunii lor, se identificâ eu el çi trâiesc o viatâ 
noua, mai înaltâ çi mai nobilâ decât viata indi
vidualâ a lor. Familiarisându-ne astfel eu sim- 
temêntul de solidaritate çi simpatie universalâ, 
A., deçi îçi pâstreazâ deplina sa independentâ, 
devine prin operele sale cel mai puternio mijioc 
de ediioatiune moralâ. Conditiunile çi regulele 
generale ale artei sûnt: de a imita natura, ideali- 
sând-o prin o uimeritâ alegere çi combinare a 
pârtilor caracteristioe ; de a da în ori ce sferâ 
de A. 0 idee sub o formâ frumoasâ, çi de a nu 
ne puté da în o opéra de A. decât o singurâ 
idee principalà, desvoltatâ prin bogâtia çi varie- 
tatea formei. A.-le frumoase se deosebeso între 
sine dupâ felul materialului, prin care artistul 
exprimâ ideile sale. Astfel cuvintele sûnt niate- 
rialul poesiei; tonuiile sau sunetele nearticulate 
al musicei; colorile al picturei; metalul, piatra 
sau leninul al sculpturei çi arehitecturei ; miç- 
cârile corporale sûnt materialul mimicei, danfului 
çi gimnasticei frumoase. Primele, numite arte 
toniee, sûnt cele mai însemnate ; pictura, sculp- 
tura çi architectura se numesc arte plastice, 
pentru-oâ ele creazâ imagini sau forme mate- 
riale; çi ultimele trei se (}ic în general mimice, 
pentru-câ exprimâ, imitând prin miçcârile cor- 
pului, simteminte çi lucrâri omenesci. Din cora- 
binarea musicei eu poesia se nasce A. cântàrii 
sau musicei vocale; combinarea mimicei eu 
poesia çi vorbirea dau nascere artei dramatice 
çi eloquenfei. [M. Strajan.]

„Arta“, titlul unei reviste musicale ce apare 
în laçi sub directiunea lui Titus Cerne; fundatâ 
în 1883 de un grup de tineri, era destinatâ a 
se ocupa în general de artele frumoase, dar 
chiar din anul dintâiu çi-a restrîns oâmpul, con- 
tinuând a apâré numai partea musicalâ.

Arta, (tui'c. Nard a, veohia Ambrakia), 
oraç în veohiul Epir, delà 1881 capitala nomar- 
chiei A. (1250 km2, çi 32,890 loc.), lângâ rîul A., 
are 7084 loc. (1889). Pânâ la 1881 a fost în po- 
sesiunea turc. Reçedinta unui mitropolit grec. ; 
gimnasiu, negot însemnat, agrioulturâ; producte: 
vin, tabac, orange ; populatia sufere des de malarie.

Artachino, Constantin, pictor romên, n. la 
Giurgiu, 1870. Frequentând mai àntàiu çcoala 
comercialâ, a întrat 1886 la çcoala de bele-arte 
din Bucuresoi, çi isprâvind aici cui'surile, s’a dus 
la Pal is, unde lucra în atelierul Julien, o çcoalâ 
foarte bunâ. De aici trimitea primele sale ta- 
blouri la salonul din Bucuresoi, réorganisât de 
nou sub ministr. Take lonescu. La început pre- 
ferea a zugràvî în coloiî mai mult înobise, dar 
mai târcjin, pe semne sub influenta oeriului mai 
senin al României, dâdù tablourilor sale aspect 
mai deschis. Dintre pânzele lui mai cunoscute 
sûnt: Byblis preschimbatâ în isvor, 'j’iganul 
rîcjênd, Portretul d-nei C., Colt de atelier.

Arjag, stare afectivâ sau emotionalâ a sufle- 
tului, care se desoopere în tendinta de a câuta 
mereu ooasiuue de ceartâ, eu sau fârâ motiv. 
A. apai'tine la grupa acelor afeote, cari se oa- 
racteriseazâ prin un grad mai mare ori mai mio 
de excitatiune sau elevatiune, çi cari de Kant au 
fost numite stenice. [P1-]

Artal, Motal sau Betal, mësurâ de greutate, 
])untul maroo. sau mauric. A. = 450—500 gr. çi 
se imparte în 14 unce.
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Arjar, numire popularâ data plantei Acer 
platanoides L.

Artaxata, capitala de odinioara a Armeniei, 
distrusà la 50 d. Chr. de beliducele roman Cor- 
bulo, reedifioatâ de Tiridates, la 370 a fost ocu- 
patâ de Perçi ; ruinele se gâsesc la Ardaçai’.

Artaxerxes, omnele mai multor régi ai Persiei.
1) A. I., supranumit >mânà lungàt, pentrn-câ
avea mâna dreaptâ mai Inngà deoât màna stângâ. 
A domuit 40 ani (405—425 a. Chr.) Primii ani 
ai domniei sale furâ tulburati de nenumerate 
révolté ale fra^ilor sëi, cari voiau a-i lua tronul. 
El stinse toate revoltele. A. sau mai corect 
Artakhsatra, a îotreprins un lung resboiu în 
contra Athenieuilor. Mai ântâiu Grecii furâ go- 
nip din Egipt, în urmà însà Grecii învinserâ 
pe mare çi pe uscat, iar Perçii furâ nevoiti sà 
încheie pacea delà Caillas (449). 2) A. II., 
(Mnemon) 404—358, nepotul lui A. I. çi fiu al 
lui Dariu. 3) A. III., (Ochos) 358—338, fiul 
celui de mai sus. Acesta cuceri din non Egiptul 
çi se distinse piin jafuri çi nimicirea oraçelor çi 
templelor. [G. I. Buzoianu.]

Artemidoros, 1) A. Daldianos, literat grec 
din Ephes, a trâit câtrà finea secl. II. d. 0hr. ; a 
scris Oneirokritika, de.spre tîlcuirea visuiilor.
2) A. din Ephes, geograf, pe la 100 a. Chr. re- 
numit prin câlâtoriile sale în Marea Meditefanâ, 
Marea Roçie çi Oceanul Atlantic; din opul sëu 
Periplus, scris în 11 câi^i, a remas numai un 
extras.

Artémis, (la Romani Diana), în mit. grecà e 
fata lui Zeus eu Leto (Latona), sora lui Apollon, 
nâscutâ pe insula Delos, de aci predicatul ei e 
Délia. Zeus e (Jeu de ceriu çi de luminâ, Leto 
e personifica^unea întunerecului de noapte, iarâ 
A. e.(Jina de lunâ, care apare din întunerec, dar 
e çi (Jinà de pâdure, de vênat, de isvoare, de 
fructuositate, de nascere çi de nuntâ. Âncâ ca 
copilà, çetjênd pe genunchii lui Zeus, a cemt delà 
el virginitate eternâ, 00 de oceanide (fete de 
mare) de câto 9 ani, ca soafe de danf çi 20 de 
nimfe din insula Creta, ca servitoare, apoi arc. 
sâgeatâ, çi dealurile çi pâdurile, sub stâpânirea 
ei, çi tatâl ei i le-a dat toate. In tôt locul, unde 
fratele ei ApoUon e venerat, e veneratà çi 
ea çi deosebi (Jinele de soarte (Moere, Paroae), 
în timpul nascerii muierilor, o chiamà întru 
ajutor. Dar çi ea, ca çi fratele ei, e luptâtoare 
în contra bâlauriilui Python çi a Giganfiloc. Ea 
are çi predicatul Phoebe (curatâ, sfântâ), poartâ 
fâclie (lumina lunei) çi în deouisul timpului s’a 
identificat eu alte 4>ne 4e lunâ, anume Selene, 
Hekate çi Pendis (deosebite fase ale lunei). Teri- 
torul ei mai plâcut e natura liberâ, pe dealui’i, 
în pàduri çi la ape, ea se soaldâ (razele lunei 
în apâ) çi danseazâ eu nimfele ((Jine pe apâ), 
între cari ea e oea mai fmmoasâ. Ca (Jinâ de 
pâdure, animalele selbatice îi sùut iubite, iarâ 
cole blàude, când pasc, sûnt încre(Jute pazei ei. 
Dintre toate i-a plâcut mai mult cerbul eu coarnele 
de aur, a càlâiit pe el, ori cerbii i-au tras carul, 
çi pentru aceasta (Jina se înfâjiçeazâ eu coarne 
(le cerb (toate se referesc la lunâ). In Munychia 
din Attica. femeüe îi fàceau hpii, ce împrejur 
i înzestrau eu lumini, çi ca simbolul lunii, i 
purtau în procesiune. Intre statuele antice ce 
représenta (Jiua A., e mai cunoscutâ Diana delà 
Versailles (v. ilustr. pag. 217), copie fâcutâ sub

Romani dupâ un original grec, din secl. IV. 
a. Chr., gâsitâ în vila lui Hadrian, lângà Tibur, 
adusâ mai ântâiu la museul din Versailles çi 
transportatâ apoi la Paris (Louvre). [Atm.]

Artemisia L., (botan.) gen din familia Compo- 
sitae, tribul Anthemideae, cuprinde plante erbacee 
sau frutescente annale sau vivace mai adesea oa- 
nescente (alburii) çi odorante. Frunzele sûnt pi- 
natisecate, florile dispose în mici capitule galbene. 
Acest mare gen cuprinde vr’o 200 de specii, re- 
duse însâ de Bentham çi Hooker la vr’o 150 
de specii bine definite, cari creso mai prin 
toate regiunile temperate ale globului. Prin pàr- 
tile noastre cresc mai multe specii, între cari 
însemnâm : A. Absinthium L., popular numitâ 
Pelin, Pelin b un, prin locuii inculte çi cul- 
tivate; A. Baumgarteni Bess., pe stâncile din 
regiunea alpinâ; A. pontica L., numitâ vulgar 
Pelini^â; A. vulgaris L., popular Pelinari(à, 
Pelin negru etc. Multe specii de ^1. sûnt in- 
trobuinjate în medicinâ pentru proprietâtile lor 
vermifuge, emenagoge, abortive çi aperitive. Se- 
men-contra în farmacie înseamnâ capitulele 
pufin desvoltate delà plantele A. maritima L., A. 
pauciflora'Weh. etc., cari sûnt întrebuintate con
tra viermilor intestinali (Semen-contra vernies). 
In industrie se preparâ eu frunzele çi vîrturile 
florifère de A. Absinthium L. çi de A. pontica L., 
im lichor numit absint. Poporul nostru trans- 
formâ vinul eu frunzele çi vîrfurile florifère de 
A. Absinthium L. în Pelin, care devine un 
excelent aperitiv. Unele specii de A. sûnt oul- 
tivate prin grâdini ca plante ornamentale sau 
utile, aça este : A. Abrotanum L., cunoscut sub 
numele roniânesc de Lemnu-Domnului çi 
A. dracunculus L., vulgar Tarhon. [Z. C. P.]

Artemisia, 1) A. principesa Halikarnassului 
çi a insulelor Kos, Nisyros çi Kalydua, înso(i pe 
Xerxes în expeditia sa contra Greciei çi se dis
tinse în lupta delà Salamis (480 a. Clir.) prie 
curagiu çi resolufie, iar în consiliul belic prin 
prudenfâ. 2) A., regina Kariei 352—350 a. Chr. ; 
sora çi sofia lui Mausolos, câruia îi lu-mà în 
domnie, çi îi ridicà în capitala Halikarnassus 
monumeutul sépulcral aça numitul Mausoleu, 
V. Mausoleu.

Artemision, ( Artemisium), promontoriul nordic 
al insulei Eubea, acum Cap Pondikonisi; 480 
a. Chr., prima luptâ navalà între Perçi çi Greoi.

Artenay, opid francez, spre nord delà Oileans; 
la 10 Oct. çi 3 Dec. 1870 au avut aci Germanii 
mai multe lupte victorioase contra armatei fran- 
cezB do Loire.

Arteria, (eve sau vas elastic, care pulseazâ 
çi conduce sângele delà inimâ în corp. Pulsarea 
arteriei, ce se simte la mftnâ ori la gruranz, aratâ 
bàtâile inimei. Cea mai mare arterie în corp 
se chiamâ aorta. Dacâ se taie o arterie, se poate 
scurge tôt sângele din corp. [St.]

Arteriectasia, dilatafia (evii arteriilor, v. Aneu- 
rysma.

Arteriitis, inflamatia arteriilor. Periarteriihs ■ 
este inflamatia membranei externe çi Encloar- 
teriitis a membranei interne, a unei artorii. Bn- 
doarteriita causeazâ, mai eu samâ la bâtrani, 
emoragii cerebrale prin rupere. A. purulenta 
obvine la buricul nounâscujilor.

Arteriosclerosis, (medic.) stare du întàriie 
çi calcificare a parefilor arterelor, cari îçi piem
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elasticitatea lor; se întêmplà adesea la bëtrànete, 
uneori însâ §i la tineri în lU'ma alcoolismului, a 
sifilisului etc. Vasele în aceastà stare se rup eu 
multa uçminta.

Arteriotomia, deschiderea pria operatie a unei 
artere.

Ai^er-Palanca, oiaç, v. Palanka.
Artes, altoum Ertosi, dupa mit. egipticâ a fost 

ijeu de resboiu. La Greci Ares, la Romani Mars.
. [Atm.]

Artesiane, pufuri, v. fântânâ.
Arthralgia, (med.), durere la înebeietm-i.
Arthritis, (med.), afectiune periodioâ împreu- 

natà eu dureri la diferitele articulatiuni, pro- 
dusâ prin depunerea de concremeute de acid 
uric. Atacâ indivi(}i (bàrbatii mai des ca femeile) 
deprinçi a mânea çi bea bine. Mai des se aratà 
la încheieturile degetelor celor mari delà pi- 
cioare (podagra) çi la aiticulatiunile mânilor 
(chiragra); mai rar în umër (omagra) çi ge- 
nunche (gonagra). Repe(indu-se aceste atacmi 
mai des, ti'ece artrita îu o forma cronicà înso- 
(itii de O umflare permanentà a ai’ticulatiuuilor. 
Articula^unile, pe Ifingâ cele înçirate mai sus, 
sûnt sediu âneâ la multe afectiuni diforente dupa 
etiologie, naturâ, simptome çi deenrs, precum 
reumatice, sifilitice, tuberculotice etc.; nu ra- 
reoii prin depunerea în încheieturi de materii 
morbide întrate în sânge (eirculatiune), s. e. vi- 
rusul gonorrboic çi febrei puerpérale. Terapia o 
hotàresce Lndioa(iunea cause! çi nature! morbului.

Arthritolith, conc.rementele de acid une, ce se 
formeazâ în încheieturile celor bolnavi de artrita.

Arthrocace, distrugerea pe încetul a îneheie- 
turUor, produsà eu deosebire prin afeefinni tu- 
berculotioe.

Arthrodia, îneheieturâ rotàtoare, ce se învîrte 
jur împrejur.

Arthrodynia, durere la încheieturi.
Arthrogastra, (zool.) ordin de arachnide, eu 

abdomenul articulât. Cuprinde: Solifugele, Pha- 
langidele (Phalangium opiho L.), Scorpionidele 
çi Pedipalpele (Phrynus çi Thelyphonus).

Arthrogryposis, strîmbarea imei articulatiuni.
Arthropathia, afectiune de încheieturi, mai 

aies a celor mai mari, constând în o umflare çi 
distiTigere rapidâ a capetelor oaselor. A.-ei îi 
premerge tuberoulosa în mëduva spinâiü. Pro- 
cesul decurge fàrâ intlama(ie, dureri çi reac- 
tiuni febrile.

Arthrophlogosis, inflamafie la încheieturi.
Arthroplastica, (grec.) formarea unei aiücu- 

lathini, prin operatiune chirurgicaJâ. (v. Resec- 
tiune.)

Arthropodari, (zool.) grupà de nevertebrate eu 
pioioarele articulate, cuprinde : peripatidele, mi- 
riapodele, insectele, arachnidele çi cnistaceii. In 
cla.sifica(iunea lui Cuvier forma împreunâ eu 
Anelidele (rîma, lipitoarea) o singurà grupà 
numitâ de el ambrançamentul articulatelor (ai- 
ticulata); fiind-oâ au corpul constituit din inele 
sau somite.

Arthrosis, articulatie, îneheieturâ.
Arthrostraca, ordin de crustacei eu ochii se- 

sili, în general eu çepte segmente toracale bine 
deosebite çi tôt atàtea pârechi de picioare; cu
prinde amphipodele çi isopodele.

Arthrozoa, (zool.) v. articulate.
Arthur, în mitologia celticâ e o ijeitate de

frunte. Hu, (}eul creator, eu (jina Ceridven au 
fost pârintii lui A., çi acesta unimea lor. Numele 
lui e çi Artus. Numele A. (scris çi Artur) se 
aduce în legâturâ eu Arcturos (v. ac.), steaua 
mai mare în constela(iunea Bootes. Amêndoi se 
numesc pâzitori de ursâ, pentra-câ sûnt aproape 
de oonstela(iunile ursa mare çi ursa mica, dai' A. 
çi dupa traditiunea vàlicà (celticâ) din Britania 
a jucat roi de 4eu 9* de urs çi pentru aceasta 
se 4ice, câ e strâmutat pe ceriu (de aci se iden- 
tificà eu Arctui'os). Hu, ca prinoipele hmiii de 
jos, eu numele Uthyr Pen Dragon, a fost tata 
lui A., iar tatâl sëu sub acest nume se identifleâ 
eu Draconul, constelafiunea ce încungiurâ steaua 
polarâ çi ursa micà. Dupâ mitologie A. s'a strâ
mutat într'un eorb çi se açteaptà ca sà ren- 
toarne, pentru aceasta l[o\rul, regele Cel(ilor 
din Aremorica, la 998 d. Chr. a oprit ca sâ se 
omoare corbii; mai départe A., dupâ cântecele 
vàhee ale Barcjilor, fine diseurs eu un vultur, 
verosimil acesta a fost simbolul tatàlui sëu, alt- 
cum çi corbul çi vulturul se aflâ ca constelatiuni. 
A. a fost preotul de fnmte în oultul Ceridvenei, 
mamei sale, çi a avut 12 preo(i, cari representau 
câte 0 stea, respective oàte o zodie, çi zodiacul 
se (Jioea brâul tatàlui sëu (Hu, Uthyr), ce in 
armonie se miçca în cerc pe lângâ steaua ca- 
pitalà (soarele), câci se credea, câ zodiacul, çi 
nu pàmêntul, se miçoâ. A. e (jeul de luptà al 
Britaniei, delà tatâl sëu a câpëtat o spadà fer- 
mecatà, ce senumesce; «Spada mare a marelui 
Eàcëtor de rninuni», lumea întreagâ nu poate 
sâ-i steie în oontrâ, pentru-cà e regele lumii; 
se mai numesce taurul luptei, miuunea spadei 
çi steagul lui e un dracon vomitor de foc. 
A. nu a mûrit, ci a dispârut din luptâ, çi dupâ 
cântecele Barijilor, s’a suit la ceriu çi aci a dat 
numele sëu unei constela(iuni. In Britania, con- 
stela(iunea ursa mare se numesce »arfa lui A.« 
çi dupâ profe(ia lui Merlin, A. odatâ iarà va 
renturna pe pâment çi va purta hàtâi noue. 
Cel(ii asuprifi de Englezi îl açteaptà çi aiji. Câ- 
lugàrii creçtini, ca sà surpe çi mai^ tare pàgâ- 
nismul celtic, pe A. 1-au strâmutat într’un prin
cipe creçtin (v. Artus), çi flind-câ un A. a doninit 
delà 516—542 d. Chr. çi a câcjut în luptâ în 
contra Anglo-Saxonilor, mitologicul A. eu ten- 
din(â se identilîoà eu A. regele. [Atm.]

Arthur, Chester Allan, al 21-iea president al 
Statelor-Unite din America, n. 5 Nov. 1830 în 
Albany, în statul Vermont. A luat parte însein- 
natâ la întemeiarea partidului repubhoan (1856) 
çi la resboiul civil (1861). Près. Grant 1-a nu- 
mit director vamal (Collector of Customs) al 
portulni New-York. La 1880 a fost aies vice- 
president al republioei, iar dupâ moartea près. 
Gai-fîeld (19 Sept. 1881) a preluat presideu(ia, 
conducénd afacerile statului eu mare onestitate 
pânà în Marrie 1885. "f 17 Nov. 1886.

Articol, parte, capitol singui'atie al unei scrieri, 
vorbiri, ori legi ; singuraricele obiecte de co- 
merciu; în gramaticà parte de cuvent, care 
dâ numelui un sens déterminât. A. e de douë 
feluri: hotdrît çi nehotdrît : doinuMl, un domn. 
Gu ajutorul articolilor se declineazâ substantivele 
în Mmba românà.

Articolele credinfei, (teologie) acele adeveruri 
fundamentale ale unei religii, cari trebue sa fie 
cre^ute de câtrâ to(i nrmàtorii aoelei religii.
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Caii adevëruri sûnt a se privi drept A. de cre- 
dintâ, privitor la asta sûnt deosebite vedere în 
deosebitele religii.

Articulate, (zool.) îu clasifioatiunea lui Cuvier 
foimau un anbraiiçament, adeca o gnipâ de ani
male eu ooipul format din inele (articule), sche- 
letul extern, musculatura interna, sistenuü uervos 
de desubtul tubului digestiv çi aparatul circulator 
deasupra lui. Astaeji s’au scos anelidele $i s’au 
pus în tipul vierinilor, iar celelalte articulate 
(insectele, arachiiidele, miriapodele çi crustaceii) 
fiind-câ au piçioarele articulate, s’au pus eu toatele 
la un loc, formând tipul art b ro p odaril or.

Articula|iune, l)producereade suuete articulate 
(vocale çi consonante). V. vocale, consonante. 
2) Incheieturâ, glesnà, legâtura a doué sau mai 
multe capete de oase, prin iiisce capsule tari çi 
elastice. Capsula insaçi ca ligament înlesnesce 
miçcarea oaselor çi a membranelor într’o parte 
sau alta. Aça este incheieturâ genunchilor, a 
cotelor çi degetelor. In interiorul încbeieturilor 
necontenit se formeazâ o umecjealâ bàloasâ (si- 
novia), care apërâ capetele oaselor de frecare 
çi tocire, priu urmare ea peutm glesne este ca 
çi grâsimea pentru osiile carelor. Uuele oase, 
s. e. ale capului sûnt încheiate (eapan laôlaltâ, 
care legâtura se chiamà cusdturtt. [St.]

Artiel, în Rusia numele unor asociafluni pa- 
triarchale de lucràtori, constituite eu scop de a 
întreprinde lucrâri comune çi a duce gospo- 
dàiia comunà sub un conducëtor aies pe timp 
anumit, care încheie în numele A.-ului contracte 
de lucrâri, çi imparte atftt lucrul la flecare 
membru càl çi partes câçtigului ce i se cuviue 
în naturaJii ori în bani.

Artiflcial, tôt ce este fâcut de mâna ome- 
neasoà, ceea ce nu este uatural, fâcut eu màie- 
strie, produs priu artâ.

Artileria, totalitatea acelor arme, în spécial 
tnuuri, a càror manuare recere oonlucrarea mai 
multor oameui, çi oaii de régula sûnt piufate 
de animale. Soldafii, cari fac serviciu la acest 
fel de arme, se numesc artilerijii. Deosebim 
A. de câmp, pentru serviciul în camp, eu tunuri 
de un calibru de 8—9 cm. ; A. de cetate, pentru 
apërarea sau bombardarea fortâretelor, are tu
nuri de un calibru de 10—15 cm. ; A. de ma- 
rinà, în serviciu pe mare, tumuile au diferit 
calibm çi sûnt açe(}ate în nâile de resboiu.

Artileria românà se compune din 12 regi- 
mente de câmp eu 64 bateiii çi l de munte, çi 
2 regimente de cetate eu 10 companii fiecare; 
tiupele de pompieri (2 companii çi 13 sec(iiini) 
depind de A. Regimentele 1, 2, 3 çi 4 .sûnt afec- 
tate la cele patru oorpuri de armatâ, ele au le- 
çedinfe în : Craiova (1), Bucuresci (2), Brâila (3) 
çi Roman (4). Celelalte 8 regimente sûnt afectate 
la cele 8 divisii de infanterie, avênd urmâtoarele 
reçedin^e: Pitesci (5), Bucuresci (6), Buzeu (7), 
Roman (8), Pitesci (9), Bucuresci (10), Foeçani (11) 
çi Baeâu (12). Cele 2 regimente de cetate au 
reçedintele lor la Foeçani (1) çi Bucuresci (2). 
Regimentul de corp de armatâ împreunà eu cele 
2 regimente divisionare formeazâ o brigadâ sub 
comanda unui general de brigadâ pentru cor- 
purile 2 çi 4, çi a unui colonel pentru corpurile 
1 çi 3. Toate trupele çi stabilimentele de A. 
sûnt pu.se .sul) ordinele directe ale unui general 
de brigadâ, numit inspectorul general al A.

Artileria austro-ungarà de câmp se compune 
din 14 regimente de corp çi 42 regimente de 
divisiune eu câte 4 baterii, din 1 divisiune de 
munte, 1 cadre de resei'vâ çi 1 cadre de muni- 
fiune. La 8 regimente de corp se aflâ câte o 
divisiune câlare, la 11 regimente câte o baterie 
de munte. Laolaltà; 264 baterii eu 1984 tunuri. 
A. de cetate se compune din 6 regimente de 
câte 2—3 bataillone çi din 6 bataillone indepen- 
dente ; bataillonului Nr.' 1 sûnt adause 3 baterii 
de munte.

Artileria de marinà, avênd a lupta în contra 
ouirasatelor çi bateriilor cuirasate de coastâ, po- 
sedâ cele mai puternice piese. A. unui vas cui- 
rasat cuprinde : A. gréa sau de rupturâ, compusà 
din piese mari, pânâ la calibrul 42 cm. eu un 
proieotil de aproape 1000 kg. ; A. mijlocie, pânâ 
la calibrul 16 cm., çi A. mica sau uçoarâ, pânâ 
la 75 mm. In ultimele timpuri s’a renun(at la 
piesele monstre, reducêndu-se calibml maxim 
pânâ la 30 cm. çi ureându-se în schimb iutoala 
inifialâ, çi priu urmare for]a de pëtrundere a 
proiectilclor. A. mijlocie çi cea micâ s’a trans
format în toate marinele în A. eu tragero re- 
pede, la osie projectilul çi eu încârcâtura for
meazâ un cartuç unie metalic, întoemai ca car- 
tuçele armelor de infanterie. Introducei'ea pid- 
berei fârâ fum çi progresiva, a permis a se 
atinge o vitesâ initialâ de 800 m. pe secundâ; 
aceasta însà a atras dupâ sine lungirea picselor 
pânâ la 45—50 calibre. Constructorii prinoipali 
de tunuri de maiinà çi de coastâ sûnt: Arm
strong çi Maxim-Nordenfelt, în Anglia; Canet 
çi Hotebkiss, în Francia; Kmpp în Germnnia. 
In marina românâ piesele mari sûnt delà Nor- 
denfelt çi Hotebkiss.

Artimon, (marina) arborele din pupa, când 
sûnt 3 arbori pe un bastiment; se compune în 
general din: coloana artimon çi arborele gabier 
artimon eu sàgeata; el poartâ, când este pâtrat, 
trei vergi, dar cea de jos nu are velà ; in schimb 
el are o randâ mai mare ca celelalte rande çi ia 
numele particular de brigantinâ, care este în- 
tinsâ la capëtul superior pe un pic ca çi celo- 
lalte rande, iar la capétul inferior se întinde pe 
0 vergà orizontalà specialâ, numitâ ghiu. Când 
timpul este foarte rëu, brigantina sc inlocuiesce 
eu 0 velâ identicà, dar mai mica, care poartâ 
numele de artimon. Pe vasele moderne eu vele 
în general artimonul nu poartâ vergi, prin ur
mare nioi vele pàtrate, ci numai brigantinâ.

[Constant B.]
Artiodactyla, (zool.) mamifere ungulate ale 

câror picioare ating pâmêntul numai ou degetui 
al treilea çi al patrulea. Aceasta ordine so com
pune din subordinele Choeromorphelor (Porcul, 
Hippopotanul etc.) çi a Bumegdtoarelor, v. U u- 
gulata. [A.]

„Artistul“, foaie toatralâ çi literarâ, a]iârutâ 
la Bucuresci în 1866 de douë ori pe sept. (G. 
Anghelescu).

Artocarpus Forst., (botan.) gen din fmnilia 
Urticaceae, tribu! Artocarpeae cuprinde arbori, 
ce confin un suc làptos, eu fiunze alterne co
riace, eu flori mioi çi niuneroase, ou rccepta- 
culul mai adesea càrnos. Se cunosc vr’o 40 de 
specii cari cresc prin Asia, Africa çi Oceania 
tropicalà precum çi prin arcbipelagul malayan, 
multe se cultiva prin mai toate (ci'ilc calde.
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Dintve speciile genului A. însemnâm; A. incisaL. 
(sau A. communis Forst.), numit Avborul 
pâiiii; franc. Jaquier, Arbre à pain, çi 
pe A. integrifolia L. fU. cari sûnt foarte utile

foarte mult cultivate în Oceania, în Indii, în 
Brasilia etc. Fructele 1er sûnt achene împlântate 
în massa cârnoasà a receptaculului, care îm- 
preunâ constitue un fruct compus (syncaip) sferic 
adesea féculent çi de màrimoa capulni onienesc. 
Fmctele acestor mari arbori sûnt comestibile,

prâjite au aproape gustul çi calitâfile pânei, 
forinând astfel basa nutreniêntului indigenilor. 
Seminfele 1er de màrimea castanelor sûnt de 
asenienea comestibile. Cu florile de A. incisa L. 
se prépara conserve aci'içoare, iar din scoar^a 
acestui arbore se extrag fibre textile. Lemnul 
se întrebuin^eazà în dulgberie si spre a face 
luntri u'joare. Unele specii de A. au ptoprietâfi 
médicinale, asa este A. heterophylla çi A. La- 
koooha Roxb. In sere calde se cnitivà unele specii 
$i prin Europa. [Z. C. P.]

Artofor, artoforion, vas sau tabla, pe care 
stâ' pânea binecuvêntatà.

Artois, veohiu comitat în Francia nord-vesticà 
cu capitula Arras (y. ac.); delà 1659 francez. 
Carol X. înainte do urcarea sa pe tron, precum 
çi dupa isgonirea sa, apurtat titlul: ContedeA.

Artos, (panagiu), este o pane, cri prescurâ în- 
treagâ pusâ în panagiar sau, dise, care, începênd 
din Dumineca Paçtilor pânâ în Sâmbâta cea lu- 
ininatâ, mai aies prin mânâstiri, înainte de în- 
ceperea prànzului, în toatâ (jiua eu ceremonie 
prescrisà se ridicà prin celariul sau ait câlugàr 
spre aceea rândoit. In Sâmbàta cea luminatâ, 
dupa sâvîrçirea ceremoniei ridicàrii, A. se frange 
ri so imparte fratilor spre màncare. Ca o imi- 
tare a ceremoniei pâstrarii çi ridicàrii A.-lui 
de prin niànàstiri, este de a se considéra çi 
aceea datinà, observatâ în unele locuri la po- 
porid roman, câ din Paçti pânâ îh Dumineca 
Tnmei, un colac mai mare stâ neatins pus pe 
masâ, care apoi în Dumineca Tomei se taiâ çi se 
imparte între caseni. (Cf. Penteoostariul ; Nilles, 
«Kalendarium manuale utriusque eoclesiae«, t. II.)

Artôt, Désirée, fica virtuosului de violinà les. 
A,, renumitâ cânfârea(à de coloratiu'â, n. 21 Iulie 
1835 în Paris, eleva renumitei profesoare Viardot- 
Garoia, çi sofia baritonistului PadiUa y Kamos.

Artro, v. Arthro.
Artus, (Arthur), principe legendar al Celfilor 

britici çi apéràtorul acestoia contra invasiunii 
anglo-saxone, f dupa legendâ 542 ; central multor 
legende eroice, respândite din secl. IX. din Wales 
çi Bretagne preste (erile romanice çi germ., çi 
cari au fost lucrate de poefii evului de mijloc în 
inulte varia(iuni, începênd din mijlocul secl. XII. 
mai aies în legâturà cu legenda despre sf. Gral 
(V. ac.) A. îçi avea residen(a în Karlleon, làngâ 
üsk în Wales, unde trâia cu frumoasa sa sotie 
Gineyra, încungiurati de o stràlucitâ suità, ca- 
valeri çi femei frumoase; centrul acestui cerc 
erau 12 cavaleri aleçi, ca cei mai nobili çi mai 
vrteji, pe cari A. se obicinuia a-i aduna în giurul 
nnei mese rotunde ; întreprinderile aventurioase 
ale acestor cavaleri formeazâ sujetul numeroa- 
selor poeme în toute limbile apusului, (v. Arthru1.)

Aru, in suie le—, gr-upâ de insule în ar- 
chrpelagul indic, spre vest delà Guinea noua, 
C890 km»., 15,000 loc.

Arum L., (botan.) gen din familia Aroideae, 
tribu! Arineae cuprinde plante erbacee perene, 
cu rhizom cârnos, tubercules, cu frunze sagi- 
tate sau hastiforme. Florile monoice sûnt dis
pose într’un spadice olaviform, florile femele 
la basa, cele mascule la vîif. Se cunosc vr’o 
20 de specii, ce cresc prin Europa în regiunea 
mediteranianâ çi prin Asia ocoidentalà piînà în 
Afghanistan. Prin par^ile noastre se alla A. ma- 
culatum L., vulgar Rodu pâmêntului, Un- 
gureancâ etc., pria pâdrrrile delà càmpie çi 
din mun(i, çi A. orientale M. Bieb., cresce de 
asemenea prin pàdurile umede. Frunzele çi rhi- 
zomele de A. maculatum L., sûnt foarte otrâ- 
vicioase ; ou toate acestea prin fierbere sair ooa- 
cere, rhizomele tuberculoase, per(Jêndu-çi prin- 
cipüle acre çi toxice, pot devenr alirnentare. Din 
causa proprietâ(ilor sale emeto-cathartioe çi diu- 
retice se întrebuinfeazà rhizomul acestei plante 
în medioinà ca emetic, purgativ preolrm çi contra 
hydropisielor. Frunzele çi ràdàcinele proaspete 
în contact ou pielea sûnt rubéfiante çi vesicante. 
Malte specii de Arum L. se cultiva prin grà- 
dini ca plante ornamentale mai cu saura pentru 
frumsetea fnrnzelor, aça sûnt A. italicum Mill., 
A. pictum L. çi A. spirale Retz. [Z. C. P.j

Arunc, repartifie, în Ung. dâri impuse din 
partea comitatelor, munioipiilor, comunelor civile 
çi bisericesci asupra locuitorilor, resp. credin- 
cioçilor lor, spre acoperirea lipselor proprii, 
pentru cari nu au alte isvoare de venit. Asemeue 
A. se fac în comitate penfm spitale, casarme, 
case comitatense, podirri, drumuri de fier etc.; 
în comune pentru administra(ie, case, drumuri, 
fântani comunale etc., în copiuuele bisericesci 
mai ou sainâ pentru çcoalâ. Basa A.-lor de ré
gula e dar'ea directà de stat, dar se face A. ainë- 
surat soopului urmàrit çi dupa familii, case, fu- 
muri, sesiuni, numërul vitelor etc.

Arundel of Cornwall, Howard Toma, conte, 
archeolog renumit; tablele cronologice ale isto- 
riei grec. (1582—264 a. Chr.) numite Marmord 
A.-iana, gâsite de A. (1627) pe insula Parus 
ori Cbeos, se aflâ în posesiunea universitâtü de 
Oxford.

Arundineae, (botan.) tiib. din fam. Gramineelor, 
(v. ac.)

Arundo L., (botan.) gen de plante drn famrlia 
Gramineelor, tiibul Festuceae, respândit în (e- 
rile calde cu exceptia Arrstraliei çi a Africei. 
A. Donax L. trestia din mediterana e cea mai 
importantâ nu numai ca planta deoorativâ, la uoi 
cultivatà în liber, ci çi ca industrialà, ce se folo- 
sesco analog ca papura la noi, cu care e foarte 
înruditâ. [A. Pr.]

Aruspice, v. Haruspex.
Arutela, cuvent format din Ad-Butelam, din 

care se dériva numele rîului Lotru, din jud. 
Vâloea, dupa Tabula Peutingerianâ sta(iune atmsâ 
de Traian rn a doua lui expeditie, întrupriusâ în 
lâuntrul Daoiei pria pasrrl Turuu-Roçu. Cf. A. D. 
Xenopol: Isfc. Rom, din Dacia Tr’aianà, vol. I.

Aruvimi, rîu în Africa centralâ, isvoresce în 
mimfü din nord-vestul Albert Nyansei, are doue 
ramuri principale, se varsà în rîul Congo. Lirn- 
gimea lui 1300 km. E navigabil, çi este imul 
diutre principalele rîuri, cari se varsà înspre 
(ermurele drept al rîului Congo. Carta specialâ 
a acestui rîu, descoperit çi percurs prinradatâ
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(1877—1883) de H. M. Stanley, a se vedé la 
opul acestuia: »Im dimkelsten Afrika«, edi(. IL, 
Bi'ookhaus, 1890.

Arva, afluent al rîului Vaagdin parteadreaptà, 
în Ungai'ia nord-vesticâ. Isvoresce din Carpa(i 
çi are un curs de 89 km. Dupa acest rîu s’a 
numit cott. A., care areosuprafatàde 2077 km5. 
?i 84,894 loc., mai aies Slovaci. Eegiune mun- 
toasà çi neproductivâ. Capitala oottului e Alsô- 
Kubin.

Arva, un joo al Românilor din Dobrogea. (Et. 
M. Rom.)

Arvali — frafii, (ArvaJes fratres), se numia în 
Eoma vechie colegiul celor doispre(Jece preo(i, 
însârcinati a serba, la începutul flecàrei primâ- 
veri, cevemonia religioasâ, numitâ ambarvale 
sacrum, cànd era preumblatà pe camp o scroafà 
de a fàta, sim bol al rodirei, ?i prin cânteoe, dan( 
çi iTigâciuni era invocat sprijinul (Jeilor càmpe- 
nesci. Tradi^innea spune, câ aceastâ institutiune 
a fost înfiin(atâ de Eomul întru pomenirea nu- 
tritoarei sale Acca Laren(ia. Ea exista ânoâ 
sub Gordian çi n’a disparut deeât eu ultimele 
rëmâçite ale pâgânismului. Locul ei 1-a luat oe- 
remonia creçtinâ, care se face primàvara .ou 
procesiune la camp în acelaçi scop. Cântecul 
fra(ilor A. este cel mai vechiu monument al 
limbei latine, aça cum se vorbia ea dupa conto- 
pirea dialectelor italice. El fù descoperit în 1778 
sub altarul bisericii sf. Petru în Eoma, sâpat 
pe O boita de marmorâ de pe timpul lui Helio- 
gabalus (218 d. Chr.), çi stâ din urmàtoarele cinci 
versuri, cari se repetau în cântaré, fiecare de 
câte trei ori, çi o exclamatiune fînalâ, Triompe, 
care se répéta de, cinci ori :

Enos, Lases, juvate.
Neva lue rue, Marmar, aine incurrere in pleorea 

Satur fu, fere Mars! Lîmen salil Stal berberl 
SeniuniB alternis advocapit eonctosi 

ËnoB, MariDor, juvatol 
Triompe l

Din acestea mimai primul vers; Enos, La
ses, juvate, Larilor ajuta(i-ue, çi exclamatiunea 
finalà au înjeles lâmurit. Eestul nu se mai în- 
telegea probabil nioi pe timpul lui August, cum 
nu se în(elegea nici cântecul Salülor, poate mai 
piifin vechiu. [M. Strajanu.]

Arvanitoviahi, açanumesc Grecii pe Fâi-çerotii, 
tiind-câ aceçtia venind din Albania sciu to(i çi 
limba alb., »ai'vanitica« cum (Jlc Grecii, (v. Fâr- 
çeroti.)

Arve, afluent din stânga al Ehonului, isvorênd 
în Montblanc, percm'ge vaiea Chanionix, vër- 
sându-se aproape de Geneva; lung de 100 km.

Arveni, cel mai resboinic dintre popoarele 
celtice. Ocupà mai toatà clina occidentale a mun- 
(ilor Ceveiii, delà Dordogne çi pana dincolo de 
Loire. Locul de reçedintà al regilor era oraçul 
Gergovia, înlocuita mai târcjiu de Eomani eu 
Nemosus sau Augusionemetum (astàiji Clermont- 
Ferrand). Inainte de cucerirea Galiei de César, 
A. stabilise o suprématie asupra popoarelor de 
prin prejm-. In timpul resboiului eu Romanii, 
unul din çefii aoestui popor — ilustrul Vercin
gétorix — învinse armata lui César lângâ Ger
govia, dar fù învins la rândul sëu la Alessia 
(52 a. Chr.) Ca sà-çi scape neamul, el oferi viaja 
sa lui César ; fù însâ trimis la Eoma çi închis. 
Çese ani în urmâ, eueeritorul Galiei serba ma- 
rele sëu triumf. Atunci Vercingétorix fù tîrît

pe stradele Eomei, ca sa mareasca fala lui César; 
apoi fù trimis din nou în înehisoare çi ucis. 
Delà A. a remas denumirea de Auvergne, una 
din provinciile din oentrul Franciei.

[G. T. Buzoianu.]
Arvinte, tip de om posnaç, créât de Donici 

prin fabula sa ^Antereul fi Arvintet çi popu
larisât de vodevilul lui Alexandri >Arvinte fi 
Pepeleat. In Trans. mçf Arvinte e un bëtrân, 
care dâ bucuros sfaturi çi judecâ lumea, iar în 
Bânat e un popâ retras în mun(i çi desgustat 
de înçelâciunile lumii. (Et. M. Eom.)

Arvun, arvune, arvon, arvînt, terni, poporal 
al arborelui Quercus pedunculata, Qu. robur. 
(V. ac.)

Arvuna, plata fâcutâ .pentm a asigura înehe- 
ierea ulteiioarâ a unui contraet, ori împlinirea 
unni contraet încheiat. Dacâ contractul âneü nu 
a fost încheiat contiahentul, care a dat A., poatu 
repàçi delà încheierea contractului pe langà per- 
derea A.-ei, iar cel ce a primit A. pe lângâ 
restituirea ei îndoitâ. La împlinirea contractului, 
ori la repâçire reciproeâ, A. se restitue. Cf. Cau- 
tiune çi Vadiu.

Arz, Albert de Straussenburg, n. 1833 în 
Cluj din 0 familie sâseascâ distinsâ, care în 
deeursul timpului a dat mulfi barbafi valoroçi 
natiunii sâsesci. A studiat drepturile în Viena 
çi Sibiiu, întrând apoi în seiTiciul statiüui, mai 
ântàiu ea functionar de finante, iar mai tàrijiu 
ca consilier de tribunal. A fost totdeuna nafio- 
nalist déclarât, din care pricinâ a ajuns în con- 
fliet eu guvernul, çi a fost silit sa se retragà 
din serviciul statului. A. s’a açeijat ca advoent 
în Sibiiu, luând parte însemnatâ la lucrârile 
universitâtii sâsesci çi representànd ca députât 
national cercul Nocrichului (1880—83). De pré
sent e unul dintre conducàtorii Saçilor, oan au 
initiât o apropiere càtrâ guvernul terii. Inainte 
de desflintarea juriului din Sibiiu a fost apëiâ- 
torul publiciçtUor romani în procesele politice 
intentate (Jiarelor romane.

As, 1) unitate de mësurâ romanâ; a) oa 
greutate : un punt roman = 327-45 gr. ; b) cea 
mai veche monetâ romanâ bâtutà din aramâ în 
secl. V. a. Chr. ; la început avea o greutate de 
un punt rom., eu timpul a fost redusâ pftnâ la 
‘/se din greutatea ei primitivâ. Toate mosurile 
erau împàrtite dupà sistemul duodécimal, auume 
un A. avea 12 nnitâti, un ci a, fiecare eu nu- 
mele sëu, astfel s. e. uncia = sextans = '/« 
quadrans = etc. 2) Carte de joc; cub (zar) 
eu un singur ochiu sau punct. 3) In musicà; 
As este A. coborit prin b (La be moll); Asas 
= A. coborit prin bb.

Asachi, George, n. în Herta (Moldova, jud. 
Dorohoiu), f 1871 în laçi, a fost unul din cei 
mai însemnati campioni ai deçteptàrii noastre 
nationale. Pe aproape toate terenele viotü pu
bliée a conti’ibuit el la înaintarea neamului sëu, 
eu deosebire a Eom. din Moldova, dar mai eu 
samâ ca bârbat de çcoalâ, literat çi publicist. 
Viata: Asachi a studiat în Cracovia, Viena 
çi Eoma, ocupându-se mai eu samâ eu mate- 
matica, ingineria çi istoria. Intoi-s în 1® 
1812, el îçi dàdù toate silintele pentni ridioarea 
învëtâmêntului în Moldova. In 1813 el desohise 
un curs de inginerie în limba rom. la çooala 
greceascâ din laçi, unde propose 5 ani, înton-
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niindu-çi singui- toate tractatole de trebuietâ. In 
1817 organisa un teâtni de diletanti în casele hat- 
manului Costaohi Ghica, primul teatni roman în 
Moldova; pentru acest teatm scrise çi preluorà 
mai multe piese. In 1820, voind sa ridice se- 
minanü delà Socol^ întemeiat de metr. Veniamin 
Costache, aduse din Ardeal ca profesori pe Va- 
sile Pop, loan Costea, Vasile Fabian Bob çi loan 
Manfi, cari functionarâ pana la începutul eteriei 
din 1821. Dupa potolirea éteriei, noul domn al 
Moldovei loan Sturza, îl trimise pe Asaohi ca 
représentant al ^erii la Viena. Aici remase A. 
timp de 5 ani. Intorcêndu-se acasà el înfimtà 
la S.-tii Trei-Ierarchi în la^i o çcoalà primarà, 
una normalâ, çi un gininasiu. In urma pàcii 
delà Adrianopole (1829) A. fù chiemat în co- 
misinnea pentm redactarea Regulamentului or- 
ganic, çi dupa întrarea în vigoare a acestui re- 
gulament el fù numit »referendar« (director) al 
Eforiei gcoalelor din Moldova, în care calitate 
functionà eu un zel deosebit pana la 1849. Sub 
înteleapta çi energica conducere a lui A. lu- 
inina strâbate în toate oraçele Moldovei. La stà- 
ruintele lui se inaugureazâ în 1835 în laçi Aca- 
dmia Mihaileanà, numità astfel dupa Domnitorul 
de atunci Mihail Sturza (1834—1848). La 1841 
el înfünteazâ o çooalâ de arte tôt în laçi. De 
aseinenea la stàruin(ele lui se trimit tineri la 
învètàtui’â în sti-âinâtate. Dupa desfiintarea Efo
riei çcoalelor, A. se retrase din viata publioà çi 
tiài isolat, ocupàndu-se eu literatura, pânà la 
moartea sa, întêmplatâ la 1871. Ca scriitor, 
A. a fost càt se poate de productiv, deçi pufine 
din lucrârile sale sûnt de adevëratà valoare li- 
terarà. Afara de lucrârile sale didactice, el a 
publioat un numér insemnat de scrieri poetice 
?i istorice, ca: Harpa roniânâ, versuri, (laçi, 
1832); Poesii, (laçi, 1836 $i 18.54); Fabule ver- 
suite, (I^i 1844 çi 1862); Nuvele istorice ale 
României, (lagi, 1867) ; Calendare (din 1840 pânà 
1867) etc. Ca întemeietor de teatru, prelucràçi 
compose piesele: Mirtil çi Chloe (care se re
présenta mai ântàiu), Lapeirys (dupa Kotzebue), 
Norma (dupa Romani), Pâstorita Càrpatilor, (idilà, 
laçi 1850), 'Jiganii, (idilà eu cântece, laçi, 1856), 
Elena Dragoç, Petru Rare?, Tumul lui Butu, 
Voichita (toate drame originale, laçi, 1863). Pe 
lângâ toate acestea A. este întemeietorul 
presei romane în Moldova. In 1829 el începù 
a sooate la ivealâ foaia politicà çi literarà »Al- 
bina româneascà», care trài pânà la 1850. Intre 
1850—1859 publicà »Gazeta de Moldova*, iai- mai 
târ4iu iPatria* (1859—1860). Afarà de acestea: 
Jcoana lumii* (1840—41) çi «Spicuitorul* (1841 
pânà 1842). In amintirea lui se ridicà o statuâ 
lu laçi. Lit.: V. A. Urechiâ: G. Asachi, (Bucu- 
resci 1890) çi Istoria çcoalelor, vol. I. çi II. De 
aseinenea toate càrtile de ist. lit. române.

Asachi, G., chirurg, v. Assaky.
„Asacki“, revistà çtiintificà-literarà, apàrutà 

la Piatra în 1881—1884 odatâpe lunâ. 8U. Co- 
mitet de redac(ie. Impr. Judetului.

Asa foetida, v. Aerel.
Asalt, atac eu putere. Când inimicul nu se 

poate scoate din o positie prin foc, adecâ prin 
folosirea armelor de foc, atunci atâcâtorului nu-i 
remâne ait mijloc decât sà faeâ întrebuinfare 
de baionetâ, înaintând în fugà çi anincându-se 
eu vehemenfà asupra apêràtorului.

Asan çi Asanidi, v. Asanesci.
Asanarea satelor fi orofdor constâ în în- 

dreptarea nesalubritàiii lor, în înlàturarea cau- 
selor cari stricâ atmosfera stradelor, curtilor, 
caselor, în desecarea solului umed, în stirpirea 
apelor stâtàtoare, în aducere de apà curatâ pentru 
consuma(iune çi pentru întretinerea curâ(eniei. 
In general sùntem mai pu(in riguroçi la asanarea 
satelor, unde obicinuit din causa lârgimei tere- 
nului, a depàitârii în care se atlà necare casà 
de cea vecinâ, lipsesce unul din isvoarele ne- 
curàteniei atmosferei, care se gàsesoe adeseori 
în oraçe; dar puritatea relativà a aerului liber 
din sate, nu inlàturà çi nu compenseazà marea 
infec(iune a atmosferei din interionil celor mai 
multe case (erânesci. Se gâsesc çi sate eu strade 
ânguste, coûte, eu drumuri çi eu cui-ti murdare, 
eu çan(urile çoselelor astupate, eu bâltoace çi 
eu grâmecji de bâligar în mijlocul satului, unde 
prin urmare niei atmosfera liberâ nu poate fi 
curatà. Nu vorbim de acele comuue rurale, unde 
sârâcia, lipsa de pàduri în apropiere, silesc pe 
locuitoiii ca sà înlocuiascà lemnele de foc prin 
baiiga de vite fermentatâ çi uscatà, unde pre- 
pararea acestui combustibil corupe în timpul 
primâverei çi verei atmosfera din curte çi din 
stradà, în timpul iernei atmosfera din casà. La 
asanarea satelor înlesnim scurgerea apelor stà- 
tâtoare, îngrijim drumurile çi çan(urile, lârgim 
çi aliniàm stradele ânguste çi coûte, curàiim 
terenul public çi privât de diferite necuràteuii 
depuse pe el, facem plantafiuni, aducem pufurile 
çi maluiile apelor curgëtoare în stare curatà, 
dâm osebita atenfiime modului de constraire çi 
de între(inere a caselor, latrinelor, grajduiilor, 
cotetelor, cerem ca interionil caselor sà fie curât, 
combatem obiceiul rêu, care se opune reinoirii 
regulate a aerului prin deschiderea prelungità 
a ferestrelcr. Sate çi oraçe expuse la inundatiuni 
periodice se scapà de aceasta calamitate prin 
regularea cursului apelor, prin adâneirea çi cu- 
râïirea albiei lor, prin tàierea çi îndi’eptarea co- 
titurilor albiei, prin înâltarea malurilor, prin 
înlàturarea causelor cari se opun curgerii re
gulate a apei. Pentru asanarea oraçelor punem 
condi^uni mai riguroase, din causa cà îndesarea 
mai mare a locuitorilor pe un teren resb'ins, 
reclamà mësuri de prevenfiune mai severe decât 
de prin sate, çi apoi din causa avu(iei mai mari 
a oraçelor în comparatiune eu satele. Prima con- 
difiune este làrgirea cât de mare a terenùlui 
public, lârgim dar stradele ânguste, le dàm bnii 
drepte, creàm reservorii vaste de aer, piete pu
bliée, pe cari le plantàm, derâmâm casele veehi, 
cari au devenit infecte din causa relei îngrijiri 
çi cari nu ' se mai pot asana, nu permitem ca 
tôt terenul privât sà se acopere ou clâdiri, ci 
impunem proprietarilor ca sà lase parte din su- 
prafafa solului überà pentru curte çi gràdinâ. 
Ingrijim ca terenul public çi privât sà se în- 
tretinâ curât, ca stradele çi ourjile sà se paveze 
çi sà se canaliseze, ca toate necui'âfeniile soüdo 
çi lichide sà se depârteze repede, ca toate ca
sele sà fie alimentate eu apà bunà în abundanfâ 
pentru a se înlesni curâtenia, ca latrinele, has- 
nalele, canalele, grajdurile, usinele çi laborato- 
liile meseriaçilor, fabricele, abatoriile sà se con- 
struiascà în mod corect çi sà se întrefinà curât, 
ca malurile apelor curgëtoai'e sà nu devinâ de-
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posite de necuratenii, ca cimiteriile sa se açeze 
afarâ din oraç çi sa se administreze eu obser- 
varea pvescriptelov igienei. [I. Félix.]

Lit.: Regulament peutru alinearea satelor çi 
pentra construirea loouintelor terânesci. Bucu- 
resci, 1894. N. Manolescu, Igiena teranului. Bu- 
curesci, 1895. G. Crainiceanu, Igiena teranului 
rom., Bucuresci, 1895.1. Félix, Rapoarte generale 
despre igieoa publicà çi despre serviciul sanitar 
al regatului roman. Bucuresci, 1893—1895.1. Ste- 
faiiescu, Rapoarte generale despre igiena publicà 
çi despre serviciul sanitar al judetului Ilfov. Bu
curesci, 1894—1896. C. Popescu, Starea igienicâ 
çi sanitarâ a populatiunii rurale. Tesa peutru 

■ Doctorat în medicinâ, Bucuresci, 1896.
Asanescii, dinastia roniânâ (1186—1257) a im- 

^eriului româno-bulgar, eu capitula Tîrnova 
in Bulgaria, înfiintat la 1186 de frafii Asan çi 
Petru. A. sùnt desemnati de contemporani tot- 
deuna ca »Vlachi«, çi Papa Inocen{iu III. îi 
aratâ ca flind de «origine ronianà.« Dupa câderea 
vechiului imperiu bulgar (v. Bulgaria), supus la 
1018 de înipëratul Vasile II. Bulgarootonul çi 
incorporât in imperiul bizantin, Bulgarii çi 
Românii din dreapta Dunàrii avurà sa sufere 
milite asupriri din parte a stâpâniiii bizantine. 
Acum in a. 1040 ei încercarà, sub oonducerea 
duor descendent! ai foçtilor tari bulgâresci, Petru 
Delean çi Alusian, sâ scuture jugul bizantin çi 
sa reinflinteze imperiul bulgar, dar fârâ succès. 
Cu atàt mai apâsâtoare devenirâ în urmâ asu- 
pririle. Ura Bizantinilor privia mai aies pe Ro
mani, aliatii Bulgarilor; pe la sfîrçitul secl. XI. 
scriitorul bizantin Kekavmenos, cu multà anià- 
râciune în contra Romànilor, dâ povete com- 
patriotüor sëi, cum sâ se pâzeascà de «necre- 
dinta' Vlachilor« în cas cà, între altele, s’ar isca 
rescoalâ în Bulgaria. Aoeastà urà între Greci 
çi Romani çi asupririle Bizantinilor ajunserâ la 
culme sub împëratul Isak II. (1185—1195), 
care pnse dâri noue apâsâtoare, mai aies pentru 
Romani çi Bulgari. Sub oonducerea fratilor Asan 
çi Petru, Romani din pài'tile Heraului (Balcan), 
Românii çi Bulgarii se resoularâ deci în contra 
asupritoarei stâpâniri bizantine. Lor se însotirâ 
çi Românii din stânga Dunârii, la care Asan çi 
Petru luarâ refugiu dupâ înfrângerea suferità 
în prima luptâ. Cu ajutor delà Românii de din- 
coace (cari cu 20 ani înainte luptaserà ca aliati 
ai Bizantinilor sub împëratul Manuil în contra 
Ungurilor) çi delà vecinü Cumani, Asan çi Petru 
remaserâ învingâtori. Ei înfiintarà un imperiu 
al Romànilor çi Bulgarilor cu capitula Tîrnova, 
care trecea drept reînflintare a vechiului im
periu bulgar. Petru luà titlul de «împërat al 
Romànilor çi Bulgarilor®; dar în urmâ el se 
multàmi cu o parte de tearâ în Bulgaria resâ- 
riteanà, pe oftnd Asan luà domnia cu resi- 
denta în Tîrnova. Urmaçii lor se întituleazà în 
documente «împërati ai Bulgarilor çi Romànilor® 
San ai «Bulgarie! çi Vlaohiei®; în afarâ b-se re- 
cimoasce titlul de «régi ai Bulgarilor çi Româ- 
nilor« sau ai «Bulgarie! çi Vlacliiei». Legâturile 
A.-lor cu Românii din stânga Dunârii, unde ei în 
luptele cu Bizantinii se retrageau mai adeseori çi 
adunau oçti (între cari çi Cumani, numeroçi în 
oçtUe A.-lor în toate resboaiele lor pânâ la ri- 
sipa Cumanilor prin Mongoli), aratâ cum e 'de 
înteles acest titlu. Cele douë teri Bulgaria çi

Vlachia, din care se compunea imperiul româno- 
bulgar, sûnt terile numite çi în urmâ astfel, adecâ 
Bulgaria proprie çi Vlachia din stânga Dunârii, 
cu atât mai mult cu cât numele Vlachia nu se 
gâsesce în dreapta Dunârii decât în pâitile mai 
méridionale, multîn afarâ de hotarele imperiului 
A.-lor. Aceastâ uniune între ambele teri, unité 
çi în vechiul imperiu bulgar, eiistâ, cum indicâ 
mai multe sciri, pânâ la invasiunea Mongoliloi- 
(1241), dupâ care Vlachia se constitue ca stat 
propriu în dependentâ de Ungaria. Dar relati- 
unile amicale cu Bulgaria continua çi sub (arii 
ei urmâtori pânâ la desflintarea imperiului bulgar 
prin Turoi.

Dinastia românâ a A.-lor numerâ çepte dom- 
nitori : 1) Asan I. (1186—1196), care poartà 
victorioase lupte cu Bizantinii pânâ la sfirçihil 
domniei sale. 2) Petru (1196—1197), nuniit çi 
Calopetru, fratele çi coregentul lui Asan. 3) loa- 
nifà (1197—1207), numit çi Caloioan, fratele mai 
tinër al celor dintâiu. Acesta poartâ victorioase 
lupte cu Bizantinii, delà cari cuceresce parti 
din Tracia la mia()à-(}i de Balcan. El face uniune 
cu biserica romanâ, çi papa Inocentiu III. îi tri- 
mite sceptrul çi coroana de «Rege al Bulgarilor 
çi Romànilor®, iar arohiepisoopului de Tîrnova 
îi conféra deinnitatea de «Primat al Bulgariei 
çi Vlachiei®. Dupâ câderea Constantinopolei in 
mânile Frâncilor, cari înflinteazâ aci imperiul 
latin (1204), loanitâ are lupte cu Frûncii çi ia 
prins pe împëratul Balduin, care nioare în cap- 
tivitate. In mijlocul învingerilor sale, pe cftnd 
asedia Tosalonicul, loanitâ sfîi-çi asasinat de 
un Cuman trâdâtor din oastea lui. 4) Borili 
(1197—1218), numit çi i'iorilà, nepot de .sorâ 
al lui loanitâ. Acesta continuà luptele cu Frânoii, 
dar este învins çi face pace cu ei ; în urmâ îii- 
cheie çi aliantâ cu Frâncii, mâritând pe lion sa, 
vestità pentru fnmiseta ei, cu împëratul llenrio. 
urmàtorul lui Balduin. El fù scos din domnio 
de 5) loan Asan IL (1218—1241), fiul lui A.saul. 
Acesta se câsâtcresce cu fica regelui Ungariei 
Andreiull. çi tine dintru început pace cu Frânoii 
din Constantinopole, unde imperiul latin se alla 
acum în decadentà. El lârgesce însâ imperiul 
sèu în lupte cu Grecü din Epir, cari reuçiserâ a 
lua mai multe tinutuii delà Frânoi, îutimjéu- 
du-se pânâ în Macedonia çi Tracia. In ace.ste 
lupte, loan Asan cuceresce Adrianopole çi aproape 
toatâMacedonia çi Albaniapânâ laDurazzo (1230). 
El încheie apoi aliantâ ou împëratul delà Nicea 
(imperiul Grecüor dupâ luarea Constantinopolei 
de Frânci), spre a cuceri împreunâ imperiul 
latin; restabilesce în imperiul sêu ortodoxia, 
desfâcêndu-se de uniunea cu Roina, çi archi- 
episcopul de Tîrnova, recunoscut de Greci ca 
autocefal, ia titlul de Patriarch. Aceasta çi lup
tele îneepute în contra Frâncilor au de urmare 
anatema delà Roma. Papa provoaca oliiai' pe 
regele Ungariei Bêla IV. sâ întreprindâ o cru- 
ciatâ în contra lui loan Asan çi sâ ocupo teaia 
lui, iar partea ce o va ocu])a sâ lie anexatà la 
Ungaria. Bêla începù a se gâti de resboiii, spre 
a cuceri imperiul româno-bulgar, când invasi- 
unea Mongolilor arunoâ pe Cumani in Bulgaria 
çi Ungaria çi se varsâ apoi ea însaçi asupra 
teiilor lui loan Asan çi Bêla. In vremea acestei 
furtuni, loan Asan moare în lunie 1241, când 
imperiul avea mai mult nevoie de bratul lui.
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(J) loan Galiman Asan (1241 —1246) çi 7) 
loan Mihail Asan (1246—1257), minorii fii ai 
lui loan Asan II. (ôaUman veni la doinnie în 
vîrstâ de 9 ani ; Mihail, nâscut dupa 1237, era 
çi mai tinèr), imperiul A.-lor decade, pier^ênd 
toate cucerinle din urmâ. Cu ei se s linge çi 
dinastia românà a imperiului. In tinipul lor 
'['eara-Eomâneascà, nnitâ ou Bulgaria în iinperiu 
româno-hulgar, devine dependentâ de Ungaria. 
Acum în a. 1247 Bêla IV. exercità dreptul de 
suzeranitate asupra (erii lui Lytuon Voevod în 
Oltenia çi a lui Seneslau Voevod în stânga 01- 
tului, voevodate reinase din timpul stàpânirii 
A.-lor, oari în vremea de decaden(â a impe
riului çi de urgie mongolâ au oâutat seul în 
alàturare la Ungaria. Astfel în dreapta Dunàrii 
remâne imperiul bulgar, iar în stânga fluviului 
se ridicâ prinoipatul 'ferii-Roinâhesci, ambele din 
iinperiu] româno-bulgar al A.-lor. [D. On.]

Açango, platou în Afriea vestioâ equatorialâ, 
spre nord delà Loango, 370 km. départe de ter- 
murii Ooeanului Atlantio; platou înalt, pâduri 
multe, viata animalioâ pu(inà. Apele curg spre est 
în un rîu latéral al marelui rîu Congo. Cf. Du 
ChaiUu: A. journey to Ashangoland.(Londra, 1867.)

Afanti, (engl. Ashantee), popor resboinio în 
Guinea, spre nord delà termurii de aur. TëritoruI 
loouit de A. e de 27,5CiO km*., clima e nesânâ- 
toasà. Ooupa^unea loouitorilor este exploatarea 
minelor, (esatui'i de oovoare; oapitala Kumase. 
Aproape 3(X) de ani au (inut luptele pentru ou- 
cerirea acestui teritor. Resboiul din urmâ a fost 
în 1874 între Englezi çi A. Un ait resboiu a 
erupt în 1881, darà a fost de sourtâ duratà, ter- 
minându-se ou supunerea indigenilor.

Asarkia, o desvoltare defeotuoasâ a oârnii 
(musculaturei).

Asarum L., (botan.) gen din familia Aristolo- 
chiaceae, ouprinde plante erbaoee perene ou 
fnmze lung-pe(iolate, oordate, renifonne. Flo- 
rile sûnt purpuriu înohise, herniafrodite, termi
nale, sotitare çi scurt peduneulate. A. are vr’o 
13 speoii, oe creso în Europa çi Asia temperatâ 
precmn çiîn Amerioanoidioâ. Brin pàr]ile noastre 
se aflà A. europaeum L., numit de popor Po- 
chivnic, Piperul lupului ete., prin pâduri 
umede. Rhizomul de A. europaeum L., se intre- 
buin]eazà în inedioinâ çi se reoolteazâ spre aoest 
scop primâvara sau toamna. El exbalâ un miros 
putemio çi pénétrant çi este un niedioament 
emetico-oathartic exoelent. Fninzele sûnt sternu- 
tatoare, iar eând sûnt mesteeate în gurâ produo 
0 salivatiune abundentâ, în souri; A. europaeum 
L. este un exoelent suocedaneu al ipeoacuanei. 
Rhizonul de A. canadense L. este întrebuin]at 
ca aromatio. Unele speoii de Asarum L. sûnt 
pufin oultivate oaplante omamentale. [Z. C. P.]

Asasinare, v. ueidere.
Asâu, numele mai multor localitâti în Rom., 

j. Baoàu, pl. Muntelui ; schitul A. sau I/unca A., 
pe teritonü satului Lunea, avea o biserioutâ de 
lemn clàditâ la 1750 de monachul VasUe Banfu, 
eu vr’o 10 oàlugâri pe la 1863 ; astâc)] e biserioâ 
de mir. A., sat apaî^inâtor oomunei rur. Comâ- 
nesci, 1015 suflete; pe teritorul lui se gâseso 
isvoare de apâ sâratâ; fabrieâ de cherestea cu 
abur çi 15 ferâstraie de apâ.

Asbest, minerai din grupa amphibolului ; var. 
de cremolit; fibres, mai mult sau mai pu{in 
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elastic, de coloare albâ, gâlbue, vergue, ch iar 
ceva bruuâ. Var. amiant sau byssolit, e o 
tremolitâ sau un actinot fibres; pufin elastic. 
A. din serpentine e un crisotü fin fibres, luciu 
mâtâsos. Din A. se fac diferite (esâturi incom- 
bustibile, pentm cari var. a doua e mai aptâ. 
Se mai întrebuin(eazâ în constructiunea maçi- 
nelor, în laboratoare etc. Giseminte imjiortaute 
sûnt în Italia de nord, Stiria, guvernamentul 
Perm, Canada etc.

Asbolan, minerai; oxid de manganez, de co
balt çi de cupru; de coloare neagrâ albastrue; 
însotesce minereuri de manganez çi de cobalt.

Asbolin, oleiu estras din funingine, confine 
azot; médicament.

Asboth, 1) A. Ludovic, general de honvedi, n. 
1803 çi t 1882. A fâcut studii militare, dar 
déjà 1842 a trecut la pensie. Anul 1848 însâ 
iarâçi i-a pus arma în mânâ; guvernul maghiar 
1-a denumit de major çi comandant în districtul 
montan al Bânatului, unde s’a distins prin apé- 
rarea popora^unii romane fajâ de bandele lui 
Rôzsa Sàndor, care âncâ era înrolat la honve- 
(jime dimpreunâ cu tovarëçii sëi. Dupâ încetarea 
revolutiunii A. a fost prins, mai târijiu amnestiat, 
dar luând parte la comploturi a mai fost definut 
în doue randuri. A scris memorii despre revo- 
lufia delà 1848, în spécial despre relafiunile 
sale cu Gorgey. 2) A. loan, fiul celui de mai înainte, 
n. 1845 în Satu-mic, lângâ Lugoç; la început 
funcjionar în ministeriul de finan]e, apoi de 
bonveiji çi mai tàrdiu în cel de externe, apoi 
publioist. 1887 a fost aies députât cu program 
liberal, la 1892 membru corespondent al aca- 
demiei magbiare, în lu’ma meritelor sale pubLi- 
cistice çi literare. Opéré mai însemnate: »Ii- 
bertatea» (1872), «Politica conservatoare maghiarâ» 
(1874), »Noua Ungarie» (1880), »Bar. Pav. Sennyey 
.çi oont. Albert Apponyi* (1884), çi mai multe 
descrieri de câlâtorie. De présent ca députât 
apartine partidului poporal. 3) A. Oscar, filolog 
maghiar çi prof, pentru limbile slavice la uni- 
versitatea din Budapesta, n. 1852 în Aradul-nou. 
Studiile mai înalte le-a fâcut la univ. din Buda
pesta, Lipsca, Berün çi Gottingen, completându-çi 
cunoscinjele cu studii fâcute în Rusia, a fost 
numit 1892 prof, universitar. A publicat diferite 
lucrâri prin (Jiare çi în broçuri separate. Cel 
mai însemnat op al sëu e : «Slavisme în termi- 
nologia oreçtinâ maghiarâ» (1884).

Asca sau theca se chiamâ sporangele Asco- 
mycetelor; ea se aseamënâ cu sporangele delà 
Phycomycete printr’aceea, câ în ambele casuri 
sporii sûnt endogeni, dar se deosebesce mai aies 
pentru-câ A. confine la inceput numai un nucleu, 
oe se divide prin bipairifinni repetate în 8, 16,
32, 64 .........nuclei în jurul cârora se adunâ
protoplasmâ çi se formeazâ tôt atâfia spori (as- 
cospori), J)0 când la Phycomycete sporangele 
are delà fnceput atâfia nuclei, càfi spori se vor 
produce într’însul. [E. T.]

Ascanio, pseudonim. V. üllânescu.
Ascanius, fiul lui Aeneas cu Creusa, dupâ ait 

mit cu Lavinia. S’a numit çi lulus çi a fost funda- 
toi-ul cotâfii Alba Longa. (V. Aeneas). [Atm.]

Ascaricji, (ascaridaej, famiüe de nematoiiji, 
viermi cu corpul cilindric, cu gura înarmatâ cu 
trei biizo chitinoase; parasifi- La oui trâiesce 
Ascaris (v. linibrio) çi Oxyui'is.
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Ascendenfi, rudenii din liaie ascendenta ; pa- 
rinti, protopârinti (moçi), din cari se trag des- 
cendentü: fli, nepoti. V. Succesiune.

Ascension, insulâ isolatâ în Oceanul Atlantic ; 
administrata direct de oflciul admiralitâtU en- 
gleze ; de provenienta vnlcanica ; extensiunea 
88 km*., descoperità la 1501 de Spaniolnl loan 
de Nova în (Jiua Inâltârii, de aici çi numirea 
»Insula Inâltârii». 1815 fù ocupatâ de trupele 
engleze spie a pâzi pe Napoléon sa nu fugâ din 
S.-Elena. In timpul din urmâ se folosesce ca 
statiune pentru corâbiile, cari urmâresc supri- 
marea negotului de sclavi.

Ascensiune, înâltare, ridicare. In astrono
mie A. dreaptà (sau rectascensiuno), distanta 
pe equatorul ceriului delà eqninoctiul de primâ- 
vaiâ în directiunea pârutei miçcâri annale a 
soarelui pânâ la cercul de declinatiune al cutârei 
stele. Bectascensiunea çi decUnatinnea deteiminâ 
pe deplin locul cutârei stele de pe ceriu. A. obliquà, 
acel arc de pe equatorul ceriului, care ajunge delà 
equinoctinl de primavarâ pânâ la punctul, ce re- 
sai'e odatâ eu steaua respectivâ. Diferinta între A. 
dreaptâ çi aceasta se numesce diferinfà ascensio- 
nalâ. —In înteles bisericesc A.= înâltarea 
Mâutuitorului la ceriuri, serbâtoare bisericeascâ 
numitâ »domneascâ«, ce se celebreazâ la 40 
(}ile dupâ serbâtoai'ea Pa^tiler, sau a învierii 
Doninului. Pânâ la serbâtoarea înâltârii tine 
întreptirea serbâterii Paçtilor.

Ascensor, aparat pentru transportarea de per- 
seane ori mâifuri în etagele superioare ale unui 
ediflciu.

Ascesâ, (grec.) deprinderea la viatâ austerâ, 
prin care cineva de bunâ voie se lipsesce în 
anumitâ mësurâ de mâneare, beutui’â, somn çi 
alte lucruri iertate, ca eu atât mai uçor sâ peatâ 
domni preste poftele ?i simturile sale, s. e. de- 
prinderile gimnastioe çi modul de viatâ al atle- 
tilor la Grecii vechi.

Ascetlca, sau Aschetica, (teol.) arta de a se 
deprinde în fapte bune çi a înainta în perfec- 
tiunea creçtinâ çi sântenia vietii; partea teolo- 
giei merale, care tracteazâ despre mijloacele de 
a înainta în perfectiunea creçtinâ.

Asch, oraç districtual în Boeinia, centm de 
cale feratâ al liniei Hof-Eger, 15,557 loc. fese- 
torii de bumbac, de lânâ çi mâtasâ.

Aschaffenburg, oraç în districtul bavarez ün- 
teriranken, lângà Maina çi Aschaff, eu 13,275 loc. 
Bisericâ întemeiatâ la 980, renoitâ la 1870—81 ; 
castelul lohannisburg; o casâ pompeianâ etc.; 
çcoalâ realâ, seminar de învëtàtoare. A. (Asci- 
burgum, Askafaburg) a fost folositâ de Romani 
pentru açe^area unui castel. In resboiul de 
30 ani A. a suferit mult ; în dieta din 1447 ti- 
nutâ în A. s’au început concordatele natiunii 
germane (concordate de A.), terminale mai apoi 
in Viena (concordate de Viena). 1803 A. deveni 
capitala principatului A. Dupâ câderea lui Na
poléon I., principatul A. trecù pe scurt timp la 
Austria, cai'c însâ în tractatul din 24 lunie 
1814 îl cedà Bavariei în sebimb pentru Tirol, 
Salzburg etc. 1866 Victoria Pnasiacilor asupra 
AustiiacUor.

Aschersieben, oraç în districtul pinisian Magde- 
burg, cercul A., lângâ Eine ; centm de cale fe
ratâ al liniei Halle-Ealberstadt, 22,865 loc. (1890);

fabricatiune de mârfuri de lânâ, gimnasiu real. 
Mai nainte centrul cottului Askania.

Aÿchileul-mare mic, (magb. Eskülô), comune 
în cottul Coçocnei. A. mare are 926 loc., dintre 
cari 836 sûnt Romani; A. mic are 599 loc. 519 
Români, restul Maghiari çi Ovrei. Traditiunea 
istoricâ, pâstratâ între altii la Anonymus, spune, 
câ la întrarea în Ardeal a lui Tubutum, ducele 
Maghiarilor, — fiind Gelu, principele roraân, ucis 
lângâ rîul Câpuç, — Românii din nordul Ardea- 
lului çi-au aies de principe de bunâ voie pe în- 
vingëtoml Tubutum çi la locul, care se ohiamâ 
A., au fâcut legâturâ, întârindu-o eu jurâmênt. 
Asttel din cuvêntul maghiar eskû s’ar dérivanu- 
mele Eskülô al acestor sate. [Silv. Mold.]

(Cf. Anonymus Belae regis Notarius, historia 
hungarica, cap. 24, 26, 27 )

Ascidia, (botan.) frunzele unor plante modili- 
cate astfel, cà se aseamënâ eu nisce urne, do 
mârimi variabile, provë(Jute sau nu eu un oapac. 
Aça se vede la Nepenthes destillatoria L., N. 
ampullaria Jack, din Madagascar çi archipelagu- 
rile asiatice, Sarracenia purpurea L. din Ame
rica septentrionalâ, Cephalotus fcUicularis Labill. 
din AustraUa, Utricularia vulgaris L., ce cresce 
çi prin lacurile noastre, numitâ: Otrâtel de apâ. 
In aceste urne se aflâ un lichid eu proprietâti 
digestive analoage eu ale sucului gastric, çi chiar 
servâ acestor plante sâ digereze insectele, ce din 
întêmplare intrâ în ascidie; prin urmare sûnt din 
categoria plantelor (Jise carnivore. [S.Çt.R.]

Ascidii, (zool.) O clasâ din tipul Tunicatelor. 
Corpul are forma unui sac, sûnt toate animale 
marine. Unele înnoatâ libéré, altele sûnt flxato 
pe fundul mârii. Unele sûnt simple, formànd 
adeseori colonii, în cari indivi(}ii sûntlegati între 
sine la basa 1er prin nisce fire ca ràdâcinile 
(stolone), iar altele sûnt c o m p u s e, unde indi
vidu sûnt învàliti într’o manta comunâ, adeseori 
chiar formându-se gmpe de indivi()i (Coenobium), 
cari au eu totii o cloacâ comunâ. Aici aparfin 
çi Pyrosomele, cari au forma unor valàtnci re- 
presentând colonii de A., çi cari respândese 
noapteâ o luminâ foarte frumoasâ fosforoscentâ 
în mare. V. Tunicate. [A.]

Ascidiomycetes, (botan.) v. Ascomycelè.
Ascites, (medic.) acumularea de fluiditate în 

cavitatea abdominalâ, ce se întêmplâ în urma 
multor afectiuni ale peritoneului de naturà tii- 
berculoticâ, cancroidâ etc., nu mai pufin ca 
un simptom, ce concomiteazâ diferifi morbi de 
ficat, rinichi, plumâni çi inimâ, conturbàri în 
libéra circulatiime în raionul venei portale. A. 
în mësurâ mare amenintà pafientul ou su- 
fooare.

Ascleplad, vers în prosodia veche, numit dupâ 
inventatorul sëu, poetul Asclepiades, oontempo- 
ranul poetei Sapho, pe la 600 a. Chr. A. mie 
stâ dintr’un spondeu, doi choriambi çi un iamb. 
A. mare stâ din 3 choriambi preceçi de un spondeu 
çi mmafi de rm iamb.

Asclepiadee, (botan.) familie vastâ de i)lante 
Dicotiledoane eu 200 genuri çi preste 1300 speoii, 
respândite în regiumle mai calde ale globului, 
multe în Africa de sud, mai pufine în regiunile 
temperate ale emisferului boréal, lu general 
erbvui perene, sub-arbuçti ori fmtiouli, acâtàtori 
ori volubili; rar- sûnt arbori; multe au latex. 
Florile mici albe ori divers colorate sûnt gru-
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pâte în cime. In Europa cresc numai 6 genuri : 
Periploca L., Cynanchumh., VincetoxicumMoh., 
Marsdenia Br., Gomphocarpus Br., Stapelia L., 
piimele trei aflându-se çi in România eu terile 
veoine. Multe au întrebuin^ari medicale ca pur
gative, stimulante, emetice etc. Latexul unora 
confine cauciuc, al altéra e comestibil sau ve- 
uinos, altele dau fibre textile. Perii fini mâ- 
tàsosi, ce acoper de obiceiu seminfele, pot fi 
tor?i sau fesufi, singuri cri amestecafi eu lànâ, 
niâtasâ etc. ; a?a sûnt cei de A. syriaca L., (}isâ 
iarbâ de vatâ, naturalisatà in Francia, uti
lisât! çi ca scamà, iar de Turci la vàtuirea veçt- 
inintelor. [S. Çt. R.]

Asclepiaijii, în mit. grecà urmàtorii (J^ului 
Asclépios çi anume cetele de preofi la templele 
cjeului, cari cunoscinfelo de medicinâ, ce pentru 
altâ lume erau secrete, le sustinoau din gene- 
raflune în generafiune. [Atm.]

Asclepias L., gen de plante din familia As- 
clepiadeelor, eu vr’o 60 specii, mai aies res- 
pàndite în America de nord. Toate sûnt erburi 
perene, eu frunze opuse verticilate, fiori albe, 
ori roçii, portocalii, grupate în umbele de cime. 
Multe se cultiva în florâiii calde sau reci, ori 
în aer liber. Unele au întrebuinfari medicale, 
ca : A. curaasaviea L. din Antile, eu râdâcinile 
emetice, purgative ; scoarfa râdàcinei de A. sy- 
riaea L.^ originarâ din America de nord, natu- 
ralisatâ in Francia, se dâ contra astmei; ràdà- 
cina de A. tuherosa L., e tonicâ, digestivâ. Altele 
au întrebuinfari industriale, ca: A. syriaca L., 
latexul ei avênd cauciuc ; scoai'fa tulpinei dând 
libre textile ; poiii mâtâsoçi de pe seminfe servâ 
la faoerea de fesâturi (plüçuri, mâtasâ etc.), de 
scamâ, vatâ etc. [S. Çt. R.]

Asclépios, la Greci, (Aesculapius la Ro
mani), fiul lui ApoUon cuCoronis, fata lui Phlegas 
din Tesalia. Tatâl sëu 1-a predat centaurului 
Chiron, ca sâ-1 creascà çi îuvete. apoi acesta 1-a 
învëtat scünta de medicinâ aça de bine, încât 
A. arenviatpemorti. Pluton, 4eul lumiidejos, s’a 
pleins la Zeus, çi acesta temêndu-se câ A. scapâ 
pe oameni de moarte, eu fulgerul 1-a omorît, dar 
oamenii totuçi 1-au venerat ca pe un 4eu. A. 
mai adeseori se înfâfiçeazâ eu barbâ çi eu un bëf, 
pe care e îneolâcit un çerpe, iarà làngà el adese
ori apare Hygieia, 4ina sânâtâfii. [Atm.] 

Ascogeti, termin botanic; hyphe ascogene ra- 
inurile produse de câtrâ asoogon sau archicarp, 
dupâ ce acesta a fost fécondât; hyphele asco- 
gene pot fi simple sau ramifteate. [E. T.] 

Ascogon, (botan.) v. archicarp.
Ascoll, Graziadio Isaia, filolog ital., de ori

gine israelit; n. 16 Iulie 1829 în Gorz; destinât 
pentru meserie, fârâ învëfâtor se devotà filologiei, 
eu deosebire celei comparative ; déjà 1845 publioà 
o lucrare asupra afinitâtii limbei romane ou cea 
dinFriaul; 1854 apârù însemuatul lui op »Studj 
orientali e linguistici* (2 vol.) Delà 1860 desvoltà 
0 activitate rodnicâ ca profesor de filologie la 
Aoademia sciintificâ-literarâ din Milano; 1888 
deveni senator. A. e considérât ca întemeietorul 
diMectoIogiei romanice. Pubücà numeroase lu- 
crân pe terenul filologiei romanice çi indogerm. ; 
el e representantul principal al teoriei despre 
afîmtatea linguisticâ aricâ-semit., (»Nesso ario- 
seniitico«) çi aproape tofi filologii ital. mai de 
valoare sûnt disoipolii lui. Opéré mai însemnato

afarâ de cele amintite : »Studj oritici® (2 vol. 1861, 
1877), »Corsi di glottologia® 1870, »Iscrizioni 
greche, latine, ebraiche di antichi sepolcri giu- 
daioi del Napolitano® (1878), »Lettere glottolo- 
giche« (1881—86), »I1 codice irlandese dell’ Am- 
brosiana® (2 vol. 1889). »Saggi ladini® (1872) 
fâcù epoca în fonologia romanicâ, çi avù de 
urmare editarea Aichivului dialectal OArchivio 
glottologico italiano®) al lui A., apârut déjà 
in 10 vol. A. e membru onor. al Academiei 
romane.

Ascoli Piceno, provincie italianâ, 1995 km2, çi 
229,477 loc. ; cap ital a A., lângâ Trente, eu 
11,199 loc. Sediu épiscopal.

Ascoli Satriano, (lat. Asculum ApuîumJ, oraç 
în provincia italianâ Foggia, 6478 loc. Reçedinfâ 
episoopalà. La 279 a. Chr. Victoria lui Pyrrhus 
asupra Romanilor (Fabricius).

Ascolin, médicament, solufie de acid sulfos în 
glioerinâ.

Ascomycete, (botan.) grupul oel mai vast dintre 
ciupercUe mycomycete. Singurul caracter esenfial, 
prin care se deosebeso de celelalte mycomycete 
este, câ se înmultesc producênd spori în inte- 
riorul unui sporange numit ascà sau thecâ, iar 
spoiii se (Jio pentru acest cuvent ascospori. Afarâ 
de aoeasta ele se mai îmnulteso prin conidii çi 
spermafii produse în spermagonii (v. ac.) A. se 
împart în douë: I. Exoascee, la cari ascele se 
produc deadreptul pe myceliu, care este simplu 
sau ramificat; aici intrâ Sacharomyces 
(drojdia), care provoaeâ fermentaflunea alcoolicâ, 
Exoascus, din care o specie ataeâ prunele 
(perjele) tinere difonnându-îe ; aceste prune di- 
formate, în general galbene-vercjii, se ohiamâ 
cuooçei, corlafi, hurlupi. IL Carpoascee, la cari my- 
celiul produce un fruct de forme variabile, numit 
apothecâ sau perithecâ; aici intrâ: Morchella 
(sbîrciogii, cluciulefii), Peziza (ureohiuçele), 
Tuber (truffele) etc. [E. T.]

Ascospor, sporul ce se formeazâ în lâuntrul 
unei asce.

Ascot Heath, (engl. pron. escot hit), çes mare 
aproape de "Windsor (Englitera), unde se fin în 
luna lunie a fiecârui an alergâri de cai (Ascot 
races).

Ascunsa, pàrîu în Rom., pl. Jiu de jos, coin. 
CàJâraçi, isvoresce din dealul A., j. Ronianafi, 
curge pe hotanil despârtitor între j. Dolj çi Ro- 
manafi çi apoi pëtrunde pe teritonil com. Câlâ- 
raçi. A., fost sut, pl. Jiu de jos, com. Câlâraçi 
care s’a desfiinfat din causâ câ isvorea apa prin 
casele oamenilor.

As-dur, tonalitatea majorâ, care se razimâ pe 
tonul As (La 6) (armaturâ 4 b).

Asediu, operatiunile militare pentru ocuparea 
unei fortâi’efe (cetâti).

Aselenic, (grec.) = «fârâ de lunâ®, planete cari 
nu sûnt însotite de trabanti sau luni.

Asemënare, v. Comparatiune.
Asemnat, asignafiune, mandat în scris, prin 

care oineva (Asignant, Asignator) dâ ordin la 
un al doilea (AsignatJ sâ predee unui al treilea 
(Asignatar) o valoare oarecare, în spécial sâ-i 
plàteascâ o sumà anumitâ de bani. A.-le simple 
nu Cad sub disposifiunile legiloi cambiale, cele 
comerciale însâ de comun sûnt regulate prin 
dispositiuni spéciale ale legii. (V. cec.)

lû’*
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Asentare, consimtiie ; a déclara apt penh'u 
un scop anumit, de unde (în Austiia) înrolarea 
în armatâ se numesce ?i A. (V. recrutare.)

Aseptio, V. antisepsie.
Aseptol, solutie de acid ortofenolsulfuric, are 

însuçiri antiseptice, nu iriteazâ çi nu e otrâvicios.
Aserbeid^ân, (>'|leara focului», în anticitate 

Atropateneal Meijilor), provincia cea mai nord- 
vesticâ a Persiei, 104,000 km8., teritor alpin 
(eu piscuri înalte de 4000 m.) Locuitorii sûnt 
Turcomani, Cm-(Ji; capitala Tàbris.

Aserflune, v. afirmafiime.
Aeesor, 1) consilier (v. ac.), membru al unei 

corporatiuni de oficiali, investit eu vot decisiv 
sau numai consultativ; 2) magistrat impartit 
lângâ un judecâtor ca ajutor çi suplent.

A. consistorial, dignitar bisericesc, în spécial 
în biserica gr.-or. rom. din Trans. çi üngaria 
membra al consistorulm diecesan, arohidieoesan 
ori mitropolitan. A. consist. sûnt totodatâ çi con- 
silieiii archiereilor çi referentii diferitelor afaceri 
bisericesci, çcolare çi funda(ionale dupa resdrtul 
senatelor, la cari sûnt împâr^iti, v. Stat. organic.

Asfalt sau bitum, un minerai compus din di
verse hidrocarbmi. Amori, de coloare neagi’â, 
strâluçire particularà; solubil în alcool, tere- 
bentinâ, eter. Se topesce uçor; arde eu flacârâ 
fuliginoasâ çi miros caracteristic. Se gàsesce la 
lacul Asfaltit sau Mai’ea Moai'tâ, în Francia, 
Svitera etc. [V. C. B.]

Asfinfit, V. apus.
Asfodel, (botan.) v. Asphodelus.
Asgard, în mit. nord-germanâ locuin(a cereasca 

a (Jeilor, a stat din 12 cetâ(i (v. Asii, 12 (Jei)i Çi 
cetâtUe piin puntea Bifrost (curcubeul) au stat 
în legâturà eu Midgard (pàmêntul). [Atm.]

Ashton under Lyne, (pron. eçtn ônder lain), 
oraç în cott. englez Lancaster, 40,494 loc., in
dustrie textilâ.

Asia, (on hai'tâ çi ilustra(ii) este cel mai mare 
continent. Are o întindere de 42 mil. km8., adecâ 
mai mult decât Europa eu Africa împreunâ.

SlTÜATIE, LIMITE ÇI MMENSIUNl.
Asia représenta centrul celorlalte parti con

tinentale, cari toate se string în jurul ei. Astfel 
parfile celelalte ale vechiului continent par a fi 
nisce péninsule ale A.-ei. Afiica se finea de dînsa 
piin istmulSuez, a(ji tâiat de un canal maritim, iar 
Europa pare a o compléta spre apus. Ceva mai 
mult, A. ti'âmite un pod în sud-estul Europei, A. 
mica, apropiàndu-se çi mai mult pe la Dardanele 
çi Bosfor. Tôt astfel America se apropie mult de 
dînsa pe la strimtoarea lui Bering, formata 
de capul Oriental al A.-ei çi al Printului de 
"Wales al Americei. In fine la sud-est insulele 
Sunde par a fi o punte aruncatà spre Australia. 
A. se înttnde înspre nord delà 77° '/a', latitu- 
dinea borealâ a capului Celiuskin, pànà la 
1° latitudinea nordicâ a capului Bu ru delà sudul 
peninsulei Malaca. Delà vest spre est se întinde 
preste 164° de longitudine, delà capul Baba al 
A.-ei mici pânâ la capul Oriental. Nicâiri nu se 
gâsesce aça de mare distants între terrnm'ü 
opuçi, çi nicairi ca aci nu e punct mai îndepârtat 
de mare, fiind situât în mijloc. De aceea o mare 
parte din ape nu pot ajunge la mare, iar lipsa 
de apâ a unor regiuni a constrîns populatiunile 
A.-ei sa ducâ viatâ nomadâ çi pastoralâ. A. este

scâldatâ de patm mari ooeane : la nord Oceaiml 
Glacial-Arctic, eu gfieturi eterne, cari îm- 
piedeoâ navigatiunea; la est se scaldâ în Oceamil 
Pacific; la sud este udatâ de Oceanul Indic, 
care oomunicà ou Oceanul Pacific prin stiim- 
toarea Malaca, formata de peninsiUa ou acelaçi 
nume çi de Sumatra (Sunde), çi în fine la vest 
de Oceanul Atlantic prin Marea Mediteranà, 
care comunicâ eu Marea Roçie a Ooeanuliii 
Indic prin canalul Suez.

Accidente de pe termüki.
A., deçi atinge toate oceanele, totuçi nu este 

adânc crestatâ de mare, cura este Europa de 
pUdâ. In desvoltarea termurilor însâ întreoe 
Africa çi America de sud. Pe Oceanul Glacial- 
Arctic înainteazâ spre nord într’un promontoriu 
de pâmênturi, capul Celiuskin sau Sacru, 
care desparte golful lana, delà estul deltei rîului 
Lena, de lungile estuare ale rîurilor O b çi Ie
nisseï, desebise în Marea Gara. Insulele Noua 
Semlia, archipelagul Liakov sau Noua Si
bérie çi teal'a Wrangel sûnt singurele pâ- 
ménturi înghetste în apropiere de acest (erin 
inospitaUer çi presârat detundre (mlâçtini înghe- 
tate pe termuri joase). Oceanul cel mare, tâind 
termui’ele A.-ei, poartâ deosebite numiri : Marea 
Bering între peninsula Siberiei, Camciatca çi 
insulele Aleutine; Marea Ochotsk, întreSi- 
beria, Camciatca çi arcliepelagul Curile, insula 
Sachalin sau Tarakai, desparte aceasta mare 
de ceaimediat delà sud, numitàMarealapanezâ, 
cai'e fine pânâ la peninsula chinezâ Corea; 
fiind despârtità de océan prin întreg çirul in- 
sulelor japoneze: lesso, Nipon, Sikokuçi 
Chiu-Siu; la apus de Corea întrà adâno 
Mai'ea Galbinâ, care înfundâ çi mai mult îu 
term golful Pe-cili; poitiuiiile de océan, cari 
scaldâ oercul tormului chinez se numesce Marea 
Chinezâ de est, la nord de insula Form osa, 
çi Marea Chinezâ de sud, la sud de aceasta 
insulâ. Marea Chinezâ de sud formeazâ golful 
Tonking închis de insula Hai-nan çi goltul 
Siam de pe termurele Indiei posterioare. Ooea- 
nul Indic scaldâ cele trei péninsule sudiee ale 
A.-ei: India posterioarâ. India anteri- 
oarà çi Arabia. Aceste trei péninsule cores- 
pund eu cele trei delà sudul Europei. ludia 
posterioarâ, ca çi peninsula balcanicâ, are o po- 
ninsulâ legatâ prin istmul Crah, numita Ma
laca. Golful Pegu sau Martaban este aproape 
singurul accident mai însemnat al Oceanului 
Indic de pe termurele acestei péninsule. Partea 
oceanului dintre India posterioarâ çi cea ante- 
rioarâ se chiamâ Golful Bengalie. El scaldâ 
termul Coromandel al Indiei anterioarc, care 
iine pânâ la capul ComoriB, lângâ care se aflâ 
insula Ce y Ion, despârtitâ de peninsula prin 
strimtoarea Pale çi golful Manar. Insulele 
Andamane çi Nicobare se scaldâ çi ele în 
acest golf. La apus de India anterioai'à se alla 
partea oceanului numitâ Marea Araba, care-i 
scaldâ termul occidental, numitMalabar, la iiordul 
câruia se aflâ peninsula Gudçrat între golfurilo 
Caci çi Cambay. Din acest golf se pâtiundo prin 
strimtoarea Ormus în golful Persio, çi prin 
strimtoarea Bab-el-Mandeb în golful Arabie 
sau Marea Roçie. Insulele Maledivc çi Lac- 
cadive sûnt semënate în Marea arabà. Marea
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Hediteranâ soaldà coasta Siviei, lângâ caie 
K6 atlâ insula Cypru, iar între A rchipelag, 
Marmara çi Marea Neagrâ, se aflà penin- 
siüa Anatoliei, care se apropie mvüt de Europa 
la Dardanele çi Bosfor.

Keuep.
A. cuprinde cele mai mari ridioâturi de pe 

pâment, grâmâdite mai eu samà în central ei. 
A ci se aflà cel mai întins podiç din lume, numit 
Central, sau Asiacentralâ. Eidicâturile încep 
la apus çi se tin lant pànâ la est în malmile 
Ooeaniilui Pacific, pe o lungime de 2000 leghe. 
La nord de aceasta massa centralâ massivâ se 
întinde càiripia Siberiei, care se lasà oblu spre 
màrile înghetate ; la est se gâsesc oâmpiile ro- 
ditoare ale Chinei, iar la sud oea a Gangelui din 
India, tôt aça de îmbelçugatâ. Cele mai însem- 
nate çire de munti se desfac din nodul orografic 
al podiçului Pamir, înalt de 4000 m., gi iau 
directia resâritului. Trei dintre ele sûnt demne 
de notât: Himalaja, care servâ de zid podi- 
çului la sud ; C h u e n -1 u n, légat eu Pamir prin 
Caraco r U m, desparte Tibetul de Turkestan, çi 
în fine Thian-çan sau muntii Ceresci, fac 
0 Unie despàititoare de ape foarte importante. 
Alte gire paralele eu aceasta din urmâ precum : 
Âltai, Tarbagatai, Sajani gi Changai se gà- 
sesc pe granita Siberiei gi constitue zidul nordic 
al podigului. Din massivul Kentei se desfac çi- 
rele lablonoi gi Stanovoi ale Siberiei, cari 
se leagâ eu muntii vulcanici ai Camciatchii. 
Podigiü Pamir lâcjimat pe muntii Hindu-cuçi 
este un fel de istm ângust, care leagâ podigol 
central chinezesc eu podigul Iran, ce cuprinde 
Afghanistanul, Belutgistanul gi Persia. La nord- 
vestiü acestiü podig se gâsesce podigul A r m e - 
niei, eu muntele Ararat, care este puternic 
légat gi ou Oaücazul gi eu podigul A.-ei mioi, 
râcjimat de Tauri, din cari se desprinde Li
ban ul, care pare a face legâturâ eu podigul 
Arabiei. Dinoolo de câmpiile delà sudul muntilor 
Himalaja se gâsesce podigul triunghiular al D e- 
canului, râcjimat peGbati; iar India poste- 
rioarà este strâbâtutâ, prin ^nutul Laos, de 
puternioe gire muntoase, cari se îndreaptâ spre 
sud. Delà Camciatca, unde se gâsesce vulcanul 
Kljucew, înoepe un lant de vulcani, cai-e se 
prelungesce prin Gurile, prin insulele laponiei, 
(unde în Nipon se aflâ vulcanul Fusijama), 
gi apoi prin Formosa pânâ în Filippine. Pe gra- 
nita Europe! se gâsesc Uralii.

Idhochaeia.
In reginnü fluvial A. presintâ particularitâti 

deosebite de legile, oaii presideazâ în alte lo- 
cuii la distribuirea apelor. O mare parte din A. 
este lipsitâ de ape eu sourgere câtrâ mare; 
riurile paroâ ar fi în descompunere, afluentii 
n au putere sâ-i atingâ, iar din lipsa apei multe 
popoare sûnt silite sâ remânâ în viata pastoralâ 
Çi nomadâ, de pildâ Mongolii, ïm'oomanii gi 
fdtü. In A. sûnt patm basinmi: al Oceanului 
Arctic, al Oceanului Pacific, al Oceanului Indic, 
al Mârii Mediterane gi câteva basinmi interioare. 
a) In Oceanul Arctic se varsâ: O b, Ienisseï, 
Lena g. a., rîuri mai mari, dar inpracticabile la 
narigatiune din pricinâ, câ mai tôt anul stau 
inghetate. b) In Oceanul Pacific se vamâ;

Amur, Hoang-ho sau rîulGalben, lang- 
ce-kiang sau rîul Albastru, care tîresce 
un voluin mare de apâ oceanului, Si-Kiang, 
Song-ka sau rîul Eogu, calea comercialâ dintre 
China gi Tonkingul francez. Me-Gong sau Cam
bodge giMenam, cari ambele udâ India pos- 
terioarâ. c) Oceanul Indic primesce pe: Saluen 
gi Iravadi, apoi Brahma-putra, care se 
scoboarâ din Tibet, unde se chiamâ Tzanpo; 
Gange le, care udâ fertila câmpie a Hindus- 
tanului gi se amestecâ la vërsare eu Brahma- 
putra, fomiând o deltâ mlâgtinoasâ; Maha- 
nadi, Godavari, Kistna gi Kaveri, strâbat 
Ghatii coromandeÜ gi ajung în GoUul Bengalie; 
Tapti gi Narbada se scurg în Marea Arabica 
prin sinul Cambay ; I n d u 1, care îgi are isvoa- 
rele în Tibet, face gi dînsul o deltâ la vest de 
baia Caci. Golful Persic primesce apele Çat-el- 
Arab, format de Tigrugi Eufrat. d) Basinul 
Mediteranei cuprinde: Kizil Irmak, eu som- 
gere spre Marea Neagrâ, Meandru, câtrâ Ar- 
chipelag, iarOrontele, câtrâ Mediterana. Ba- 
sinurile interioare sûnt'; a) Al Mârii Caspico, 
care piimesce pe Kura, pe Atrek, pe U rai 
gi Emba. b) Al laoului Aral, care primesce pe 
Syr-Darja gi pe Amu-Darja. c) Al lacului 
Balcag, care primesce pe 111. d) Al mlâgtinilor 
Lob-Nor, care primesce din Turkestanul chinez 
pe Tarim. e) Al lacului Hamun din Iran, care 
primesce pe Hilmend. In fine mai .sûnt lacurile 
Wan gi Ùrriiia la poalele podigului Armeniei, 
Marea Moa'rtâ în care se scurge rîul lordan, 
gi lacurile Cucu-nor gi Tengri-nor de pe 
podigul central, cari n’au scurgere spre mare.

CUMA.
In A. gâsim representate toate climele. Ea se 

întinde pe o bunâ parie a emisferei borealo gi 
cuprinde pârtile sale nordice în zona glacialà, 
cele centi'ale în zona temperatâ, iar sudul în 
zona tropicalâ. A. fiind un continent massiv, larg 
gi acoperit de podige, are o cliraâ excesivâ, 
continentalâ, oâci marea nu poate avé nici 
0 influentâ asupra unei întinderi aga de mari 
de pâment. In A. centralâ termomètrul se ri- 
dicâ pânâ la -1- 35°, iar iarna se coboarâ pânâ 
la — 35". Sibeiia are o cUmâ foarte asprâ pe 
deoparte, din piicina caracterului continental al 
A.-ei gi din pricina vecinâtâtii polului. Jakujk 
de pe Lena are o temp. mijl. de — 40° în luna 
lanuarie. In peninsulele méridionale gi în China 
propriu (}isâ de sud-est sûnt doue anotimpuri 
regulate de vêntuiile mu sine (Musson), cari 
bat 6 luni delà mai-e spre uscat vara, cand 
este vrernea ploioasà, iar alte 6 luni în sens 
contrar, delà uscat spre mare, când este iamâ 
eu secetà. Cu privire la ploi, eu totul altfel este 
regimul în A. centralâ, rmde bat aliseele de 
nord-est, vênturi ar(Jetoare gi uscate, cari au 
lâsat toatâ umeijeala pe barierele muntoase ce 
întâlneso. De aceea se gâsesc pustiuri gi stepe 
eu începere delà Gobi din Mongolie, care se 
continuâ prin Tiukenstan gi Persia pânâ prin 
Arabie pietroasâ. [G. B.]

Flora.
Extensiunea A.-ei între polul noi'dic gi equator 

neapërat aduce cu sine deosebirea florelor ei 
dupa zone; pe de altâ parte extensiunea delà 
vest spre est distiucjiuuaa în flore coutiucntale
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çi oceanice. La nordllora boreal-arcticà e de ca- 
racter circunipolar (v. ac.) In zona temperatâ bo- 
realâ, unde îçi fac aparitia lignoasele, avem analog 
cil America boreala çi Europa nordicâ la început 
O florâ compusâ din Conifere çi Betiilacee, dintre 
carî din speciile endemice constatâm pe cele 
mai caracteristice ca vicarante eu a coutinen- 
telor amindte 3. e. Picea obovata Led. (molidul 
siberian), Larix sibirica Led. (zadra siberianà), 
Betula fruticosa Pall. ç. a. Sudul domeniului 
forestier e compus ca çi în Europa centrala din 
conifere, a. e. Abies sibirica Led. (bradul si
berian) vicaj'ant eu bradul nostru, çi diveiçi ar- 
bori frunzoçi. In est însâ conform positiunii sale 
oceanice feara Amurului se distinge prin specii 
de stejar (Quercus mongolica hort.), de nue 
(Juglans mandshurica Max.) ç. a., cari ne dove- 
desc îndestul influença cümatului oceanic. Delà 
Mai'ea Neagra în jurul celei caspice çi a lacului 
Aral, limitatâ în sud de catenele Pemiei bo
réale pana la platoul Pamir çi de aici în directe 
nord-esticâ spre lacul Baical se exünde flora de 
stepâ, unde în loc de pâduii întinipinâm ierburi 
eu genuii caracteristice ca : Stipa, Elymus, Lasia- 
grostis, Aristida ç. a. O analogâ florâ de stepâ 
se aflâ pe platoul tibetan çi în Mongolia. Aceste 
trei stepe a le A.-ei cupiind çi formafiuni saligne, 
ele sûnt un centru propriu de desvoltare, s. e. 
pentru genul Astragalus ç. a. Flora dintre A. 
Mica çi India are caracter de transifie pe de o 
parte între flora est-mediteranâ çi cea a Indiei 
boreale, pe dé alta între flora pustiei Sahara çi 
cea de stepâ. In est flora ebino-iaponezâ se poate 
pai’alehsa mai bine eu cea mediteranâ, eu dis- 
tinofiunea câ abundanta Coniferelor s. e. Libo- 
cednis ç. a. reamintesce Califomia, iar cea a arbo- 
rilor lignoçi America borealâ atlanticâ. Parte 
din elementele ei sûnt relicte terfiare ca Ginkgo, 
parte elemente asiatic-tropioale ca Thea. Flora 
pustiului Sahara (v. ac.) trece limitele continen- 
tului african, ea se extinde în A. preste Arabia 
çi dealungul golfului persic pânâ la pustiul indic. 
Flora b'opicalâ a Estindiei çi a insmelor se dis
tinge prin O abundantà de geuuri proprii, dintre 
cari remareâm Bambus, Ficus ç. a., dar mai aies 
de Palmieri, precum: Raphia, Calanius, Sabal, 
Areca, Borassus, Coryphe etc. — A. e patria ori- 
ginalâ a multor din plantele cultivate, ce s’au res- 
pândit în urmâ in multe locuri în lumea veche, 
ba chiar çi în cea nouâ. Astfel stepele central- 
asiatice sûnt patria raventului (Rheum), a hriscei 
(Fagopyram tataricum çi exculentum) çi a us- 
turoiiflui; Est-mediterana: a graului çi a orzului, 
a viçinelor çi gutâielor ; China : a portocalelor çi 
piersecelor, a ciaiului çi urezului. Din India 
ne-au venit fasolea çi pâtlâgelele vinete, crasta- 
ve^ii çi pepenü. India esticâ e patria trestiei 
de zahâr. Dintre plantele cultivate tropicale re
mareâm : pipeml, scortiçoara, muçcatul, palmierul 
de zahâr, cel de sago, arborele de pane etc. Dintre 
textile cânepa çi mul sûnt asiatic-e.stmediterane, 
ramiadin China, iuta estindicâ ca çi bumbacul (Gos- 
sypium herbaceum). Introdusâ a fost cultui-a ca- 
f elei, a arborelui de China (în India) ç. a. [A. Pr.]

Fauna..
Din pricina vastei sale întinderi A. presintâ 

O mare varietate în climâ çi tôt atâta varietate 
çi în fauna sa. Ca dovadâ câ lacurile Aral, Baical

ç. a. au fost în comunicare eu Oceanul Arctic, 
existâ faptul, câ ele confin un fel do foce 
(Phoca Siberica) cari sûnt o varietate a celei 
oceanice. In Sibeiia se mai gasesc : veverita, care 
dâ 0 blanâ conuçie argintie, ursul alb, elanul, 
renui, vulpea, naîtra, zibelina, castorul, lynxul, 
câprioara, hermelina albâ çi iepurele (Lepus va- 
riabilis). Dupâ desgheful zâpeijilor çi topirea 
lor se gâsesc cadavrele vr’unui mammuth 
ori ale unui rinocer din vîrsta quaternarà, 
âneâ acoperiti eu blanâ çi bine conserVa(i din 
pricina frigului çi delà cari se ia flldeçul fosil. 
Reptilele çi batracienele Upsesc aproape de tôt 
din aceastâ regiune rece; pescii, speciile din 
Europa se gâsesc prin lacuri, tôt asemenea çi 
moluscele de apâ dulce. Dintre insecte co- 
leopterele abundâ. Prin China se aflâ maimu(a, 
ursul, tigrul, panthera, lynxul, boul eu coadà de 
cal munit Yak domesticit çi antilope. Printre 
animalele domestice mai sûnt çi bon, labu, tauri, 
oi eu coada lungâ çi subfire, câni, pisici, câpre 
çi porci. Printre paseri sûnt fasani. Apoi sala
mandre, çeipi çi broasce multe. Pesci çi molusee 
sûnt de multe specii. Stepele din vestul A.-ei, 
cari se întind prin Turkenstan, Iran, A. mica 
çi Arabia au ca animale originare: calul çi câ- 
mUa, leul printre animalele fleroase, precum çi 
tigrul. Prin Hindustanul noixlic leul çi tigrul îçi 
disputâ întâietatea printre animalele fleroase, 
apoi mai toate celelalte animale, cari se gâsesc 
çi prin China. In flne prin Hindustan, Ceylou, 
Indo-China çi sudul Chine! se gâsesce fauna cea 
mai bogatâ. Aci se gâsesce; tapirul, rinocerul, 
lemurieni, tiginl, panthera, leopardul çi ursul 
malais, crooodili, çerpi. Pescii de apâ dulce sûnt 
obiciuuifi a duce o viafâ câlâtoare, chiai' pe pâ
ment. Alteori remân pescii amestecafi eu nâ- 
molul rîurilor çi açteaptâ întoarcerea ploilor 
torenfiale. Pe terinui'ii insulelor Bahrain dia 
goUul persic çi pe lângâ Ceylon se pescuiesce 
stridia, care dâ mârgâritar çi sidef.

Minérale.
Siberia ocupâ primul loc în ceea ce privesce 

productiunile minérale, precum: aur, argiut, 
aramâ çi grafit. Staniul se gâsesce îu 
Malaca. Huilia se gâsesce çi în Hindustan çi 
în China (provincia Setçuan). Mine de aur se 
mai gâsesc çi în regatul Siam (Stung-Treng). 
Chilibarul se gâsesce în Birmania.

Inddsthia.
Industria este foarte desvoltatâ în laponia çi 

China, unde se fabricâ porfelanuri flne, mo
bile, mâtâsuri, dintre cari unele brodate, 
lucruri de lac, vase cloisonate, adeoâ amestec 
de portelan eu bronz, hârtie ç. a. Turcia asia- 
ticâ çi Persia ne dau covoare de prêt, 'ar 
India dâ caçmirul. Cotnerciu. Afarâ de trans- 
portul mârfurilor eu caravane, mai eu samâ 
pentru transportul ciaiului çi al mâtâsurilor, cele. 
mai multe produote ale A.-ei, mmeazâ calea 
maritimâ prin Singapur, Bombay çi Suez câtrâ 
Europa. Rusia oatà sâ întoarcâjD parte din pro- 
ductele Chine! pe cale de pâment, de aceea a 
a fâcut 0 Unie feratâ delà Mihailowsk pe Cas- 
picâ pânâ laSamarkandçi pânâ la Afghanistan, 
pe unde ar puté sâ atingâ granita Hindustanului. 
Este vorba sâ se constniiascâ un drum de fier
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transsiberian, care ar unna calea actualei linii te- 
Jegrafioe pânà la Vladivostok pe Oceamü 
Pacific. Aoglia, la rândul ei a acoperit Hindus- 
tanul de câi ferate ?i ar vré ca delà Pe$- 
baver de pe Ind sa le legs eu valea Tigrului 
çi a Eufratului, stràbâtènd piin Pei-sia. laponia 
are cai ferate, dar în China nu a fost âneâ eu 
putintà sà se construiasoâ vr’una. In sebimb este 
un canal impérial care leagâ Shanghai 
cil Peking, trecênd preste lang-ce-Kiang çi 
Hoang-ho. Un cablu sub-manu telegraflc, care 
trece prin Oceanul Indian çi Pacific, unesce 
Cbina çi laponia eu Europa.

Etnoorafia.
Multà vreme vasta câmpie a Turanului a fost 

considerata ca fumicarul, din care a isvorît mul- 
{imea de popoare cari au inundat Europa. Pe 
aceastâ credintâ se întemeiazâ monogenismul 
çcoalei lui Quatrefages, teorie, în viitutea câreia 
omenirea s’a nâscut într’un singur punct al glo- 
biüui, de unde apoi s’a respândit preste toatà su- 
prafata lui. In ultimele timpuri alte idei au luat 
nascere ; ele se contraijic însâ çi cercetàrile an- 
tropologilor n’au ajuns âneà la un résultat scün- 
fifio positiv. Tôt ce se poate spune eu oarecare 
precisiune este, câ în timpurile preistorice în 
vastul tinut cuprins între Caspica çi podiçul 
Pamir, o luptâ de veacuri nenumërate s’a uimat 
între doue rasse deosebite: aricà çi tura- 
nioâ. Sciinta antropologicâdemonstreazâcârassa 
aricà, mai tinerà çi mai slabâ, a fost învînsâ çi 
nevoità sa emigreze rânduii, rânduri. Numai 
astfel se explicâ existen^a urmaçilor acestei rasse 
in Europe A. mica çi India. Când au avut loc 
aceste emigra^ium, istoricii nu o pot fixa. Atata 
numai scim, câ astâ(}i âneâ toatà A. mica, Arabia, 
Persia çi Afghanistanul sûnt populate eu oameni 
din rassa albà. Prin esceptü însâ Arii, cari s’au 
scoborît în India acum câteva mii de ani, au 
întâlnit aci o popula^inne compacta de Negri, 
GU cari fatalmente s’au încniciçat çi eu tiinpul 
au dat nascere rassei brune, care se mai observa 
çi prin Etiopia. — Centi’ul A.-ei pânâ la Oceanul 
Pacific pe o suprafatà de preste 15.000,000 km*, 
este ocupat numai de rassa galbenâ, al 
cârui; tip cel mai caracteristic este Mongolul, 
çi cel mai civilisât este Chinezul. Çi aceastâ 
rassâ s’a întins spre miazà-iji çi a câutat sâ 
ocupe peninsula Indochina, dar ca çi în India 
a întâinit aci iarâçi o populatiune neagrâ, eu 
care s’a amestecat dànd naçtere la a doua 
ramurâ a rassei brune. Rassa galbenâ se mani- 
festeazà tôt pierijêndu-se din ce în ce pânâ 
în extremul depàrtat al Malaisiei. La nordul 
Tiu’kestanului, începênd delà paralela 50°, tinutul 
asiatic este locuit de o altà ramurâ a rassei albe, 
cunoscutâ în etnografia modernâ sub numele 
de rassa flnezâ. Toate popoarele, cari locuiesc 
in sudul Siberiei, ca çi cele din sud-estul Rusiei, 
apartin acestei rasse. Cât despre popoarele, cari 
locuiesc insulele laponiei, originea lor nu este 
precisatâ. Se cunoasce numai o rassâ a b ori
gine Arn os, din care se mai gâsesc urme 
piin insulele Curile çi prin lesso, çi care s’ar 
fl amestecat eu o putemicâ dozâ de sânge 
galben, venità din China çi poate eu o mica parte 
de sânge finez scoborîtà de prin insula Tarakai. 
Rassa Aïuos este probabil de origine oceanicâ.

Popoarele deosebite, cari apai'tin rasselor mai sus 
men|ionate çi locuiesc prin diferitele regiuni ale 
A.-ei, sûnt : a) In Siberia, afarâ de Ruçi, se gâsesc : 
Samoieiji, Lappi, Tunguçi, lacu^i, Camtciadali, 
Coriaki, Ciucci çi altele. b) In Caucasia se aflà o 
diversitate enormâ de popoare çi auume : Mingre- 
Ueni, Georgeni, Circasieni ori Cerkezi, Armeni, 
Svanefi, Lesghieni, Tatari, Ose^i çi Ruçi. c) In A. 
tureâ, afarâ de Turci çi Arabi, sûnt Evrei çi secte 
reUgioase ca : Druzi, Maronifi, precum çi altele. 
d) Prin popoarele albe ale Indiel deosebim Radj- 
putii, Bhifii, Gonijii, Draviijii, aborigeni de co- 
loare închisâ, Parsiçi veniti dm Persia, Arabii- 
Mopla din Malabar, Sikhü çi Gurkha, ambelo 
popoare resboinice, Bengalezii numi^i babui, 
cei mai oulfi, Singalezü din Ceylon çi al^i.

ÎMPARflEEA POLITIGA.
Statele din A. se grupeazâ de obiceiu în modul 

urmâtor; A. occidentalâ, eu Turcia asiaticâ, 
Arabia, Persia, Afghanistan çi Belutçistan; A. 
ruseascà, A. englezâ, Indochina çi Ex
tremul Orient, compus din China çi laponia.
a) A. turceascâ cuprinde Anatolia, Armenia, 
Siria eu Palestina, Mesopotamia çi Arabia vestioà.
b) Persia, regat guYemat de un suveran numit 
Çahinçah. c) Afghanistan, locuit de triburi 
resboinice, este stat tampon, unde se cioc- 
nesce influenta rusâ eu cea englezâ. d) Belut
çistan, mai mult sub autoritatea Angliei. e) Co- 
loniile Rusiei, afarâ de Siberia çi Caucasia, 
se întind çi în Turkestan, unde stâpânesc Cha- 
natele çi chiar pe Turcomanii din oaza Merv. 
f) Coloniile engleze se întind prin India anteri- 
oarâ, Birmania, guvernamentul sti'îmtorii Malaoa, 
çi statiuuile, cari sûnt cheile màrilor, precum 
Hong-Cong, Ceylon, Aden çi Cipm. g) C o 1 o n i i 1 e 
franceze, cari cuprind stabihmentele Chandar- 
nagar, Yanaon, Pondichéry, Kai’kal çi Mahe în 
Hrndustan çi Cochinchina, Cambodça çi Tonkingul. 
h) Regatul Siam, stat tampon, unde se ciocnesc 
interesele franceze çi engleze. i) Coloniile 
portugheze sûnt ; Goa çi Diu pe terinul Malabar 
çi Macao în China, j) C h i n a, împèràtie mare, care 
afarâ de China propriu (}isâ çi Mandçuiia cuprinde 
çi Mongolia, Turkestanul chinezesc çi Tibetul. 
k) laponia, împérâtie, se întinde prin insulele 
lesso, Nipon, Sikoku, Chiu-siu çi Curile. 1) A r a b i a 
Vahabitilor din centm çi statut Oman delà 
str. Ormus, sûnt state independente. [G. B.]

Asiamicâ, (Anatolia), peninsulâ mare a A.-ei 
anterioare, între Marea Mediteranâ çi Marea 
Neagrâ; 496,000 kma., are la est un platou de 
circa 1400 m., în mijloc çi câtiâ vest de circa 
800—1000 m. înalt, stràbàtut de diferite çirirri 
de raunti, între cari cel mai înalt e Ardçiç la 
Kaisariéh (3860 m.) ; jru1 împrejur peninsula este 
împreimuitâ de mun(i; çiml delà nord (pânâ la 
2200 m. înalt.) ?i cel delà sud (Tauims, pânà la 
3477 m. înalt.), are coaste pretipiçe spre mare, 
fonnând un ütorat ângust, iar coastele intorioare 
se prelrmgesc în predealurî çi euhni, din ce în 
ce mai mici, avênd în est legàturâ eu Antitaui'us 
(eu pasurile Kilikiei); çirul delà vest (pânà la 
1800 m. înâlt.) are mai multe întreruperi. Rîuri : 
Kisil-Irmak çi Sakaria se varsà în Marea Neagrâ; 
Sarabad (în vechime Hermos) çi Monderez (Mà- 
ander), se varsâ în Mai'ea Mediteranâ; nici unul 
nu e navigabil. In vechime A. m. cuprindea
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Fa la iapenczS. lacu^i (Siberin).
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State înfloritoai'e, ca Lydia, iar la vest un çir 
intreg de colonii grecesci; Lydia çi-o supuse 
Cyrus, iar penti’u cele din urmà se purtà res- 
boiu îndelungat între Grecii eui'openi §i între 
Perçu, pânâ-ce le cuprinse Alex^dni cel Mare ; 
dupa nioartea acestuia A. m. fù parte provincie 
sirianâ, parte se imparti în mici regate (Per- 
gamon, Bithynia 9. a.) Mai târ(}iu se desvoltà 
aici imperiul lui Mithridates (123—64 a. Chr.); 
dupa învingerea acestuia A. ra. se încorporà 
(64 a. Chr.) la imperiul roman ; 395 d. Chr. fù 
iinpàrtità imperiului oriental; dupa ivirea Isla- 
mului fù atacatâ de Arabi si de Turci, apoi cu- 
prinsâ pe rând si 1400 ocupata deflnitiv de Turci. 
De atunci s’au format aici vilaietele turcesci: 
Chodavenditjar, Aïdin, Kastamuni, Angora, Tra- 
pezunt, Kouia, Adana, Sivas si sandjacurile in- 
dependente : Bigha si Ismid. Locuitorii, 8 milioane, 
sûut Turci, Greoi si Arabi.

Asidera s’au numit de Danbrée acele météo
rite, cari nu conjin fier metalic, si sont formate 
numai de silicati.

Asiduitate, (lat.J stâmin(a, diligent neobositâ,
Asigna^iune, v. Asemnat. Asignat, v. Assignats.
Asigurare, contract, prin cai-e cineva (asigu- 

ratorul) se obligé ca în schimbul unei anumite 
sume (premiu sau primàJ sa despâguheascâ pe 
un aldoilea (asiguratulj de pierdenle sau dau- 
nelSj ce acesta ar încerca din oarecari întêm- 
plân foituite ori de fortà majora, sau a plâti 
0 sumâ de bani dupé durata sau oarecari în- 
têmplâri, ce ar avé loc în viaja uneia sau mai 
multor persoane. (Cod. com. rom. I., titl. XIII.) 
De comun intêmplàrile sûnt de acelea, prin cari 
asiguratul sufere dauna materiala (A. contra 
daunelor elementare: la obiecte sau la rea- 
litati), iar la A. asupra viefii plà^ile se în- 
têmplâ în cas când asiguratul moare sau când 
ajunge 0 etate dinainte fixata în contract. Acest 
din urmâ se chiamâ: polifà de A. Constituin- 
du-se mai multe persoane în o societate spre a 
puita în comun daunele suferite de singuraticii 
membri ai sèi, totalitatea asiguraîilor formeazâ 
totodatâ totalitatea asiguratorUor. Astfel de so- 
cietàfi de A., cari nu (intesc la spécula, se nu- 
mesc mutuale fa(à eu societâ(ile pe aefii. So- 
cietàfile mutuale sûnt de comun asa întoemite, 
oâ fiecare membru solvesce anticipativ 0 sumà 
fixatâ eu conditia, ca excedentul ce remâne dupa 
aeoperirea daunelor si a speselor de administrare, 
sa se restitue membrilor ca dividendà. Din contra 
deflcitul, ce ar result^ va trebui sa fie acoperit 
prin suprasolviri de singuraticii membri. La so- 
neiàfüe de A. pe aefii un numër anumit de 
persoane (actionari) contribue eu un capital mai 
mare (capitalul de ac(ium), care seivà drept ga
rantie pentru obligamentele luate fapa eu asi- 
garafii. Acestia solvesc un premiu fix, iar venitul, 
ce résulta la flnea fiecàrui an din afaceri, se 
distribue ac(ionarilor ca dividendà, un eventual 
déficit însà se acopere din capitalul de actiuni. 
In timpul mai nou cele mai multe societàti de 
asigurare pe ac(ü acoardâ asiguratUor 0 anumitâ 
ouotà din beneficiul net al afacerilor, luând astfel 
un loc de mijloc între sooietâtüe pe actii si 
cele mutuale. Acestea din urmà sûnt, dupà scopnl 
economic-filantropic al asigurârilor preste tôt ju- 
decând, incontesfcabil cele mai ra(ionale si salu- 
tare. Manuale teoretice sau practice în ramnl

asigurârilor nu existé în limba românà pânà 
acum. Pe scuit tractate se gâsesc în «Introdu- 
cere în sciintele comerciale« de Vlaicu si Pantu, 
(Brasov, tip. Muresanu 1892). A. contra focului 
sau incendiale au de scop restituirea pagubei, 
ce s’ar causa celui asigurat prin inoendiarea 
obiectelor asigurate. (Se pot asigura contra fo
cului: clâdiri, mobile, màrfuri.) A. contra grin- 
dinei se face pentru asigui'area cerealelor, a 
viilor, poamelor contra daimelor causate prin 
baterea de piati’à sau grindinà. A. de vite, prin 
care se asigurà pierderi si furturi întêmplate la 
vite, precum si pagube causate prin boale sau 
epidemii de vite. Felul acesta de A. însà ia 
mai mult forma de A. localà. A. geamurilor 
delà ferestii, delà galantare de prâvàlii si a 
oglimjilor mari contra spargerii, sûnt obici- 
nuite mai aies în orase mari, unde geamurilc 
ferestrilor sau galantarelor la prâvàlii etc. sûnt 
foarte mari si scumpe. La A. maritime se asigurà 
màrfuri sau alte obiecte, cari se transpoaità prin 
corâbii, contra avaiiilor si contra incendiului pe 
mare. A. asupra viefii omului este in sens re- 
strins A. unei sume scadentelamoaitea peisoanei 
asigurate, în sens mai larg însà A. eu termin, 
adecâ unde suma asiguratâ se plàtesce în casul, 
când persoana asiguratâ ajunge 0 etate anumitâ 
dinainte fixatâ. De specia aceasta se (in A. de 
zestre si de rente. Cele din urmà sûnt de doué 
feluri: rente de supraviefuire, ce se plàtesc 
persoanei »favorisate«, care supravietuiesce pe 
cel asigurat, sau rente simple, cari ajung sca- 
dente la 0 anumitâ epoeà fixatâ, la carc asigu
ratul trebue sà fie âneâ în via(à. Acestea din 
urmà se mai (Jio si A. de pensiuni. Mai existé 
un fel de A. asupra vietü, care se numesce A. 
mixtà si este 0 combinafie a asigurârilor pe 
casul morjii eu cele pe via(à. S. e. se contrac- 
teazà 0 A. pe via(^ care este a se solvi la 0 
etate anumitâ a asiguratulni, sau, daeà acesta 
moare înainte de a ajunge acea etate, imediat 
dupà moartea lui. Un ram mai non al asigurà- 
rilor asupra vie(ü este A. contra aceidetUelor, 
care are de scop oferirea unei desdaunàri in 
casuri de nenorociri sau accidente, întêmplate 
în voiagiu ori în exerciarea meseriei asigura- 
tului. A. de accidente poate fi pentru casul moitü 
sau pentru casul de invaUditate totalà sau tem- 
poralà. Clasa muncitorilor useazâ mai aies de 
acest fel de A., care e întrodnsà în mod obU- 
gâtor în fabrici (A. de lueràtorij. A. de garanfà, 
de caufiune sau de crédit se fac eu scop de a 
restitui pierderi la pretensiuni, ce nu se acoper 
deajuns j)rin amanet sau zâlogire.

Asii, in mit. nord-germanâ e gintea de (jei 
de fmnte si mai puternici. Acestia au fost 12 
insi, în frunte Odin, apoi Thor, Balder, Her- 
moder, Tyr, Bragi, Heimdalt, Widar, Wali, Uller 
si Forseti si ei au avut 12 (Jine (Asinej. As în 
singular, Aesir în plural Acesti 12 4ei nu sûnt 
identici la toate popoarele germane, ici colea 
unü se înlocuiesc prin alfti. [Atm.]

Asil, local de refogiu, ase^àmênt spécial, unde 
primesc locuintà, alimente, îngrijire si curé me
dical à, copii pàràsiti de pârinti, aliéna^, in- 
fîrmii, bêtrânii.

A. de befivi au fost înflinjate pentru prima 
oarà pe la începutnl seclulni curent în Statele- 
ünite ale Americei si mai târ^iu snceesiv în
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Marea Britanie, Germania çi Austria. Scopul 
lor este de a vindeea pe cSt este posibil pe 
betivii de patima lor, de a micçora numërul 
crimelor deliotelor comise în be^ie, de a oprî 
transmisivmea pria ereditate a unor boale ale 
alcoolicilor in fine de a scâpa ospiciile de 
alieoati de contingentul acelor alcoolici, cari 
dupa un delir mai lung sau mai scurt redo- 
bândesc claritatea intelectualâ çi comit apoi ex- 
cese, provocând ?i al^i bolnavi la câlcarea disci- 
plinei. Clientii acestor A. sûnt parte voluntari, 
betivi cari se supun de bunâ voie la tratamentul 
moral çi igieuic în A., parte persoane trimise 
din oficiu în A. pentru un tiinp déterminât de 
autoritatea judecâtoreascâ. A. pentru betivi au 
un regim aspru în comparaîiune eu institutele 
ordinare pentru aüenati, cUentii lor sûnt ocupati 
eu lucrâri agricole çi industriale, preotul çi func- 
tionarii A.-lui inüuenteazà asupra moralului celor 
internati, îudemnându-i ca sa résisté pasiunii 
eu barbarie ; aceastâ barbarie bpsesce însâ adese- 
ori, càci abusul alcoolului nimicesce vointa.

A. pentru copii gàsifi sûnt açecjâminte pentru 
crescerea copülor parasi^i de parinfii lor, între- 
tinute de stat, de fundafiuni sau asociatiuni fi- 
lanb'opice. In aceste A. mortalitatea copülor 
mici este însemnatâ, §i din aceastâ causa ele 
dispar succesiv çi se înlocuiesc printr’o altà 
organisafiune, prin açecjarea copülor gâsiti la 
(earà, la familii de ferani ?i de meçteçugari, 
unde ei sûnt crescuti sub controlul administra- 
îiunii publice în contra unei plâti determinate.

Drept de A. aveau la vechii Romani templele, 
altarele, chipurile (Jeüor; în era creçtinâ bise- 
rica ?i apoi lâcaçurile ambasadelor, chiar çi îm- 
prejurimea lor. Dr. de A. da sent celor réfugiât! 
în contra ori ce persecutiuni ; se considéra ca 
cea mai mare crimâ a ataca pe cei réfugiât! la A.

A. Elena Doamna, v. Elena Doamna.
Asilina, (zool.) famüie de diptere, camasiere. 

Larvele trâiesc în pâment, râdâcini çi lemne pu- 
trede. Specia cea mai comunâ la noi este Asilus 
Cràbroniformis, el suge sângele altor insecte, 
uneori dâ la animale mai mari çi chiar la om.

Asimilare, fenomen comun tuturor vietuitoa- 
relor, în virtutea câruia substantele luate din 
mediul încungiiu'âtor, în urina unei sintese 
chimice, pânâ acum nestabilitâ definitiv, con- 
stituesc pâi'ti intégrante din protoplasma, nucleu, 
membrana lor.

Aslmilatiune, (lot.) procesul piin care se în- 
depünesce fusiunea sau contopirea într’una a 
unor elemente date, conform eu afinitatea con- 
tinutului lor calitativ. In psichologie: formâ 
de asociatiune de idei, care se întêmplâ cànd 
O idee nouâ, întrând în consciintâ, reproduce 
pe cele omogene sieçi çi, asimilându-se lor, se 
fusioneazâ. In biologie: procesul, prin care 
anumite pârti nutritoare din alimentele luate, 
se transformâ în elemente omogene organismului, 
(v. asimüare). In gramaticâ: inlluenta modi- 
ncàtoare, pe care anumite elemente fonologice 
O exercieazâ asupra altéra. [Plet.]

Asimilafiune organicà, transformarea chi- 
micâ a elementelor çi substantelor în pârti al- 
eâtuitoare. Transformarea percurge în interiorul 
animalelor prin respiratiune ?i digestiune. Ele- 
mentele çi substantele asimilabile sûnt: aeinil, 
apa, sârurile, alimentele de animale çi de plante.

Din alimente se formeazâ sângele, tesâturile, 
cârnurile, organele çi oasele. Celelalte parti din 
alimente, ca remâçite netrebuincioase, se elimi- 
neazâ din corp. [St.]

Asimilatorie, (botan.) tesâtura în care se face 
la plante asimalatiunea carbonului. Este repre- 
sentatâ prin parenebimul palisadic din me.so- 
filul frunzelor verdi ?i din tulpinele verdi, la 
cari frunzele sûnt reduse. Cànd plantele, cari 
împlinesc aceste conditiuni, sûnt puse la un op
timum de luminâ çi de temperaturâ, cloroplas- 
tidele, ce se gâsesc în celulele parenchimului 
mentionat, opresc anumite radiatiuni luminoase, 
si eu ele descompun anhidridul carbonio din 
mediul incungiuràtor, retin carbonul s* dega- 
giazâ oxigenul. Punctiunea aceasta se nimiesoe 
asimUatiunea cloroflUanâ, si se observa la toate 
plantele verdi din causa presentei cloroplasti- 
delor. Cea dintâiu substantâ organicà, ce se oon- 
statâ ca produs al asimilatiunii carbonului, este 
hidratul de carbon numit amidon (v. ao.) La 
alte plante amidonul produs e în mica oan- 
titate sau lipsesce; atunci se constatâ présenta 
glucose!. Se pare chiar câ formarea amidonului 
e precedatà de aparitia glucosei, provenitâ si 
ea din poUmerisarea aldehidei metilice, trecênd 
prin formels: glucosâ, zaharosâ si dextrinà. 
Cu hidratii de cârbune si eu materiile minérale 
azotate, plantele sintetiseazâ substantele albu
minoïde. Precum se vede plantele verdi s* ia 
luminâ pot sintetisa substantele organice numni 
cu aiutorul substantelor minérale neorganioe.

[S. Çt. E.]
Asin sau màgar (Equus asinusj, mamifer din 

ordinul perissodactyleîor (cu degete nepâreohe), 
are urechi foarte lungi, coadâ lungâ, provedutâ 
cu un ciucur de për. Trâiesce selbatec în Asia 
centralâ (Tatariaj. Se vêneazâ pentru oarnea si 
grâsimea lui. O specie de A. selbatec (Asinur 
onager Briss.) ne dâ pielea numitâ chagrin, 
trâiesce în Asia centralâ si Persia, se ponte 
îmblândi. In Africa trâiesce A. taeniopus Ilengl. 
(spre resârit de NU), se poate îmblândi. A. nostru 
domestic se trago delà una din aceste doue 
specii. Carnea lui se mânâncâ (salam), laptele 
seamënâ foarte mult cu al Eemeilor, din piele 
se fac încâltâminte si pergament. Din încnici- 
sarea A.-lui cu iapa (sau viceversa) s’a produs 
catârul (mulul, muscoiul).

Asinara, insulâ lângâ litoralul nord-vestic al 
Sardiniei.

Asingo, lac în Congo de pe teritorul frances, 
Africa vesticâ, în nord delà rîul Ogore.

Asinius Pollio, Gajus, orator si critic roman 
vestit, n. 75 a. Chr., în resboiul civil partisan 
al lui Caesar si M. Antoniu, în a. 40 a. Chr. a 
fost consul. A. a întemeiat prima bibliotecâ 
publicâ. t 5 d. Chr.

Asir, (Assir, Asyr), tinut muntos al Arnbiei, 
lângâ Marea Rosie, între Jemen, Hedsas si Nedsd ; 
este locuit de semintii aproape independente ; 
formeazâ sandsacul A. în vilaietul turcesc Jemen. 
A. e bogat în isvoare, rîulete s> ait® aPe! al'.° 
vâi frumoase si roditoare (pitoreasca vnle Wadi- 
Çaran). Locuitorii sûnt vahabiti fanatici. Capitala 
Menadir, cu un pompos palat de beduin. In 
apropiere e fortâreata Reda.

Asistent, pei-soana care asistâ, e do fatâ la 
un lucru; ajutorul unui farmacist sau al uiiui
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medic; aproape to^i profesorii universitari au 
în laboratoarele lor asisten^i.

Asistenfa publicâ, A. sàracilor, bolnavilor. 
Statul, judetulj comuua, a^e(jâmintele fllantro- 
pice eu fuDdatiuui spéciale caritatea privata 
vin în ajutorul sàracilor, inflrmilor, bolnavilor, 
al femeilor leu(}e çi al copülor gasi^i ; organisafia 
acestui ajutor constitue A. publicâ, care în 
diferite teri se presinta sub diferite forme. In 
Komânia, ca çi în mai multe alte State, A. 
publicâ a avut în ti'ecut un oaraoter religios, 
mânâstirile zidite çi înzestrate de Domni ai 
(erii çi de alte persoane pioase au dat hranâ 
çi adâpost sàracilor, inSrmilor çi bolnavilor, çi 
0 parte din açecjâmintele spitalicesci moderne s’a 
nâscut din transformarea vechilor cliUii din 
curtile mânâstirüor în spitale spa^oase, lumi- 
noase, bine aerate. A. sàracilor, a bétranilor cart 
nu mai pot muncL, a copülor gasifi incumbâ 
mai oies administratiunilor comunale, ea flind 
insà în cele mai multe casuri insuücientâ, este 
în parte supUnitâ prin caritatea privatâ çi prin 
institute întretinute din funda^uni spéciale çi 
din budgetul statului. Asisten^a se dâ sàracilor 
sub forma de milâ, de ajutor bânesc timpurai' 
sau régulât, sau sâracul este adâpostit, hrânit 
çi îngiijit într’un asil pentru bôtràni çi inlîrmi. 
Copiü gâsi^i nu se mai açeazâ astâiji în asile, 
ci ei se dau la crescere în familii, în contra 
nnei îndemnisâri plâtite de comunâ sau de o 
fundaîiune specialâ Bolnavü sâraci se cautâ 
sau interna^ în spitale, sau ca bolnavi ambu- 
lanfi la dispensare, la spitale unde li-se dau çi 
medicamente în med gratuit, sau la domicU, de 
medici plâti^i de administrafiunea publicâ, dân- 
du-li-se asenienea medicamente gratis. Femeile 
leu(je sâi’ace sûnt asistate la domicil sau la spital 
de moaçe çi de medici plâtiji din fonduri pu
bliée. Cf. articolele: Copii gâsi^i, Ingrijirea sâ- 
racilor, Maternitate, Spital. [I. F.]

Lit. ; A. Fétu, Proiect de organisare a politiei 
sauitare. laçi, 1863. D. Sergiu, Eaport general 
asupra serviciului sanitar pe 1886. Bucuresci, 
1887. I. Félix, Eaport general asupra igienei 
publice çi asupra serviciului sanitar al regatulni 
Romàniei pe anii 1892, 1893, 1894, 1895. Bn- 
cniesci, 1893, 1894, 1895, 1897.

Asitia, flàmâncjire, postire, lipsa poftei de 
mâneare.

Ask, în mit. nordicâ un arbore; (Jeü Odin, 
Wili çi We preumblându-se pe termunil mârii', 
aflara doi arbori çi fâcurâ oamenï din ei. Odin 
le-a dat spirit çi viatâ, Wili, rafinne çi simje- 
niinte, iarâ We, fafâ, limbâ çi au4. Atnnci 4eii 
pe bài'bat îl nnmirâ Ask (a(}i Esche, Fraxinus), 
iarâ pe muiere o numirâ Embla j^aeji Ubn, ErlCj 
^nus). In mit nordicâ aceçtia sont oamenii cei 
dintâin, Adam çi Eva din biblie. [Atm.]

Askalon, oraç al FUistenilor în Palestina, lângâ 
Marea Mediteranâ, centml cultnlui Derketo; se 
mai gàsesc pufine mine. La 12 Aug. 1099 vic- 
toim Crnciajjlor sub Gottfried de Bouillon asupra 
Egiptenilor.

Askanla, fost castel lângâ Aschersleben, odi- 
moarâ capitula cottnlui A. çi reçedinta ducilor 
Askanii sau de Anhalt.

Asker, ascher, otrtaç turcesc fârâ deosebire.
Askii Torg, nnmirea veche — înainte do des- 

calecai'ea lui Bogdan — a oraçnini laçi.

Asiam, camâtâ, dobândâ. Archaistn moldove- 
nesc dispârut din graiu. Cuvêntul asiam 1-au 
câpëtat Românii delà Cumani. (Et. M. Rom.)

Asian, nume de familü boieresci în Moldova 
çi Muntenia; se derivâdin tuicescul aslau = leu. 
Pe timpul lui Leon-Vodâ (secl. XVII.) a fost 
un A. mare ban al Craiovei. In Moldova ne în- 
timpinâ un A. postelnic mare sub Petru-Vodâ 
cel Schiop la 1576, iar altul ca spâtar sub Ni
colas Mavrocordat.

Asmafui, numire românâ datâ plante! An- 
thriscus Gerefolium Hoffm. (v. ac.)

Asmodeu, (Açmedai, »Nimicitorul«), un spirit 
rëu, care omorise pe cei 7 bârbati ai Sarei ; în 
cartea lui Tovie numit çi «Domonul câsâtoriei», 
în Talmud identic eu Satana.

„Asmodeu“, foaie umoristicâ apârutâ la Bu
curesci în 1870—71. N. Orâçanu-Rosetti.

As-moll, (musicâ) tonalitatea minorâ care se 
razimâ pe tonul As (La 6) (armaturâ 7 b).

Asmonie, numire variantâ a plante! iasmin; 
obvine în poesia poporalâ. (Et. M. Rom.)

Asnyk, Adam, poet polon din cei mai de frunte 
în ^iatâ, n. 11 Sept 1838. Exceleazâ mai aies 
în liricâ çi mai în urmâ în epos; redactor-çef 
al diarului democrat polonez »Nowa Reformai 
în (ÎJracovia, exerciazâ o inlluenja covîiçitoaro 
asupra culturei çi educatiei generale a poporului 
polonez atât din Austiia cât çi din alte feri.

Asociarea fâcëtorilor de rele, asociarea mai 
multor persoane pentru a sâvîiçi un întreg çir 
de crime. Dupâ (jod. pen. rom. (art. 213—216) 
ori ce A. de fâc. de rele spre vâtëmarea per- 
soanelor sau a proprietâ^ilor formeazâ ciimâ în 
contra liniçtei pubüce çi este sâvîrçitâ prin sin- 
gurul fapt al organisârii cetelor, ori al cores- 
pondenfei între dinsele, ori al învoirii prealabile. 
Dacâ nu e urmatâ de altâ crimâ, se pedepsesce 
eu reclusiune. Cât pentru Ung. v. Banda.

Asociatiune, în general unirea mai multor 
persoane la lucrare comunâ pentru un scop 
comun, în spécial acele întmniri, cari se ba- 
seazâ pe voinfa liberâ a asociafilor çi nu 
existâ — ca statul, comunâ etc. — în urma 
nnei exigenfe a dreptului pnbUc. A. preste tôt 
luat urmâresc diferite soopnri, dupâ cari dis- 
tingem A. politice, bisericesci, culturale, nma- 
nitare çi sociale, cari se pot subsuma sub nn
mirea de Teuniuni (v. ac.), apoi A. economice, 
cari se baseazâ pe un contract social-privat, ori 
pe dispositiuni spéciale ale legilor despre socie- 
tâjile comerciale. Intre aceste se numesc A. econ., 
în infeles restrins, acele întreprinderi societare 
libéré çi organisate ca individualitâli de sine 
stâtâtoare, cari nu se pot subsuma în societâtüe 
colective, pe aefü (anonime) çi comandite. (V. 
societâtj.)

Asoeiafiunile economice în acest în^eles re- 
presintà asocierea de muncâ personalâ çi capital 
impartit în mici rate septëmânole sau lunare, 
pe cari le plàtesc membrii din venitnl ce îl au 
pe urma activitâtii lor economice personale. 
Astfel basa A.-lor o formeazâ mai malt mnnea 
personalâ, pe când basa linantiarà a societâtilor 
capitaliste — colective, comandite çi pe actii — 
0 formeazâ im capital déjà agonisit de mm 
înainte. A. se întemeiazâ de régula do oamenij 
cari muncesc personal în calitato de munciton
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salarisati (uvrieri), sau în calitate de niici eco- 
Qomi sau niesoriaçi, de aceea ele se numesc de 
câti'â uni! societâîi personale, de càtra al^ii 
societàîi de luci'àtori. Afarâ de aceasta 
se mai numesc A. çi s ooietâ{i cooperative- 
din pricinâ, câ promoveazâ cooperarea prin aceea, 
câ stau deschise pentra membrii noui, pe cari îi 
primesc eu fiecare estensiune a afaoerilor, fârà 
ca sa fie siliti sa contribue eu altceva decât eu 
munca proprie, çi cari pot bénéficia ca membri 
eu vot, nu ca lucrâtoni salarisati, de beneficiile 
ce le oferâ A., se în^elege la început câtiva ani 
primesc parti mai mici din venitul annal, ca 
astfel sa se poatâ récompensa cei cari au sa- 
crificat mai mult pentm societate. A. econ. 
sûnt mijlocul, prin care se puno foita unitâ a 
muncii personale împotriva capitalului. Cu cât 
puterea çi iniluenta capitalului devine mai mare, 
cu atàt mai mult lumea necapitalistâ, sau cu 
mai putinà foi’tâ de capital, este avisatâ çi si- 
litâ ca sa se stringâ laolaltà, sa se asocieze 
în scopul productiunii çi agonisirii, câci numai 
aça îçi poate salva existenta çi independenta 
economicà. Dupa forma ?i scopul 1er nemijlocit, 
se pot deosebi asooiatiuuile în; productive, di
stributive sau întregitoare çi A. în partioipatiune 
sau amestecate. A. productive sûnt întrepiinderi 
complété, va sà d'cà ele produc çi vend pro- 
ductele lor. Materiile prime se cumperà çi se 
lucrâ pe socoteala comunà observându-se divi- 
siunea eorespun(Jetoare a muncii, de asemenea 
vend pe socoteala comunâ màifurile produse, 
iar banii împrumutati, pentru cari garanteazà 
cu totü solidaii, îi înti’ebuinteazâ la înti'eprin- 
derea comunâ. Astfel fiecare membru e totodatâ 
çi întreprindetor çi muncitor. A. distributive 
sau întregitoare, servesc asociatUor numai la 
ajungerea unor scopuri particulare în produc- 
tiune sau în consumatiune, iar într’altele ei 
remân independenti. De acestea se tin : A. de 
anticipatiune çi crédit, A. pentnr proourarea de 
materii prime, A. de magazin çi vên(}are, A. 
pentru maçini, pentru procurarea de aparate 
agronomice, A. de consumatiune, A. pentru edi- 
ficare etc. A. în partioipatiune se basoazâ pe aso- 
ciare de capitaliçti sau proprietari de pâment ou 
nrrmeitori (metaia]). (Cf. I. Socaoiu, Econ. pol. 
manuscript hectografat. ; Schônberg, ed. 2 I. IL ; 
Philipovioh, Grundriss der pol. Ôkon. din 1893; 
I. St. MiU, Koscher.)

Cod. ùomerc. roman dâ nunrele de A. numai 
la A. în partidpafiune, care are loc atunci, 
când un comerciant sau o societate com. acordà 
uneia sau mai multor personne ori socictâti o 
participatiune în beneficiile çi pierderile imeia 
sau mai mrrltor operatiuni sau chiar asupra în- 
treguluilor comerciu (art. 2.51—266), çi A. de asi- 
gurare mutuald, care are de soop: a înrpâr-ti 
între asociati daunele causate prin riscurile, cari 
sûnt obiectul asociatiimii. Aoeastà A. constitue 
fatâ cu cei de al treilea o per-soanà juridicâ dis- 
tinctâ de persoana asociatilor, A. în par-t. însâ 
nu ar-e aceastâ însuçire (art, 257—263).

Legea eomerc. ung. (§§ 223—257) privesce 
ca A. acele societâti com., al câror numêr de 
irrembri nu este hotârît çi cari au de scop pro- 
nrovarea creditulni, a càçtigului sau a economiei 
membrilor, prin purtar-ea comunâ de afaceri sau 
pe base de reciprocitate ; anume A. de avans

çi crédit, de consum, de locuintâ, do asigurare 
nrutualâ çi pentru proerrrarea de materii bnrte, 
pentru magasine comune ori pentru prodrrctiuni 
comune.

Asociafiune, legea A.-ii, (aritm.) v. coinu- 
tatiune.

Asociatiunea na|ionaiâ în Arad pentru eultura 
poporului roman, înflintatà la initiativa lui 
Georgiu Popa, jude cereual, mai târcjiu jude do 
tabla çi comité suprem în cottul Arad, a lui 
Miron Romanul, actualul mitropolit, loan Arcosiu, 
çi alti fruntaçi din cottul Arad, la a. 1862, pe 
basa statutelor încuviintate de magistrat, cari 
apoi dupâ intimatul loctiitorial ungar din 11 Pebr. 
1863, Nr. 10280, au câçtigat preaînalta apro- 
bare ; fâoèndu-se însâ mai târdiu unele modi- 
ficàri în statute, ele au fost de nou aprobate 
prin emisul ministrului reg. ung. de interne 
dtto 15 Sept. 1868, Nr. 3288/R. In deoui-s de 
12 ani A. a împâr-tit din rnteresele capitalului 
adunat mai multe ajutoare la tineri romani delà 
universitate çi delà meserii. In urma manipulârii 
neregulate a averii A.-ii, ea a fost data uitârii 
pànà la 1878, când la inifiativa lui losif Beleç, 
de présent archrmandrit i. p., çi eppului loan 
Metian, a fost reactivatâ çi sub coiiducerea în- 
teleaptâ a roînfiintâtorilor ei a luat avênt nou 
çi a reînceput distribuirea de premii çi ajutoare.

Asociatiunea Craioveanâ, înfiintatâ în Graiovn 
pe la 1874—5. Insâ membrii ei, cei mai însem- 
na(i cetâjeni ai Craiovei pe atunci, între cari 
G.Chitu, A.Stolojanu,P.Chitu, A.Aman ç.a., 
fiind chiemati la alte ocupatiuni de interes pu
blic, sooietatea n'a durât decât doi ani. Capitalul 
ei a fost dâruit Academiei române, ca din el 
sâ se premieze din când în când câte o carte 
didacticâ. Din acest fond, numit al » Asociatiimii 
craiovene», se publicâ tôt la 3 ani câte un preniiu 
de 1500 lei pentra câi’ti didactice. [M. Strajau.]

Asociatiunea pentru eultura popor. rom. din 
Maramure^, s’a înfiintat în 1861 la initiativa çi 
ou conlucrarea lui losif Man, comité suprem, 
GavriilMibalyi,septemvir,Ioan Jurca, vioe- 
com., Mihail Pavel, vicariu, çi àlti bârbati frun- 
taçi, cu scopul de a sustiné o preparandie roniânâ çi 
un convict. Preparandia asustatpânâ la 1870, 
eçind din sinul ei preste 100 învëtâtori barnioi, 
în trmpul când a fost cea mai mare lipsâ de ei. 
A. a primit ca donatiune delà M. Sa Inipératul 
çi Regele un fond erarial în piata Sigetului (de 
un juger în valoare de 12,000 fl.), pe care cu 
ooncursul poporului româu din comitat, çi sub 
conduoerea v.-comitelui Vasilie Milialcas’a 
zidit un edificiu frumos, care aiji valoreazâ la 
60,000 fl. Statutele A.-ei au fost aprobate îii 
1868. Convictul s'a deschis în 1886. Cu în- 
tretinerea elevilor în 10 ani s’au spesat preste 
28 niii floreni, parte din venitele boltelor, parte 
din ofortele Maramureçenilor. In 1893, la in-- 
sistarea guvernului çi dupâ pertractâri do 5 ani 
s’au schimbat statutele, cu menire de a sustiné 
preparamp çi studenti români gr. cat. din Mara- 
mm-eç. A. are un oomitet de 18 membi-i, 9 
preop çi 9 mrreiri. Presidentul de aoum este 
Petru Mihalyi, députât dietal, v.-prea. T. 
Bud, vicariu. Membrii sûnt frmdatoii cu taxa 
de 200 fl. çi ordinari cu taxa de 100 fl. A. 
acirm are 50 membri fundatori çi ordinari çi 
multi ajutâtori. [Tit Bud.]
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Asocla^iunea transilvanà pentru literatura ro- 

mânà fi cuUura poporului roman, înfiintatâ eu 
statute aprobate ' prin preaînalta resolu^nne din 
6 Sept. 1861, la initiativa epi.scopataIui roman çi a 
altoi Dumeroçi inteligenti din Transilvania in 
urma peti^iunii presentate locotenen^ei c. r. la 
10 Main 1860. Scopul A., cuprins în tiüul 
aceleia, se intentioneazâ a se réalisa piin studü, 
elaborarea ?i editarea de opuii soiintifice, pria 
premii fi stipendii peatni diferitele specialitâti 
de scimte fi arte, fi altele de aceeafi naturà. 
Membrii A. sûnt: fundatori, pe viata, ordinari, 
ajutatori, corespondenti fi onorari, fàrà deose- 
bire de nationabtate fi religiune ; la finea a. 1895 : 
fundatori 73, pe viatà 168, ordinari 662. Membri 
conti'ibuenti pot fl fi personne juridiee. Adu- 
narea generala ordinarâ se întmnesce odata 
în an, la locul fixât de ad. gen. precedenta, sau 
la mandatul aceleia de comitet, eu considerare 
la centi-ele tinuturilor locnite de Romani. Co- 
mitetul, oiganul administrativ, se constitne din 12 
membri ordinari fi 6 suplenti alefi pe 3 ani, 
precum se aleg fi funotiouarii A.-ii annme: on 
president, un v.-president, a càror alegere e su- 
pusa aprobârii gnvemnlni, doi secretari, un bi- 
bliotecar fi archiyar, un cassar fi un contrôler. 
Administra^nnea în provincie se efectuesce prin 
despâr^ëminte cercuale, în présent 33, 
fi agentnri oomnna 1 e. »Transilvania« (v. ac.) 
foaie periodicâ, organnl de pnblicitate al A., în- 
temeiata la a. 1868, sistatâ pentru a. 1879/80, 
publicâ sub redaepunea secretarului I. actele ofi- 
ciale fi tractate menite pentru înaintarea sco- 
pului A.-Ü; membrii o primesc acum gratuit. 
•Actele priritoare la ur()irea fi infiintarea A. 
fi protocoalele ad. gen. pentru a. 1862—1866«, 
asemenea fi »Analele A.< pentru a. 1879/80 s’au
gnblicat în édifié séparai. A. întrefine o bi- 
liotecâ eu 3306 opuri în 9773 tom., 5782 

brofore, 15 b arte fi o mica colecfinne nnmis- 
maticâ. A. unnârind scopnrile sale statntare a 
întreprins a procura fi a da la luminâ manu- 
scriptele lui Samuil Clain, fi ale lui George 
Çincai, a stabUi unitatea în ortografie, a premia 
un diefionar etünologic al limbii noastre fi un 
diefionar al limbilor din patrie, a înfiin^ în 
Sibiiu 0 academie de dreptnri en flmba de propn- 
nere roman à fi o catedrâ pentru limba fi lit 
rom. la univeisitatea din Yiena, a édita càrfi 
didactice, a înfiinfa secfiuni Uterare f. a., cari 
însâ toate au renias în stadinl imfiativei parte 
în lipsa de mijloace. parte stagnând la noi pro- 
dueflunea literaià, iar mai tânjin inangnrându-se 
în afacerile publiée ale ferii noastre nn curent 
pafin priincios scopurilor A.-U. In vederea acestor 
grentàfi A. a stàmit sà acoaide stipendii pentru 
studenfi în diferitelele specialitâ^ de sciinfa, 
ajutoare pentru fcoale poporale lipsite de mij
loace de sabsistenfà, ajutoare pentru meseria^, 
en scop de a întemeia o clasa de popor mijlocie, 
sa premieze scrieri Uterare întôcmite annme 
pentru popor, fi studü scnnfifice, en deosebire 
in CMa ce priresce trecntnl fi piesentnl popo- 
nilui rom. fi al pâmêntnlni pe care locnim, A. 
a votât preste tôt în snme arondate: stipendii 
pentru stndenti 38,000 fl., ajutoare pentru in- 
rêfacei fi sodaU de meseriafi 10,000 II., ajutoare 
pentru fcoale lipsite .3400 fL, premii pentru scrieri 
literare f. a., carfi pentru biblioteci 1500 fl., la

olalta 52,900 fl., fi a publicat pe spesele sale: 
•Date istorice despre familiile nobile româno« 
de I. cav. de Pufcariu, »ïgiena copiluluû de Sim. 
Stoica, »Povefti din popor» de I. Pop Reteganul, 
în prêt de 1600 fl. In timpul mai nou A. a 
inifiat publicarea >Enciclopediei Române». Mai 
mari decât aceste an fost jertfele, cari le-a adus 
A. pentiu înAinfarea fcoalei civile de fete 
eu internat în Sibiiu. Institaita într’un edi- 
ficiu pompos, corespunjëtor cerinfelor instruc- 
fiimii fi igienei, fcoala aceasta are de scop a 
da femeii o culturâ generala fi canoBcinfe pentru 
practica viefii; iar intematul dâ fetelor îngri- 
jirea de casa fi familiarâ în cele mai bune con- 
difinni. Edificinl în sine, adjostarea aceluia pentru 
fcoalâ, valoarea locului, pc care e ^ejat, pro- 
vederea învëtâmêntului, intocmirea internatalui, 
fi subvenfinnile annale au cdhsnmat pânâ acum 
preste 100,000 fl. Averea A.-ii, adunatâ din taxele 
membrilor fi din donafluni benevoie, între cesto 
din urma lâsâmêntul lui loan Olteanu, in- 
giner în România, de nascere din Cojoena în 
Transilvania, care a testât A. la moartca sa în 
a. 1890 considerabila sumà de 100,000 lei, re- 
presintà la flnea a. 1895 în realitàti, efecte, nu- 
merar fi mobilii o valoare de 132,564 fl. 11 cr. 
fi 85,000 lei. A. mai administreazâ fi fonduri, 
fandafinni fi deposite eu destinafinne culturala 
specialâ; annme: 1. Fond. G. Baritiu, fl. 4560.78. 
2. Fundaf. Bafiota, fl. 680.40. 3. Donatiuoea 
Cipariu, fl. 660.86. 4. Fundaf. Dobâca fl. 1330.22. 
5. Fondât. G. B. V., fl. 4619.27. 6. Fondât- Ga- 
Uann, fl. 1672.13. 7. Fundatiunea Marinovicio, 
fl. 2949.63. 8. Fundaf. Moga, fl. 1181.54. 9. De- 
positul Muref an, fl. 3248.77.10. Depositnl Olteanu, 
fl. 1248.31. 11. Fundaf. Pop Maior, 11. 18.50.33. 
12. Fondât- Binreanu, fl. 1411.48. 13. Fondai 
de reservâ fl. 3168.37. 14. Fundaf. G. Filep, 
fl. 14,500. Toate laolaltâ, încheiate la finea a. 
1895, dau snma totalâ de 175,661 fl. 20 cr., 
fi 85,000 lei A. mijlocesce împârtireà ajntea- 
relor societâtii •Transilvania», care acoardâ 400 fl. 
la an pentm învêtâcei de meserie. Hodificarea 
statntelor A.-ii esnbpertractare. Lit.: Actele pri- 
vitoare la nrjirea fi înflintarea A. fi protocoa
lele ad on. gen. 1882—1866; Analele A. pentru 
a. 1879/80; Transilvania, organnl A.; G. Baritiu, 
Parti al esc din istoria Transuvaniei IIL [L. S.J 

Asociatiane de idei, (psieboL) denotà fafrtal 
despre influenta îrapmmatatâ aideilor intre sine, 
va sa (jica faptnl, câ tôt ce s’a prodns in sa- 
fletnl nostm, toate stârile de consciinta, dm 
causa ângustimei consciiotei, nu pot sa se am- 
tinâ isolate, ci în virtntea îdenfitÂtii consciintei 
trebue sa formeze un intreg, combinândn-se fi 
asociindn-se intre sine dupa omogeoitatea con- 
tinutulni lor. Este deci o asociare numitA meeha- 
nicà, conditionatâ de asemênarea sau contrastai 
ce seaflaintre idei, de coexistinta, simultaneitatea 
ori sueccsiunea acelora; fi o asociare lo^à sau 

conditionatà de continutul calitativ al
■üeitor. Pe A. se baseazà formarea de intuitiuni, 
de complexiuni, formarea de serii fi gm(»e de 
gândiri, precum fi conceperea timpulni fi a spa- 
tiului. A.mech.fâcutâ dujkcelc patruied stotorite 
âned de Aristotel, se nnmesce fi »reproditcere mij- 
LoeUAt. V. Reproancere. (Cf. 1. Popescu, l’sichol-, 
Wil. Hein, Enciel. der Paèdag.) (Mct.J

Asodio, (grec.) impreunat eu seârba sau teamA.
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Asolement, v. Assolament.
Asomatic, fâra corp.
Asonanjlà, repetirea aoeloraçi vocale, fâi'â con- 

sonante, din silabele finale ale versurilor unei 
poesii, fle în câte doué sau mai multe versuri 
consecutive. A. e des întrebuintatâ în poesia 
popoarelor romanice. [*]
^Asopos, (A.sopu.s, Àsopos), nnmele mai multor 

rîuri lu Grecia; niai însemnat e cel din Boeotia, 
isvoresce în Cithaeron çi se vai-sà în Marea 
Buboeei. A. e çi numele unui (Jeu de rîuri, care 
a avut doi fîi çi multe fete, ale câror nuine le 
puifau çi multe ape grecesci. Una dintre aceste 
fete, Aegina, fù ràpitâ de Zeus. A. o oâutà preste 
tôt locul; în fine aflà delà Sisiphos în Oorint 
despre râpirea ei; A. urmari pe Zeus çi voia 
sa acopere OlimpuI eu valuiîle sale, Zeus însâ 
îl lovi eu fulgerul; de aceea se aflâ cârbuni în 
alvia rîului A.

Asortare, (franc, assortiment), sortai-ea 
mai’furilor dupa specii; aprovisionarea eu dife- 
rite soiuri de mârfuri; Asortiment, deposit de 
diveree maifuri.

Asov, opid în guvernamentul rus. lekaterino- 
slaw, lângâ un braf al rîului Don, 16,581 loc. ; 
mai înainte citadelâ ; pescârie. In anticitate oraçul 
comercial Tanais, în evul mediu Tana, delà 
1739 rusesc.

Asovica, Marea —, (Palus Maeotis), partea nor- 
dicâ a Màrii Negre, eu care este legata prin 
stnmtoarea Kerci, 16 m. adàncâ; latâ de 150 km. 
delà nord spre sud çi 445 km. delà est spre 
vest; 37,604 kma.

Asparagina, amidâ vegetala, eu formula C4 
H8 N, Oa. Se gâsesce la toate plantcle, în toate 
organele, dar pe un timp foarte scurt. Repre- 
sintâ d forma de txansitie a substan(elor albu
minoïde solubile, iar în cantitate mai’e se gâ
sesce totdeuna când lipsesc alimentele ternare 
(hidrafii de carbon etc.) Aça se aflâ în làstarii 
tineri de Sparangliel, plantulele de Lupinus, în 
mugurii de pe butasi, ce se vor lungi apoi în 
ramuri etc. Fiartâ eu apà ori eu alcali, sau eu 
aoitji la temperatura ordinarâ, fixeazâ apa $i se 
dedubleazâ în acid aspartie çi amoniac. Impreunâ 
eu hidrafii de cârbune regenereazâ albuminoidele.

[S. Çt. R.]
Asparagus L., (botan.) gen din familia Lilia- 

oeae, tribul Asparageae, cuprinde plante erbacee 
perene, eu o tulpinâ foarte ramificatâ, eu nu- 
meroase ramuri vereji numite cladode. Floiile 
sûnt dispuse în cime pauciflore sau chiar uni- 
flore. A. are vr’o 100 de specii respândite prin 
regiunile calde çi temperate ale globului. Prin 
paifile noastre cresce A. officinalis L., numit 
de pepor Sparaiiçhel, Sparangâ, Umbra 
iepurelui, prin fena(e, coline aride çi prin pà- 
duri. A. scaher Brignol., A. tenuifolius Lam. etc. 
A. officinalis L. se cultivâ prin grâdini pentru 
întrebuintâri culiuare. Ramurile aerieue tinere 
sùnt partea comestibilâ, care constitue un ali
ment uçor çi sânâtos. A. confine în fesâturile 
sale 0 substanfà cristalinà numitâ Asparagina, 
care comunicâ plantei proprietâfi médicinale. 
Partea suteranâ a Sparanghelului se întrebuin- 
feazâ în medicinâ ca diureticâ în contra hydro- 
pisiei çi a icterului. Unole specii de A. sûnt 
cultivate ca plante oruamentale precum A. Spren- 
geri Regel., A. falcatus L. etc. [Z. C. P.]

Asparuch, fiul lui Cubrat, domn al Bulgarilor, 
eu cari pe la mijlocul secl. VII. a trecut preste 
Dimâre în Moesia, açe(Jéndu-se pe ambele latuii 
ale munfilor Baleani. Infràngênd pe Greci la 
679, a fundat primul stat bulgâreso între Du- 
nâre si Baleani.

Aspasia, fica lui Axiochos si sofia lui Perikles, 
n. dupâ unii în Milet, dupa alfii în Megara ]ie 
la 470 a Chr. ; prin spiritul si grafiile ei una 
dintre cele mai vestite femei ale andchitafii ; 
dupâ moartea lui Perikles se mârità dupâ Lysi- 
kles; sfîrçitul ei e necunoscut. [nt.J

Aspe, (Pic WA.), vîri de munte în Pireneii 
vestici (2707 m.), delà el pânâ la Oloron se în- 
tinde valea d’A. ; din aceasta duce preste Col do 
Sompoi't un veohiu drum roman la Aingonia.

Aspect, înfâfisare, privire. In astronomie: 
posifiunile principale reciproce ale planetclor, 
ale soarelui si ale lunei în zodiac. Mai însem- 
nate sûnt: 1) Conjuncfiunea (convenirea) la 
care unghiul de distanfâ este 0. 2) Oposifiunea 
la care unghiul de distan (a este 180°. 3) Aspeotul 
trigonal, unghiul de distanfâ 120°. 4) Aspectul 
patru-ungbiula)', unghiul de distanfâ 90°. 5) As- 
pectul sextil, unghiul de distanfâ 60°. Kepler 
a mai întrodus numirile de: aspect quintil = 72°, 
aspect decil = 36°, aspect tridecil = 108°, aspect 
biquintil = 144°, aspect semisextil = 30", aspect 
quincunxtil = 150°, aspect octil = 4511 si aspect 
trioctil = 135°. Numai cele 2 dintâiu sûnt de 
însemnâtate pentru sciinfà.

Aspergillus, ciupercà dintre Ascomycetele Car- 
poascee, care se presintâ de obiceiu sub forma 
de mucegaiuri pe pane, pe resturi de plante si 
diverse subst. organice. Unele specii de A. sûnt 
periculoase pentni-cà produc boale la diverse 
animale; astfel se desvoaltâ în organele de respi- 
rafie (plumâni si saci respiratori) delà unele 
paseri, provocând mycose si pneumonii, de pilda 
la gâinâ, pâun, soim, pajurâ, canar, gâscà, dropie 
etc. La om se desvoaltâ în ureche provocând 
boala cunoscutâ sub numele de otomycosis asper- 
gillina-, la alte mamifere se desvoaltâ de ase- 
menea în ureche si în creeri, unde se pre.sintâ 
mai eu samà sub formâ de nodositâfi. [E. T.]

Asperifoliaceae = Asperifoliae = Boragineae 
(v. ac.)

Aspermatismus sterilitate (nerodnicie) bârbà- 
teascâ, causatâ de lipsa seminfei; aspermatic, 
fârâ seminfâ bârbâteascâ.

Aspern, sat lângâ Dunâre, în fafa Vionei ; 
aici (si la Essling) repurtâ în 21 si 22 Maiu 1809 
archiducele Carol o invingere strâlucitâ asupra 
lui Napoléon L, eu care ocasiune se distinse re- 
gimentul transUvan Nr. 31, oompus îm majo- 
ritate preponderantâ din Romani.

Asperugo L., (botan.) gen din familia Bora- 
gineae, tribul Borageae, cuprinde plante erbacee 
anuale, eu frunze alterne sau opuse. Florilo mici 
sûnt purpurii-albastre sau albe. Singura specie 
cunoscutâ este A. procumbens L., care cresce 
prin Europa si Asia. Prin pàrfile noastre sc allé 
aceastâ plantâ si este cunoscutâ sub uumele ro- 
mâne.sc de Lipicioasâ. [Z. C. P-]

Asperula L., (botan.) gen din familia Rubia- 
ceae, tribul Galieae, cuprinde plante pereue, er
bacee sau mai rar frutescente, eu tulpina de 
crdinar tetragonala, eu frunze opuse, ou Uorilci 
hermafrodite, mici, albe, rosee sau albastre si
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dispiiso în cime fasciculate terminale sau axi- 
lare. Se cunosc vr’o 80 de specii, cari trâiesc 
prin Europa în regiunea mediteranianâ, prin 
Asia çi Austraüa. In Bomânia çi în terile ve- 
cine cresc mai multe specii, între cari însemnâm : 
A. odorata L., numitâ vulgar Mama-pâdurii, 
iar Germanii o cunosc sub numele de "Wald- 
meister, eu cai'e îçi prepai'â vinul de luna 
lui Maiu (Jlaitrank); ea cresce prin pâdurile 
umbroase mai eu samâ din regiunea montanâ. 
A. taurina L., A. tinetoria L., A. capitata "W. 
Kit. etc. A. odorata L. din causa proprietàtilür 
sale astringente çi diuretice se intrebuinteazâ 
în medicinâ în contra dispepsiei, a icterului, a 
gravelei çi a bydropisiei. A. cynanchiea L. a fost 
odinioarâ întrebuintatâ în gargarisme contra 
anghinelor. Râdâoinele de A. odorata L. çi de 
A. cpnanchiea L. sûnt întrebuintate în industrie 
ca tinctoriale. A. odorata L. contine un prin- 
cipiu odorant numit Coutnarina, care face ca 
aceastâ planta sa se întrebuin^eze pentru aro- 
matisarea unor lieberuri precum çi pentru pre- 
servarea bainelor contra insectelor. IJnele specii 
sûnt cultivate prin grâdini ca plante décorative.

[Z. C. P.]
Asphaleia, numirea unui nou aparat de sigu- 

raufa contra pericolului de foc la teatre.
Asphodelus, L., (botan.) gen de plante din fa- 

milia Liliaceelor, tribul Aspbodeleae, respandit 
mai aies în mediterana, ajunge însâ pânâ în 
Estindia. Se cultiva ca plante ornamentale, s. e. 
A. albua MiU., ramosum L. ç. a. Din ultima 
specie se prépara în Spania çi Africa alcool; se 
folosesce çi ca planta medicinalâ. [A. Pr.]

Asphyxia, CsufocafieJ, stare de moarte apa- 
rentâ, c^d toate semnele de viata sûnt aça de 
reduse, încât s’ar crede, câ individu! e mort. 
Simtirea çi consciin^ de sine dispare, corpul 
se recesce ; pnlsul çi batâile inimei nu se simt, 
tonurile inimei abia se aud ; respiratiunea e foarte 
superficialâ çi retardatâ. Multi copii se nasc în 
A. Dupa contusiuni cerebiale, ori ale altor or
gane, conturbâri în activitatea inimei, scurgeri 
mari çi rapide de sânge, impresiuni psichice etc. 
Cad omenii în A.; nu mai putin la încercâri 
de spânzurare, înecare, înghetare, snfocare în 
diferite gazuri irespirabile etc. Metoda de 
reînviere: desfacerea îrabiAcâmintelor delà 
grumazi çi piept; deschiderea gorii eu forta, 
ca eventuala flegmâ etc. sa se departeze ; su- 
flarea prin o teve de aer în grumazi ; stropirea 
eu apâ rece ; frotâri eu stofe aspre de lânâ ; 
vesicantii; sà se deie de mirosit: otet tare, 
amoniac etc. ; aerisare, forfarea respiratiunü piin 
comprimarea coastelor çi abdomennlui.

Aspic, mâneare, recituri folosite ca gamiturâ 
la bucate reci, pesci, çuncâ etc. în diferite forme. 
Se prépara din picioare de vi^el çi din diferite 
aromate. Dupa o fierhere de 6 oare se strecurâ 
ÇI se pune la récit. Uneori se coloreazâ eu ma- 
terii nestricàcioase.

Aspic, numirea vulgarâ a plante! Lavandula 
Spica L. (v. ac.)

Aspidiosperma Mari, et Zncc., gen de plante 
din familia Apocyneelor, eu vr’o 45 specii din 
America tropicalâ, arbori mici eu leinn tare, 
frunze alterne, flori mici dispuse în cime. Scoarta 
de A. Quebraeho SebL, din Bepublica Argentinâ, 
arbore de 6—9 m., contine multi alcaloiiji, ce

lucreazâ asupra organismului ca çi stryohnina, 
curara, paralisànd întreg aparatul motor, lâsând 
sensibiütatea neatinsâ; în Chili are înti’ebuintâri 
medicale. ‘ [S. Çt. R.]

Aspidium Sw., (botan.) gén de Ferige (Filicea ) 
din subfamilia Polypodiaceae, tribul Aspidieae, 
cuprinde plante erbacee vivace, cari se divid în 
urmâtoarele sectiuni: Polyatichum Rotb., Cyr- 
tomium PresL, Gyclodium Presl. çi Euaapidium. 
Acest gen are vr’o 60 specii respândite prin re- 
giunile calde çi temperate ale globului. A. are 
sorii subglobuloçi, dorsal! sau terminab, dispuçi 
pe nervurele frunzei. Indusiul orbicular este fixât 
prin centrul sëu. In pârtile noastre cresc mai 
multe .specii din acest mare gen, dintre cari în
semnâm: A. Lonchitis Sw., A. aculeatum Sw. 
Polyatichum Filix mas Roth., vulg. Feriga, 
Spata-dracului etc. Multe specii de A. se 
cultiva ca plante ornamentale prin grâdini çi 
sere.^Rhizomul de Polistichum Füix mas Roth, 
este întrebuintat în medicinâ ca antihelmintic, 
iar tinerele vlâstare ale acestei plante sûnt co- 
mestibile în nordul Europe!. [Z. C. P.]

Aspinvall, (la indigeni; Colon), oraç eu port 
în Columbia, départ. Panama, lângâ Marea Ca- 
raibicâ, 1200 loc.; cale feratà spre Panama, 
punctul final al canalului de Panama, legâturâ 
de vapoare eu Europa.

Aspirant, flat.J acela care cautâ (aspirâ) la 
vr’un post sau oficiu (candidat). A. de oficer 
(în Austro-Ung.), suboficer, care în urma stu- 
diilor absolvate are cualificatiunea pentru a puté 
fi denumit oficer.

Aspirate, consonantele : h, ch, gh, cari se 
pronuntâ eu ajutorul respirârii aerului 
prin gât. [*]

Aspirator, (lat.J aparat fisical, care aspirâ 
gazuri, lâsând un vid (gol) pentru ait gaz, ce 
voim sâ-1 obtinem. Acest gaz poate fi condus 
la vidnl A.-lni prin tevi desicatoare (obicitoare), 
prin Uebide etc. A. mai perfectionate au fost 
inventate de Hagenbach çi Bunsen.

Aspis, 1) A., viperâ, v. Naja; 2) A., scut ro- 
tund la ostaçii romani.

Asplanchnidae, (zool.) familie de viermi din 
clasa Rotifera, au corp cilindric lipsit de picioare 
çi intestinul gros, organnl rotator nu e divisât sau 
lobat ca la celelalte familii. Petrec în ape dulci, 
nutrindu-se eu snbstante organice. [B. V.j

Asplénium L., (botan.) gen de l'érigé (Felices) 
din subfamilia Polypodiaceae, tribul Asplenieae, 
cuprinde plante erbacee vivace, cari se divid 
în mai multe sectiuni: Thamnopteris Presl., 
Fjuaspleniwn, Daraea Juss., Athyrium Roth., 
Diplazium Swartz, Anisogonium Presl., Hemi- 
dietyum Presl. Acest mare gen are vr’o 3.50 
de specii, respândite în toate pârtile luinei, pe 
unde cresc ferige. A. are sorii dorsal! sau sub- 
marginali, bneari sau oblongi. Indnsiu drept sau 
curbat, simplu sau dublu, plan sau nmflat, des- 
chi4éndn-se în marginea exterioarâ. Prin pârtile 
noastre cresc mai multe specii precum: Athy
rium Füix femina Roth., vulg. Spinarca lu- 
pului, A. TrichomaneaL., A. virule Huds. etc. 
Multe din speciile acestui gen ne cultiva prin 
sere çi grâdini ca plante ornamentale [>entru 
frum.setea çi eleganta frunzelor. Rbizomcle unor 
specii de A. se întrebuintau odinioarâ în me
dicinâ ca diuretice çi adstringente. [Z. C. P.J
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Aspriÿoara, mimire popularâ data plan tel Ga- 
lium Aparine L. (v. ac.)

Asprocastron, numirea greceascâ a oiuçului 
Cetatea albà. (V. Akjerman.)

Aspromônte, munte în Calabiia, la Reggio, 
] 958 m. In 28 Aug. 1852 aini fù prins Garibaldi 
en înti-eagâ ceata Ini, dupa o scurtâ luptâ, de 
càtrà colonelul italian Pallavicini.

Aspron, în scrierile sale Poi-fîrogenitul aça 
numesce oraçiil Cetatea alhS, din teara Pacina- 
tllor liingâ Mai’ea Neagrâ.

Aspropotamo, lîu v. Acheloos.
Aspru, (Asper), moneta bizantinâ de argint, 

cai'e circula la Romani înainte de càderea Con- 
stantinopolei. In secl. XVII. valorau 12 aspri 
un florin de argint.

Aara, (Beni-A., Udsra, Odsra), seminfie sud- 
arab. ; proverbiala pentni amoml adânc al fiilor 
sëi. (A. de H. Heine.)

Asfaf, oraç în Persia (Masenderan), 20,000 loc. ; 
aci s’a încheiat la 8 Oct. 1727 pacea între Turcia 
çi Persia.

Assab, sin în partea sud-vesticâ a Marii Roçii, 
la terniuj'ul Uanakil ; o parte din teritor a fost 
oumpërat de Italien! çi la 1881 colonisât de ei 
(6800 loc.)

Assagai, sau Z^ai (delà span. Azagâya), arma 
sudafricauâ, lungimea 2 metri, tàiçurile sûnt din 
fier, în niulte casuri muiate în otravà. Se fo- 
losesce ca arma de aruncat çi ca pumnal.

Assaky, Gheorghe, distins chirurg çi profesor 
universitar roman, n. 1855 la laçi, nepotul lui 
Gheorghe Asache. Deveni prin concurs în 1882 
demonstrator la çooala practicà çi preparator de 
medioinâ operatorie (1884) la facultatea de me- 
dicinâ delà Collège de France. In 1886 ajunge, 
în urma conoui'sului, profesor agrégat al facul- 
tâtii de medicinâ din Lüle ; a fost numit prin lege 
.specialâ de guvemul roman profesor de clinicâ 
chii-ui'gicalâ la univeisitatea din Bucuresci, însâ 
activitatea lui strâlucitâ la aceastâ facultate a 
fost din nenorocire întreruptâ de boalâ în 1892. 
Trâiesce aiji în Franeia.

Assal, lac sàrat în (eara Adal (Africa nord.) 
19 km. delà baia Tadjura, 14 km. lung, 6 km. lat., 
174 m. sub mare, eu o insulâ eruptivâ. De aici 
se duce multà sai'e peiitru Abessinia.

Assala, çerpe, v. Pythonidae.
Assam, prov. în Bstindia briticâ, lângà rîul 

Brahmaputia, foarte fructiferâ (culturâ de ceaiu) ; 
mai înainte stat indépendant, delà 1826 supusâ 
Englezilor; 149,118 km*, en 5.416,510 locuitori 
(aproape s/8 Hindu). üraçe: Gauhati, Srihatta.

Assassineni sau Ismailidi, o sectâ din Persia 
çi Siiia a Çiitiloi', adecâ a acelor Mohamedani, 
cari privesc pe Ali, gineiele lui Mohamed, de 
urniâtor legitim al acestuia çi nu se (in de litera 
Coranulni, ci îi împlinesc preceptele, dându-lo 
iutei'pretare alegorica. A. sau Haçiçin se numesc 
aça, pentru-câ folosesc haçiç, o substantâ îm- 
bàtàtoare, gâtitâ din diferite vegetale, mai aies 
din semêntÀ de cânepà. A. în evul de mijloo au 
stàpânit câtàva vreme eu crucjime preste Persia 
çi Siria. Mai apoi au decâ(Jut fâcêndu-se ucigaçi, 
pe cari îi poate mitui ori ciue. De aci terminul 
asasin. Astâ()i A. mai sûnt numai câteva sute 
de familii, cari locuiesc în muntii Libanului.

Asser, 1) A. (Açer), fini lui lacob çi al Silpei 
(Lia), protopàrintele unei semintü isr., care locuia

în partea nord. aPalestinei. 2) A. (Asserius Mene- 
vensis,) istoriograf din secl. IX., de origine din 
Wales, a fost învëtatonil lui Alfred cel Mare, 
apoi episcop de Sherborne. t 910. Op. Annales 
remm gestanun Alfredi Magni.

Assiento, fspan.J numele contractelor, prin 
cari guvernul spaniol a acordat la alte natiuni 
privilegiul de a importa çi vinde sclavi negri 
din Africa în coloniile spaniole americaiio.

Assiette, (franc.) farfurie, blid; fig. mâncâri 
ce se dau la începutul mesei, mezelicuii.

Assignats, (franc.) hârtie-monetà garantatS, 
pe timpul revolutiei franceze, prin bunurile sta- 
tului. S’aii fàcut emisiuni de aproape 50 mil. fr. ; 
la 1796 cursul lor a scaejut pânà la l°/0, apoi 
au fost seoase din comunicatiune çi schinibate 
eu 0 noua hârtie («mandate teritoriale«).

Assini, colonie francezâ la coastele Golfului 
de Guinea. Locuitorii sûnt oameni bine fâcuti 
çi iubitori de curàtenie. Regele resideazà în 
Kiniabo çi primesce delà guvernul franc, o sub- 
ventiune anualâ.

Assiniboia, district în dominiunea brit. a Ca- 
nadei (America), spre vest delà Manitoba, 
233,000 km2., 30,285 loc. (1891). Capit. Regina.

Assiniboine, (pron. esiniboain), rîu în America 
brit., venind din muntii stâncoçi se varsâ în 
Red-River dupa un curs de 700 km.

Assirla, (Assyria, Assur), tearâ vecho în 
Asia la poalele muntilor Armeniei, cuprin(Jênd 
çi partea nordicà a Mesopotamiei. A. e udata de 
numeroase rîuri, ce se scurg din munti spre 
rîul Tigris. A. era sâracà în pietn, de asemenea 
în arbori; cei vechi o laudâ însâ pentra feiti- 
litatea ei, ceea ce acum nu se potrivesoe la 
dînsa. Fauna âneà era mai bogatâ ca acum. 0 
versiune a bibliei numesce de întemoietor al 
imperiului Assiriei pe Nimrod, o altâ versiune 
pe Assur, iar un mit medo-persian pe Ninus çi 
Semiramis. Insciiptiile cunéiforme pana acum 
n’au dat desluçiri despre istoria A--ei. Intre regii 
assiriani se numerâ: Tiglath-Pilesar, Assurna- 
sirpal, Salmanassar U., Tiglath-Pilesar II. etc., 
cari au cucerit Iranul, Siria çi Babilonia; Sal
manassar IV. çi Sargon nimicirâ regatul Israil 
(722 a. Chr.), Sanherib se bâtù eu regele Ischias 
din luda. Sub Assurbanipal (668—626 a. Chr.) 
începurâ rescoalele în Egipt, Babilonia çi Media. 
Scitii nimicirâ domnia A.-ei; dupà alungarea 
acestora regele Mediei Kyaxares în nuire en 
Nabopolassar, loctütorul Babiloniei, cuceri Ni- 
nive (606) çi arijênd pe ultimul rege, cuceri A. 
De altcum istoria A.-ei stâ în strinsà legaturâ 
eu istoria Babiloniei nordice. (Cf. Genesis, oa|i. lÜ) 
Limba, cultura, literatui-a assirianâ a fost idon- 
ticâ ou cea babiloneanâ.

Assise, (franc.) adunare, sesiunea unei ciutiju- 
decâtoresoi. In Englitera se numiau delà sud. XII. 
Assista aoele judecâtorii, la cari nu se mai de- 
cideau afacerile litigioase prin duel çi ordalii, 
ci prin desooperirea conscientioasà a adevërului. 
Verdiotul îl pronuntau 12 vecini jurati, cari fi- 
gurau ca maitori çi totodatâ çi ca judecâtori. 
Din aceastâ institutiune s’au desvoltat ai>oi cur- 
tile eu jurati (v. ac.) çi au trecut ou timpul lu 
Francia çi în alte teri.

Assisi, oraç în prov. ital. Perugia^ (Uinbija). 
3705 loc. Locul de nascei'e çi mormèntui sfân- 
tului Francise de Assisi.
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Assolament, operatinne dia practica agricolâ, 

cave consta în a face sa alterneze culturile 
pe un teren, nesemènându-se în acelaçi loc 
aceeaçi planta în doi ani consecutiyi. Altâdatâ 
se explica aceasta alternants pria simpatüle çi 
antipatiile dintre plante, sau prin aoeea, câ o 
planta oarecare ar élimina prin râdacini vmele 
substante vâtâmâtoare ei, dar folositoare alteia. 
Astâdi se explica prin faptul, cà plantelè eu râ- 
dâcini pivotante sârâcesc pâmêntnl în adâneime, 
iar cele en râdâeini fasciculate la suprafatâ çi 
de aceea, în cnlturâ, dupa plante eu râdâeini 
pivotante (sfeclâ, morcovi, luternâ, varzâ etc.), 
sâseplanteze de cele eu râdâeini fasciculate (ce- 
reale, ceapâ etc.) Lucrand însâ adânc pâmêntul 
çi adâugându-i în fiecare an îngrâçâminte apro- 
priate, aceastâ rotatiune nu mai e necesarâ.

[S. $t. R.]
Assos, oraç vechiu în Troas, întemeiat de AeoU ; 

a stat dupa vremuri (secl. '7 çi 6 a. Chr.) sub 
regii Lydiei sau Persiei; aici s’a nâscut stoicul 
Cleanthes. Pe ruinele A.-lui se aflâ adi satul 
Behram, loc foarte însemnat din pnnet de ve- 
dere archéologie.

Assuân sau Aswan, véchinl oraç Syene în 
Egipt, în partea nordicà à prüuelor cataracte 
ale Nilului ; 10,000 loc., postâ çi telegraf. Pentru 
apropierea Sudanului are çi importantâ politicâ.

Assurbanipal, (grec. Sardomapdl; mai corect 
Assm-ban-ahal) unnl din cei mai însemnati 
régi ai Assiriei (667—626 a. Chr.) A cncerit 
Egiptul, prâdând tôt ce întalnia pânâ la Theba, 
pe care o mina. Trecù apoi în Asia çi'supnse 
pe Fenicienü din Aoco, Tyrus çi Aradus. Fratele 
sën Saosduchin, care gnverna Bahilonia çi Chal- 
deia, se unesce en legele Elamitilor, cari oenpan 
teara delà râsàritnl Chaldeei, preenm çi en altü 
din Susiana.çi din Arabia. A. îi învinse çi fra
tele sëu fù gratiat çi repns pe tronul Bahiloniei. 
Ceilalti revoltati însâ fnrâ nrmâriti çi uci^. Nu 
se cunoasce nici un amânnnt din ultimii ani 
ai domniei acestni rege. In timpul domniei sale 
(661 a. Chr.) s’a întèmplat prima eclipsâ de soare 
cnnoscutâ în istoria astronomiei.

[G. T. Bnzoianu.]
Assyria, v. Assiria.
Assyrioiogfe, scilnta care se ocnpâ en sem- 

tarea scrierii, limhü, istoriei çi antichitâtUor 
Assiriei çi Bahiloniei.

Astarte, la Phoenicieni (Açtoreth la Evrei), dei- 
tate piiffiitâ çi în mit grecâ. A. a fost închipnitâ 
ca O vaeâ câlâtoare çi pentm aceasta deitatea 
a fost înfâtiçatà prin o vaeâ san prin o femeie 
eu coame. & identificâ en lo, diM de Innâ la 
Oreci çi eu Isis din Egipt Lima, când e în 
crescere, are doué coame, çi çentm aceasta 
mai mnite deitâti de lunà se inchipuiesc ca 
vaci sau ca femei eu coame. [Atm.]

Astatic, (grec.) lovit de hoala de a nu pnté 
sta sau merge; fârâ stare.

Astelsm, (grec.) termin întrebuintat de Grecü 
antici mntru a exprima eleganta, ^ delicaieta 
spiritnlui, calitate numitâ mai târdiu atticigm.

Astelie, în anatomia vegetalâ teimin dat spie 
^ hpsa unui cilindm central (stdà) in 
tmpmâ, fond înlocnit en mai mnlte fascicule 
libero-lemnoase (merisUle), fiecare eu cote un 
pericicln çi endoderm propriu çi seçarate prin 

Enciclopedia romans. Vol. 1.

celule de parenchim; aça s. e. în tulpina 
Nymphaeaceelor, de Ranunculus aquatUis, Ophio- 
glossum, multi Équisetum etc.

Aster L., (ho tan.) gen din familia Compositae, 
trihul Asteroideae cuprinde plante erhacee, 
perene saü mai rar annale eu frunze alterne. 
Capitnlele sûnt mari,' eu florile marginale violacée 
sau albe, cele centrale sûnt galhine sau foarte 
rar purpuiii. Se cunosc vr’o 200 specii, bine 
definite, cari trâiesc în emisfera borealâ çi mai 
eu samâ în America nordicâ. Prin pà^ile noastre 
cresc mai multe specii de A., între cari însemnâm 
pe A. Amellus L. numit vulgar Bu je de 
toamnâ: yênëtâ, A. alpinua L., care cresce 
prin regiuneà alpinâ etc. Multe specii din genul 
acesta se cnltivâ ca plante décorative. Pnntre 
aceste însemnâm pe: A. acris L., A. alpinua L., 
A. Améllm L., A. grandiflorua L., A. pune- 
tatua L. etc. [Z. C. P.]

Astérie, (loi.) adj., de origine ori formâ stelarâ. 
Asterii, membréle petnficate çi legate deo- 

laltâ ale Encrinitelo^.
Asteriskos, ystelu^), semn critic, de 

coloare roçie (’* eaû; ^t ';;^n cue-filologii vechi 
declaran mannscriptele de autentice on memo- 
rabile. Contraml se semnalâ în megru eu Ohdoa 
ori Obéliakoa (— san +). — ^' blserica orient. 
A. este un aparat, ce se pnne disa^ra disenlui, 
când se celebreazâ sf. liturgie, (v. steluta).

Asteplsa, însuçirea nnoç^^ mineialé de a arâta 
în massa lor, în anumite directiuni, cerenri sau 
stele Inminoase în lumina ; reflectatâ ori stre- 
curatâ prin ele.

Aç ternut, înagriculturâ: dif eritele materiale 
cari se açtem în grajd la vite pentm a le oferi 
în ele un cnlcuç moale, sventat çi igienic. 
Totodatâ A. servâ çi la absorbirea fecaliilor 
lichide delà vite ta urinei), çi amestecarea ei en 
cele solide — balegi —, pentm o mai u^arâ 
curâtire çi fermentare împreunâalpr-. Haterialele 
cele mai nimerite pentm A. în grajd sûnt 
paiele de cereale în généré, cari în cavitâtile 
painlui lor pot sa absoarbâ çi retjnâ cantitâti 
insemnate de urinâ çi sûnt çi uçor de nmblat 
en ele çi de descompns, nefiind bétoase. Pentm 
0 vitâ mare trebue pe di câte 4—5 kgr. de 
paie de secarâ. yre]ii çi cocenü bëtoçi delà 
rapitâ, mac, bob, cartofi etc., nnmai în grajdnl 
oilor se pot întrebm'nta ca A., unde zâcénd 
mai mnlte Inni, sub influenta nrinei concentra te, 
se dobesc çi ei çi fermenteazâ en gnnoiul îm- 
preunâ. In lipsâ de paie pentm A., pe timp de 
crise economice, se pot folosi surogate : produsele 
pâdurii çi ale bâltilor: frunze delà copaci, cetina 
delà rêçinoase: rogoz, papnrà, stuf, tnrba çi 
mnscbiu, san çi rumegâtnrâ de lemne sau çi un 
pâment hum os. 1 kgr. de paie se considéra ca égal 
en 4 kgr. ace de brad çi 7 kgr. frunze de arbori. 
Gnnoim en tnrbâ çi mnschin însâ fermenteazâ 
anevoe çi se poate întrebuinta mai tune ca compost 
decât ca gunoiudirect. — Aftemwt, în montai 
nisticâ: fiecare filon san gisment régulât^ in 
formâ de tabl^ este separat de siânca—massa—, 
în care provine. prin doue salbanditri (straturi 
isolatoare); când filonnl sau gismentul este ver- 
tical, acestea nu an idci o înaemnâtate çi nu se 
face nici o deosebire între ele. Dacâ filonnl saa 
gismentul este înefinat san orizontab atnuci partea 
de desubt aceea pe care zace filonnl, se nnmesce
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A., iai’â aceea parte a massei, care imediat hotâ- 
resce fUonul çi-1 acopere, se numesce coperif.

Asteroide, planetoide, planete mici, cari, ca 
91 planetele cele mari, se întorc în jurul osiei 
1er ?i împrejurul soarelui în tiinpuri determi- 
nate. Numërul lor este aproape 400 ?i se aflà în 
zona dintre Marte çi lupiter a sistemului solar. 
Cea dintâiu, Ceres, a fost desooperità de Piazzi 
diu Palermo la 1 lan. 1801. Astronomi de re-

Astrapia gularis.

nume sustin, câ odinioarâ aceste eorpuri au 
format între Marte çi lupiter 0 singurâ pla- 
netâ mare, dar aceasta, din cause externe sau 
interne, a explodat, din sfârâmâturile sale sa 
se fi format apoi planetoidele, cari toate au pàstrat 
însusirea corpului, din care s’au despioat.

Asterophyllltes, plante fosUe din era primarâ, 
începênd din stratele sistemului devonie, pana în 
ale permicului, eu maximul de desvoltare în car- 
bonic, adecâ în huila. Caracterele exterioare çi 
structura interna le alâturâ de genul actual Equi- 
setum, de cari se deosebesc mai aies prin sporii 
de doue feluri; sîint adecâ Equisetacee hete-

rosporee. Printre multe specii citâm : A. equi- 
setiformis Schlot., A. foliosus L. et Hutton etc.

[S. Çt. H.]
Asthenia, debilitate generalâ a corpului sau 

slâbirea energiei în functionarea unui organ 
dupa diferiti morbi.

Asthenopia, lipsa energiei pentru vederea în 
apropiere, în urma câreia ochii se oboseso de 
grabâ. E pricinuitâ de 0 slàbiciune a musohiloi' 
intemi ai ochiului safi de nervositate generalâ.

Asthma, asthma bronchiale, nâduf, 0 atecfiune 
neuroticâ a sistemului muscular al bronchieloi1. 
Se présenta în 0 conturbare gréa çi periodicâ 
a respiràrii. Pacientü simt grentate mare pe 
piept; se înnâduçe ; nu le ajunge aerul, nu 
congestiuni de sânge la cap, tüçesc etc. Li-se 
poate ajuta prin aerisare deasâ sau preuinblare 
in aer curât çi uscat; linisoe corporalâ çi psichicâ, 
ordinare de medicamente sédative çi narcotice, 
brom, antipyrin, chloroforai, morfinâ, inhalatiuni 
eu pyridin etc.

A. la cai, v. Suspin.
Astigmatism, asimetrie în constructia ochiului, 

ce se caracteriseazà prin iregularitatea curbà- 
turei corneei çi lentilei ; ochiul astigmatic vede 
obiectele difus. A.-ul se corecteazâ eu sticle 
concav-cilindrice çi convex-cilindrice.

Aston Manor, subui-biu al oraçului englez Bir
mingham, 68,639 loc. (1891). Pabrioi de niaçiuo, 
arme, pene de otël, jucârii etc.

Astorga, Emanuele d’, compositor italian, u. 
11 Dec. 1681 în Palermo, t 21 Aug. 1736 în 
Praga; a scris multe cântece, duette, arii, opéra 
»Dafne« ete. Gel mai însemnat op al scu este 
»Stabat mater.»

Astra, 1) prescurtarea titlului .Asociatiunii 
Transilvane, formata din ini(ialele acestor ou- 
vinte, însemnând 0 stea luminâtoare; 2) titlul 
unui roman de Cai-men Sylva.

Astrabad, (Asterabad), oraç în prov. pers. 
eu acelaçi nume, aproape de Marea Caspicâ, 
15,000 loc.; odinioarâ a fost reçedinta priiici- 
pilor Cadçari.

Astrachan, guvernament în Eusia estieft, la 
Marea Caspicâ, 2 stepe uscate-sârato, numai 
çesurüe lângâVolgasûnt fructifère; 236,531 km8., 
830,813 loc. (1886), mul(i Kirghisi çi Kalmuci. 
Capitala A., pe 0 insulâ a rîului Volga, 66 km. 
delà Marea Caspicâ, consistâ din Krenil, Cetatea 
albâ (Beloigorod), eu 16 suburbii; 73,710 loc. 
Archiepiscopie greoeascâ çi armeanâ ; admin istratie 
preoteascâ lamaitâ (budhistâ); fabrici de mâtasâ 
çi piele; pescârii însemnate; pregâtire de iore. 
Struguri excelenfi çi pepeni; navigafinue, co- 
merciu însemnat (export de pesci, icre), port 
de resboiu al flotei caspioe. Odinioarâ sediul 
unui Chanat tataric, a fost ocupat la 1554 prin 
Ivan VasiUevici IV.

Astrachan, piei fine de miel din Astrachan, 
çi tesâturi analoge de plisâ. A. e 0 blanâ Joarte 
pretuitâ, eu për tare incretit, des çi mâtâsos, 
luciu, de coloare neagrâ ori surâ. Se produce 
astfel, câ mielul îndatâ dupâ nascere se ooasâ 
în pânzâ groasâ çi se udâ în fiecare ()> )n, (^e' 
curs de mai mult timp, pânâ ce pioloa îçi ca- 
pëtâ structura doritâ. Eusia (Crimea) e centrm 
principal; Ukraina dâ piei delà miei iienâscuti, 
ci scoçi din oi ucise.
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Astragalus L., (botan.) gen din familia Legu- 

Diinoaselor, subfarailia Papilionacee, ca nume- 
roase specii, preste 500, crescênd mai aies în 
Rasia asiaticâ, Himalaja, Orient, nmneioase în 
Europa ?i America do nord, lipsind în Africa 
de sud çi Australasia. Toate sûnt erburi, sub- 
arbuçti sau arbora§i, eu ramuri foarte dose, te- 
poase cri nu. Frunze imparipenate ; stipuli Uberi 
ori lipiti eu pefiolul ; florùe violacée, purpurii sau 
golbene grupate în raceme; fruct o legumâ bi- 
valvâ. Specii europene sûnt preste 120, eu mai 
multe varietâti, iar în Remania ?i ierile vecine 
preste 15, mai însemnate: A. OnobrycMs L., 
A. glyeyphyllos L., vulgar Unghia-gàiei, A. pon- 
ticus Pall., A. australis Lam. etc. Unele specii 
se cultiva în grâdini ca plante rustice sau semi- 
rustice (pentru alte întrebuintàri v. Adraganta).

[S. Çt. R.]
Astragalus, (grec.) în arcbitectura: mu- 

lura sau popular ; ciubucul, format din o jumë- 
tate de ciündru, apücatâ pe trunchiul unei co- 
loane sau püastru, între capital si trunebiu.

Astral, (delà lat. as tram = stea) ; tôt ceea ce 
se refera la stele.

Astrapla gularis, (zool.) o pasere cântatoare 
din fam. Paradieeidae, remarcabilâ prin luxul 
peuelor sale, cari pe spate sûnt de coloare neagrâ- 
purpurie ce respândesce un fel de lustra me- 
talic, cele de pe burtâ sûnt malachit-ver(}ii, iar 
penele capului sûnt rogii eu smaragd-auriu pa
tate la vîrf; delà ochi pânà la piept se întinde 
0 façie de coloarea hyacintului reçu. Ciocul negra 
e comprimât delaturi çi nârile sûnt ascunse sub 
penele frantü ; coada e de trei ori mai lungâ 
ca corpul; în privinta acestor doue calitàti din 
urmâ seamënâ mult eu cotofana contioentului 
nostru. Trâiesce în Guinea-nouâ, însâ date bio- 
logice mai amenante referitor la aceasta inte- 
resantâ pasere Upseso eu desâvîrçire. (V. Uustr.)

Astrea, dupa mit. grecâ fata lui Zeus cuThemis. 
In perioda de aramâ to(i (}eii au pârâsit pàmêntul 
çi A. a fost cea din urmâ, iarâ de când s’a suit 
la ceriu stràlucesce ca fecioarà. A. e zodia sau 
constelajiunea Virgo (Fecioara). [Atm.]

Astrlc, archiepiscop de Calocia, originar din 
Saxonia; a iusotit la 994 pe Adalbert, archi- 
episcopul de Praga, care a fost chiemat se 
boteze ^famiüa principelui maghiar Géza. A. a 
renias în TJngaria, devenind cel mai credincios 
?i întelept sfetnic al regelui St. Stefan. El a fost 
trimis la papa SilvestraU., ca sa cearâ coroanà pe 
seama regelui, împlinindu-çi eu succès misiunea.

Astrognosia, cunoscinta corpurilor visibUe de 
pe boita cereascà, dupa numele çi positiunea 
lor reciproeâ.

Astrognostlcon, (sau Astrodeiktikon), aparat 
mventat de 'Weigel la 1699, servesce spre a 
afla pe boita cereascà stelele însemnate pe 
un glob ceresc. Dacâ pe glob se fixeazâ o stea 
ou un stilet, atunci unul sau mai multe Unialuri 
paralele aratà locul stelei respective pe ceriu. 
In mod mai perfect face aceste servit aparatul 
nnmit Uranoscop.
, Astrografi^ (grec.) descrierea stelelor dupâ 
imparprea çi posi^a lor reciproeâ pe boita 
cereascà, precum çi dupâ însnçirile lor externe, 
marimea çi coloarea lor. Ast/rograf, aparat in- 
ventatde Steinheil pentru deseranarea mechanicâ 
de harte astronomice.

Astrolablu, instrument inventât âneâ de Hip- 
pareb spre a détermina longitudinea çi latitu- 
dinea stelelor. Se deosebesce de armilar numai 
putin. S’a folosit pânâ în secl. XVIII.

Astrolatria, (grec.) cultul stelelor. Se mai 
numesce çi Sabaeism delà çoporal arable Sabaei, 
cari se înebinau stelelor mainte de Mohamed. 
Assirienü aveau în privin(a aceasta temple anu- 
mite, ce erau întoemite cam ca cbservatoriile 
noastre de astâ^i. Pe lângâ adorarea unor stele 
fixe, erau îndeosebi considerate planetele, câ- 
rora li-se atribuia o anumitâ influentâ asupra 
tôt ce e pâmêntesc, dar mai aies asupra naturel 
omenilor. Cum-câ stelele preste tôt, çi în spécial 
luna çi planetele, au un fel de influença asupra 
omenüor, se sus(ine çi astâcji, dupâ ce s’a ob
servât, câ multe evenimente mari au avut loc 
pe timpul syzygielor. Despre A. çi Sabaeism 
cf. Cbwolsohin, Petersburg, 1856, 2 vol.

Astrologia, însemna la Greci çi la Romani 
ceea ce se numesce astàcji astrono mie. Ade- 
vëratul înteles al A.-ei însâ este : »profetirea vii- 
torului îndeesebi soartea oamenUor din mersul 
çi posi(ia corpurilor ceresci*. Akkadienii, vecbii 
locuitori ai Mésopotamie!, credeau în A., Cbal- 
deiî 0 cultivau ou predUec^une. Prin Cbaldei 
s’a vîrît çi în Europa. Egiptenii îmbinarâ A. 
eu medicina. La Ebni în spécial filosofii stoici 
0 îmbrâtiçarâ eu câldurâ; medicü acestora o 
considerau numai întru cât scbimbâiile morbului 
se acomodau dupâ fasele lunei. Ca factori prin- 
cipali se considerau: soarele, planetele çi zo
diacal. Cbiar çi la Romani aflâm urma A.-ei. 
Seneca este adictul ei, dar nu çi Plinias çi 
Tacitus. Reügiunea creçtinâ condamnâ A. Arabii 
çi Evreii o cultivarâ çi o întroduserâ în Europa 
prin evul media ca un sistem de sciintâ. Opul 
lui Albumasar: »De magnis conjunctionibus, an- 
no rum revolutionibus ac earum perfectionibus» 
a fost mult cetit în Europa prin secl. IX. Abo- 
azen Haly (secl. XIII.) în caitea sa: »De judiciis 
astrorum« provoeà împâ^rea A.-ei în A. judi- 
tialâ çi naturalâ. De aici apoi, mai aies prin 
secl. XIV. çi XV., A. çi-a ajuns cnlmea. La 
toate curtile domnitoare aflâm astrologi de cuite. 
Cu toate argumentele valide contra A.-ei, o vedem 
la putere cbiar çi pe timpul Catarinei de Me- 
dicis çi al lui Henric IH. çi IV. Cel mai va- 
loros astrolog de pe atunci era Micbail Nostra- 
damus din Francia, care a ajuns apoi medic 
de casâ al lui Henric IX. Papii condamnarâ A., 
dar au fost çi de aceia cari o cultivau. Pro- 
teBtanjii âneâ nu au fost strâini de A., Me- 
lancbton însuçi se ocupa cu ea. In Anglia A. 
era în floare sub Stuarti. Paracelsus çi Cardanus 
împreunarâ A. cu medicina çi cu ebimia çi 
cjiceau, câ planetele produc in univers diferite 
oscüatiuni, iar acestora le corespund în orga- 
nismul omenesc çepte pulsuri anumite. Nid 
obiar T. Bracbe, nici G. Kepler nu au remas 
de tôt strâini de A.^ câci sustineau câ existâ 
0 legâturâ oarecare intre constelatiunile plane- 
telor çi între însuçirile oamenilor nâscuti sub 
acele conatelatiuni. Introdncerea sistemei lui 
Copernicus însâ dete A.-ei loviturâ de moarte, 
çi nici »A. gallica< a lui B. Morin din 1583, nid 
iStena celor trei filosofi< a lui 1. Pfaff din 1821 
nu mai forâ în stare sâ o sustinâ. In Peisia, 
India çi China însâ âneâ lumea crede çi astâ4'
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în A. A. naturalà profe^esce din cause natu- 
rale efecte uatuiale ; bunâoarâ schimbârile cli- 
matice, tunetul, undele mârii, cutremurul etc. 
A. positivà sau judifialà însà se ocupa eu in
fluença stelelor asupra sorÇii omului, cam dupa 
ui'màtoarea procedurâ : equatorul se imparte, 
în 12 pârÇi égalé. Prin punctele de împàrtire 
si prin ambele punote, unde mèridianul taie 
orisontul, se duc cércuri. Aceste împârÇesc 
boita cereascà în câsulü, ce se numesc succesive 
câsulia vieÇii, a fericirei çi a bogâtioi, a fraÇilor, 
a l'udeniilbr, a pruncUor, a sânâtâÇii, a câsâ- 
toriei, a moiÇii, a religiunii, a dignitàÇUor sau 
à coroanelor, a amicilor çi mecenaÇilor çi a 
inimicilor sau a captivitâÇii. Dupa posiÇia ce o 
aveau planetele în acele 12 câsulü pe timpul 
nascerii persoanei, câreia i se profeÇesce, se 
spune soartea ei. De pe timpul inflorirei A.-ei 
dateazà çi nuniirea de prin calendare de »regentul 
anului«. Cf. »La magie et l’astrologie dans ï'anti- 
quitè et au moyen-âge«, ed. IV. Paris, 1877 de 
Maury; sau »Ueber altéré u. neuere Astrologie®. 
Berlin, 1872 de Mensinga; ori «Magie der 
Cbaldaer® de Lénonnant (germ. 1878) etc.

Astrometeorologia, arta de a profeÇi schim
bârile cümatice din posiÇiunea reciproeâ a cor- 
purilor ceresci. (Palb.)

Astronomia, sciinÇa care studiazâ corpurile 
ceresci, legile miçcârilor lor çi însuçirile lor 
fisice. A. prcwticà cuprinde observaÇiunea ne- 
mijlocitâ a corpurilor ceresci, fie eu ochiul liber, 
ori înarmat; iar A. teoreticà, basandu-se pe 
resultatele positive ale observa^unii, se nisuesce 
a afla legile pe cari se baseazâ fonomenele 
ceresci. A. teoreticà se împârÇesce în sfericS, 
teorictl çi fisicà. A. sfericâ se ocupâ eu miçcârile 
aparente ale stélelor pe boita cereascà, iar A. 
teoricâ eu miçcârile adevërate, în fine A. fisicâ 
eu causele adeyëratelor miçcâri ale corpurilor 
ceresci. Astrofisica, scimÇà eu total nouâ, se 
ooupâ de însuçirile fisice ale corpurilor ceresci. 
Cele mai vechi cunoscinÇe astronomice, mai aies 
referitoare la mësurarea timpului, le aflâm la 
Chaldei, Incji, Chinezi çi Egipteni. Cei din urmâ 
se pare câ au cunoscut, cam la 1400 a. Chr., 
anul solai’ de 365‘/4 4Ue, çi de acolo, prin astro- 
nomul alexandrin Sosigene, adopta çi I. Caesar, 
la 46 a. Chr., aceastâ periodâ pentru lungimea 
anului. Delà 300 a. Chr. Aristarch çi Eratos- 
thenes, matadorii çooalei alexandrins, prin mësu
rarea gradului pâmêntesc au dat A.-ei un avênt 
însemnat. lutre cei mai mari astronomi ai ânti- 
chitàÇii se numerâ grecü: Hipparch (160—127 
a. Chr.) çi Ptolomaeus (130 d. Chr.), care 
prin opul sëu «Almagesta® ne-a pastrat aproape 
tôt ce s’a fâcut înainte de el în sciinÇa A.-ei. 
El a fost çi creatorul unei teorii planetare foarte 
ingenioase, de.si falsâ, care s’a mânÇinut aproape 
1400 ani, pânâ la Copemicus. Delà Greci au 
învëÇat Arabii. Multe din operele Greoilor, ale 
câror originale au fost pierdute, ne-au fost totuçi 
pâstrate prin traduceri arabe. Osebit însâ de 
meritul de a fi pâstrat scünÇa transmisâ delà 
antiohitate, ei au dus A. la nisce progrese gi- 
gantice, desooperind precesiunea, excentricitatea 
orbitei pâniêntului, lungimea anului solar eu o 
greçealâ numai de 2 minute, variaÇiunea peri- 
heliului. ïot ei au déterminât punctul gaina 
(puuctul equinocÇial de primâvarâ), au publicat

tabele astronomice çi ne-au lâsat importante cata- 
loage de stele fixe etc. In Buropa reformele A.-ei 
se încep la 1423 eu Georgiu Purbach çi demnul 
sëu elev Regiomontanus, care mûri în floarea 
etâÇü (de 40 ani). Acestora le m-marâ N. Co- 
pernicus (1472—1543), reformatorul sistemei ,so- 
lare, çi 'I. Brache (1546—1601), reformatoinl 
artei de observaÇiune. I. Kepler (1571—1630) 
descoperi legile miçcârii corpurilor ceresci în 
juinil soarelui. Telescôpul, inventât în 1608 de 
câtrâ Hans Lippershey în Middelburg (Glanda), 
deschise porÇile sigilate ale boltei ceresci. Galilei 
(1564—1642), eu legile sale despre pendulà fàcii 
epoeâ. Isac Newton (1642—1727) prin legea 
gravitaÇiunii universale întemeià mechanica ce- 
riului. La observatorul din Paris, înfiinÇat la 
1667, luorarâ Cassinii mai bine de un seclu çi 
lor li-se datoresc mësurârile pâmêntului din 
secl. XVIII. Eeamsteed, Halley çi Bradley delà 
Greenwich (începênd la 1674) stabilirà modul do 
a détermina posiÇia corpurilor ceresci. Pentiai 
calcularea paralaxei soarelui s’a format o socio- 
tate anumitâ, care s’a folosit de trecerea planetoi 
Venus la 1761 çi 1769 pe dinaintea soarelui. 
Dollond aflà oohianul (refractor) achromatic, iar 
W. Herschel perfeoÇionà reflectorul. Pi in desco- 
perirea lui Piazzi delà 1 lan. 1801 se deschise 
nou teren de activitate çi as tac)! cunoascem înti'e 
Marte çi lupiter aproape 400 planetoirji. Encke 
aflâ primul cornet eu miçcare periodicâ (1819). 
Levénier çi Galle descopere prin calcule (23 Sep. 
1846,) planeta Neptan. I. Herschel çi W. çi 0. 
StiTive examineazà stelele duple çi paralaxele 
stelelor fixe (Bessel) etc. Prin aplioarea analisei 
spectrale çi a fotografiei A. çi-a ajuns culniea. 
Aproape 300 ohservatorii astronomice lucreazâ 
în comun çi îçi comunicâ telegraflc resultatele 
ob(inute. Lit.: «Ptolomaei Ahnagestam®, gei'in. 
de Bode. Berlin, 1795. «De révolution!bus er
bium coelestium libri VI«, ed. cea mai noua 
Berlin, 1873. «Sistema cosmioum» de Galilei. Bo- 
logna, 1656f «Astronomia nova® de Kepler. Hei
delberg, 1609. Newton, «Philosopbiae natnialis 
principia mathematioa® germ. Berlin, 1872. La
lande, «Traité d’Astronomie®, 3 tom. Paris, 1792. 
Gauss, «Theoria motus corporum coolestium®, 
Hamburg, 1809. Laplace, «Exposition du système 
du monde®, Paris, 1883. «Mécanique céleste®, ed. 
proaspëtâ. Paris, 1878—82. Delambro, «Astro
nomie théorique et pratique®, 3 tom. Paris. 1814. 
I. I. de Littrow, «Theoretische u. praktischo 
Astronomie®, 3 tom. Wieua, 1826. «Humboldts 
Cosmos®, 6 tom. etc. Ca lit. poporalâ înseinnâm: 
I. Herschel, «Outünes of Astronomy®, ed. 11. 
London, 1871. Arago, Astr. pop. I. I. do Littrow, 
«Die Wimder des Himm'els®, ed. 8. Berlin, 1884. 
Mâdler, «Der Wunderbau des "Weltalls®. Strass- 
burg, 1884, ed. 8. Flammarion, «Astronomie po
pulaire® etc. Eeferitor la istoria A.-ei ; Delainbre, 
«Histoire de l’astronomie ancienne, celle du 
moyen-âge et moderne®, 5 tom. Paris, 1817. Fr. 
Schubert, «Geschichte der Astronomie®. Peters- 
bui'g, 1804. Hbfer, «Histoire de l’Astronomie®. 
Pans, 1873. Mâdler, «Geschichte der Ilimmels- 
kimde®, 2 tom. Braunsohweig, 1872. Wolf, «Ge
schichte der Astronomie®. München, 1877.

Astronomie, tôt ce privesce astronomia. Exi.stâ; 
s0cietâ(i astronomice, cari urmâreso sco- 
pul de a lâji ciruosci u(clo astronomice, sau în-
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fjaiji astronomia ; anale a s t r o n om i c e (v. 
Éphemeride); Innâ astronomicâ, timpnl în 
core trece soarele dela o constelatàune a zodia- 
oalui la cealaltâ; lo o astrotiomic, looül oerl 
ocupâ eutare stea pe boita cereascâ laun timp 
anumit; an astronomie, periôdul de timp, 
in care pare cà soarele a facut pe ceriu o re- 
volutiune; tabele astronomice, consemnâri 
de locuri, de pas âge, de ocnltatiuni etc. a côr- 
pniilor ceresci pentru annmite timpuri; oro- 
loage astronomice, semne astronomice.

Astroscopia, (grec.) observarea stelelor. As- 
troscop, ta b astral.

Astujad, în mit. persica e un archidev (diavol 
de frante), un spirit rëu în impérial de în- 
tonerec al lui Abri m an. [Atm.]

Astura, lîu litoral în ItaUa de mijloc, se varsâ 
delà Borna spre sud în Maiea Tyrrhenica; la 
gma rïului A. se gSsesc roinele vechiului oraç A. ; 
aici a fost prias la 1268 Konradin de Çvabia.

Asturia, principat la termul nordic al Spaniei, 
actuala provincie Oviedo. Asturienii se ÿce, 
câ au fost cei mai vecbi crestini spanioli de 
origine par goticâ. Principe de A., delà 1388, 
titlul mostenitorului de tron al Spaniei.

Asturia, (lot.) viclenie reuiâciosâ.
Astyages, fini lui Cyaxares I., rege al Me- 

(jfior 595—560 a. Cbr. Herodot enareaza, câ A. 
;i-a mâritat fata dupa Kambyses, regele Peisilor. 
Imboldit de un vis a poruncit sâ ucidâ pe fiai 
fetei sale, Cyrns, dar servitoiul Harpagos a dat 
bâiatul în oreçterea nnui pâstor. Dnpâ desco- 
perirea lui Cyius, A. a ucis pe fiul lui Harpagos 
si a silit pe tatal sèu sâ-1 manânce. Harpagos 
în resbunarea sa a atitat pe Cyms la rescoalâ 
în contra lai A., care a fost învins si lipsit 
de tron. (T. F.]

Asudare, productiunea unei secretinni spéciale 
(sudoare) dm glandulele sudorifere, ce sont resfi- 
rate pe între^â saprafa^a pielii, dar en deosebire 
in pahnâ, talpa picioarelor, sobsuori si pe fmnte. 
(V. si hidrosis.)

Asudol caloloi, nnmele poporal al plante! Ono- 
nis spinosa (r. ac.), care se mai numesce si: 
sudoarea calulni, osnl iepurelui, dâr- 
motin ^ sâlâsitoare; lexiconul de Buda 
îi (}ice si asndul capnluL IL B.)

Asunàtoare, Sunâtoaref numirea vulgarà a 
plante! Hypericum perforatum L., (v. ac.)

Asuncion, capitala si princip^ul centra co- 
mercial al repnblicei sndamericane Paragnay, 
lângâ rîul Paragnay, en 24,038 loc. (1886), port 
fluvial-, sedin episcopaL 

Asunjirea, stare patologicâ, în care nrechia 
nu mai peréepe sonetele comnnicate ei E 
caosata de morbi sau Ipahmi în nreche san 
central cérébral al amjnlni 

Asyîrlânaonte, dnpâ pov. rom. e un urias, 
care ioaeà eu doi mtmti si nu scie unde sâ-i 
asvîrle. [Atm-1

Asynoietria, 1) lipsa de proporjiune ; 2) nu- 
mire data de matematicii dm secL XV LL rapor- 
tulni între doue cantitâti, cari nu se pot exprima 
exact prin nnmeri. Atari laportmi sont: diago- 
nala un ni patrat ÿ latnrea loi, periferia cerculai 
SI di^etnd lui etc. Asta^i aceste rmorturi le 
numim irafionàle san ineomensurabde.

teyaptota, (grec.) lima dreaptâ^ care m în- 
tinde si apropie dealnngnl unei Imiî cnrbe în

inflnit fârâ de a o atinge; ea se poate privi cà 
P tangénta, al câreia pnnet de contact zacé în 
infinit. In geometria snperioarâ A. este de 
aceea foarté împortantâ, pentru-câ ne aratâ 
cursul (tnersul) liniei curbe si modul de rami- 
ficatiune, àdecà forma ei. Hyperbola are doue 
A., cari se strataie în central ei si formeazâ 
unghiuri égalé eu osia. Cei patru rami ai ei se 
apropie de A. în direc(iuni contrare, fârâ do 
a le atinge decât în xm pimet infinit.

Asyndeton, (grec.) figurâ stilisticâ, care con
sista în lipsa de oonjuno(iuQi ; servesco ca mijloc 
de vivacitate în stil.

Asyngamia, (grec) împiedecarea încracisârii 
de indivi(ji de aceleasi .sau diferite geimri prin 
înfloiirea la timp deosebit.

Asystolia, o slâbire în contragerea iniinei la 
difente maladii ale inimei, precum si la afcc(iuni 
pulmonare cronice.

A|a, fir, care se objine prin resucirea la un loc 
în mod întors a mai multor fire de tort eu 
ajutoml masinei de ajâ. A. de cusut e com- 
pusâ mai eu samâ din trei ije si adeseori se înâl- 
besce^ se apreteazâ en amidon, cleiu, gumâ etc. 
si se inroleazâ pe mosoàre si cârticele de carton. 
Se vinde si a(â coloratâ în celé mai diferite 
nuance. Cea moi bunâ e A. de in; cea niai 
lâtitâ e A. de bombac. Servesce la ensnt, légat 
si împletit.

Atac, (franc, att^ue), nâvâlire, agresinne. 
In Injeles militar atimdiaea acelnia din cei doi 
adversari, care ia ofensiva: atacul unei po- 
si(inni, al nnui defilen; ataede front, 
ataede flanc, atac central; stadinl nltim 
al nnei lupte, când inimicnl ataca eu baioncta. 
De regnlâ forma de Inptâ a cavalerie! e atacul, 
lovinduse în sâbii ori suliti. V. asalt.

Atacama, provincie în Chile, America sudicâ, 
73,500 fan»., 67,205 loc. (1891). Stratnri de sal- 
petm si ar^nt. Capitala Copiapo. Fartea nor- 
dicâ formeazâ pustiul A., un (mut mnntos, în 
mare parte depert ridicându-se i médiat lângâ 
Oceanul Pacific la o înâl(ime de 700—1600 m.

Atacamrtà, minerai; oxichlomrâde cnprm de 
coloare verde; se gâsesce în Australia, Chile, 
Peru, Bolivia. Din A. se extrage cnpru.

Atactic, fârâ nici o régula. Fehràe atactûx 
nu se (in de un tip anumit, ci se ivesc de tôt 
neregulat

Atair, san AUair, o stea de rangnl L în con- 
stelatinnea vultnmlni; are luminâ albâ-gâlbinie 
si este o stea doplâ în sens optic.

AtaJanta, 1) A. din Arcadia, fica Ini lasos s| 
a Klymenei; exposa fünd de tatal sêo, aj)Oi 
nutritâ de o ursoaicâ si cresentâ de câtri vê- 
nâtori, Inà parte la vénâtoarea balydonieâ. (V. 
Meleagros.) 2) A. din Boeofia, fica lui Schoineus, 
vestitâ prin frumseja si infime în togâ, în care 
întrecù ne toji pejitorii séi, pânâ ce iCppomene* 
la sfatul Aphroditei, ii aruncà mere de aur in 
cale si pleàndu-se A. sâ le enleagâ, o invinse; 
uitândn-si Hippomenes a ranl(âmi 4ei(ei pentru 
sfat, aceea îl metamorfosà într’o pâreche de Ici

Atalia, fica lui Abav^ regele dm Israil, ajun.se, 
dupa moartea finlui ei Ahasja si di^ ce a ucis 
pe toti principü din casa loi David (afarâ de 
nepotul ei loa), pe tron; dnpâ 6 ani de domnie 
(837 a. Chr.) a fost detronatâ ^ omorîtâ de o cm- 
jarafiune a preofilor. Tractata dramat. de fiaçine.
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Ataman, v. hatman.
Atanaslu eel Mare, iinul dintre marii învë- 

tâtori resâritem ai bisericii oreçtine. Ca diacon 
a luat parte (325) la sinodul ecumenic din Nioea. 
Ingeniul, eradi(ia §i sfiutenia lui au fâout, ca 
sa fie înâltat la 326 îu scauuul episcopesc al 
Alexandiiei, pe când era abia de 30 anl. A. 
a fost couducâtorul luptei în contra Arianis- 
mului. Lupta aceasta i-a adus sefeiinte multe, 
mai aies pentru-câ Arianii çi-au castigat çi pe 
11TIÜ împërati de partinitori. De repente ori a 
fost alungat din soaunul episcopesc çi a pri- 
begit urmâiit de inimici, dar a avut totuçi mân- 
gâierea, c8 muiind la 373, a putut vedé^ decâ- 
dinta Arianismului. Biserlca greceascà îi face 
amintirea in 18 lan.

Atanaslu I. Anghel, mitropoUt de A.-Iulia, n. 
in Ciugud, lângâ A.-IuUa, unde tatâl sëu, eu 
conumele Popa, era preot. A învëtat în gcoala 
calvinilor din A.-Iulia. MitropoUtul din Aideal, 
Barlaam, 1-a hü'otonit preot. Ca ieromonach a 
mers la Bucuresci, unde în 22 lan. 1698 a fost 
consacrât episcop, eu care ocasiune a fost ran- 
duit la »episcopia<t Ardealului. Tôt atunci pa- 
triarchul lerusalimului Dositeiu, care petrecea 
în Bucuresci, i-a dat o instmepune, în care îi 
poruncesce, ca la cultul dumnezeesc sa folo- 
seascâ anumite câr(i bis. numai în Umba slavo- 
neascâ oii greceascà, $i nicidecum româneascâ. 
Ajuns în fruntea bisericii rom. eu sprijinul 
Calvinilor, aceçtia sperau mult delà dînsul penti-u 
scopurUe lor, dar s’au înçelat. A. a sâvîigit 
unirea Românilor din Ardeal eu biserica Bomei. 
In sinodul din 7 Oct. 1698, mitropoUtul, proto
popii si preotü adunafi în A.-Iulia dau un ma- 
nifest, prin care, în ce privesce credinta, se 
unesc ou biserica Bomei, oonservându-çi însa 
neatins ritul si disciplina orientalâ. In urma 
acestui sinod a emanat delà împëratul Léopold I. 
diploma din 16 Febr. 1699, prin care se garan- 
teazà imunitatea bisericii rom. unité, întoemai ca 
si a bisericii catolice apusene. incereându-se 
üalvinii a împiedeca si strica unirea eu biserica 
Bomei, mitropolitul tinù în Sept. 1700 la A.-Iulia 
una dintre cele mai mari adunâri ale Românilor, 
din cai-e, în 5 Sept. 1700, s’a dat un nou ma- 
nifest de uniune. Conform hotarirei din aceasta 
adunare A. a mers la Yiena, penti’u ca în per- 
soana sa reguleze afacerile bisericii unité si sa 
mijloceascà intarirea sa de archiereu unit. Dupa 
sosirea sa acolo, în 5 Febr. 1701, s’au (mut la 
începutul lui Aprilie 2 conferin(e sub presidiul 
cardinalului KoUonits, în cari s’au pertractat afa
cerile cele mai momentoase ale bisericii unité. 
Pe basa actelor acestor cnnferinte au emanat delà 
împër. Léopold I. douë diplôme de dtto 19 Mart. 
1701. Prin cea dintâiu A. este întarit de »e p i s c o p« 
unit si numit consilier intim; prin a doua se ga- 
ranteazà iaràsi bisericii unité drepturi égalé eu 
aie bisericii catolice, dar se pun si episcopului 
condi(iuni grele, între cari si aceea, ca sà-si 
(inâ de teolog un preot de ritul latin. A. se în- 
toarse delà Yiena décorât de împëratul eu un tant 
frumos, de care atîrna o cruce bogata în pietri 
scumpe si imaginea împëratului. In 15 Maiu 1701 
sosi in A.-Iulia si în 25 lunie 1701 se instalà 
în biserica ziditâ de Mihaiu Yiteazul ou o pompa, 
care de mult nu se vë<Juse în A.-Iulia, fiind de 
fa(â cei mai mari dignitari catoHci si multime

extraordinarâ de preoti si poporeni romani din 
tôt Ardealul. Indata dupa instalare (inù sinod 
general, în care raportà despre cele împlinite 
in Yiena A. (inù si dupa aceea mai multe si- 
noade, prin cari s’a sUit a promova interesele 
uniunei eu biserica Bomei, cum a fost cel din 
toamna anului 1701, din 8 lunie 1702 si din 
anii 1703 si 1707. Uniunea eu biserica Bomei era 
rëu vë(}utâ si de Grepi si de Calvinii maghiari, 
cari veacuri întregi asupriserâ pe Romani si pe 
terenul biserioesc. De aceea patriarchul lern- 
salimului Dositeiu, îndemnà si pe CaUinic, pa- 
triarohul Constantinopolei si pe Teodosiu, mi
tropolitul Ungro-Ylachiei, sa escomunioe pe A., 
ceea ce ambii fâcurâ în 1702. Cu toate aceste 
si alte multe greutati ce le fâceau Calvinii, uni
unea prindea tôt mai adânci râdâcini prin stâ- 
ininta preotüor romani, cari déjà pe timpiil lui 
A. începuserâ a studia în scoalele catolice din 
Borna, Yiena, Tîrnavia, Cluj, Brasov si Sibiiu, 
si în cele românesci din A.-Iulia. f 19 Aug. 1713. 
A. fù înmormêntat în A.-Iulia, unde mitropol. 
Yancea i-a ridicat un monument, care se poate 
vedè lângâ biserica unitâ din maierii A.-Iuliei.

[Dr. Aug. Bunea.J
Atanafcovici, Platon, episcop sêrbeso în Novi- 

Sad, sciütor bine cunoscut, unul din coi mai 
mari binefâcëtori ai Sêrbilor ungureni; a în- 
fiintat multe si bogate fundatiuni.

Ataraxie, (grec.) starea sufleteasoâ necontur- 
batâ; caracteristica si [elulde filosofare al vecbilor 
filosofi sceptici.

Atasat, {franc, attaché), adjunct, ajutor la un 
oficiu, la 0 misiune, se (}ice mai aies de cei ce 
înso(esc pe un ambasador pentru ridioarea splen- 
doarei suitei sale, ori spre a se cualifica pontru 
cariera diplomaticâ. A. militar, ofloier impartit 
la 0 ambasadâ pentru observarea chestiunilor 
militare necesare statului sëu.

Atavism, (lot.) în general: tendin(a desoen- 
dentilor de a se asemëna stràbunilor; în bio
logie, psichologie si metafisicâ: teorie care sustine 
si voiesce a justifica, câ în organismele animalice 
este posibilâ mostenirea delà parinfi la fii a unor 
insusiri fisice, a calitatilor psichice s* a un01, 
morburi. Chiar si àsemënârile, ce se constata 
între fii si parin^i, ori chiar între nepoti si 
mosij^ ânoâ se reduc la A. A. joaoâ însemnat 
roi in teoria lui Darvin. La plante ca si' la 
animale, mai aies la cele cultivate, numim A. 
revenirea lor oâtrâ tipul ancestral primitiv, din 
care au dérivât. S. e. varietàtile do plante 
omamentale sau aUmentare, daeâ nu se cautâ, 
prin anunie procedeuri, sa se mentinâ, dupa 
câtva timp revin la forma tipicà, din cari de- 
rivase (varietâti de Brassica, Cucurbita, Porumb, 
Pétunia, Yiola etc.)

Ataxia, coordina(iune defectuoasâ a contrac- 
(iunilor muschilor, la morbi de creeri si moduva 
spinârii. Se caracteriseazâ prin nesiguran(â, tre- 
mur si un fel de exces al misoarilor.^

Atbara, unicul fluviu latéral al rîuhii Nil 
dupa împreunarea rîului Nilul alb (Bahr el 
Abiad) cu Nilul albastru (Bahr el Azrak), isvo- 
resce în platoul delà Abessinia, primosce m 
sine rîul latéral Takaseh (Bahr Setit), s> 
apropierea Berberului se varsâ în Nil. In lungul 
acestui rîu sûnt forfâretele cele mai multe ale 
ostirilor mahdiste, Nu este navigabil.



Ateism — a tempo. 303
Ateism, negarea ezisteatei lui Dumaei^eu; déjà 

vecüi apologeti crestigi aveau sa se apere de 
îcvinuirea A.-lni, deoarece pâgànilor un Dumne- 
(jeu nevëdut çi incorporai li-se pârea neexistent; 
aceasta învinuire s’a ados çi nnui air de filosofi 
antici, cum §i unor filosofi mai noni, dar tara 
deplinâ îndreptàtire ; hptârît ateist este numai 
materialismûl extrem al secl. XVIII. ai XIX.

Ateleotasia pulmonum, starea deosebita aplâ- 
manului când nu conclue aer ; în aceasta stare 
pl. DU e întins pi când e stiins în mânâ nu 
trosnesce. Asemenea bucatâ de pulmon cade la 
fund când o punem într'un vas eu apà, însâ 
remâne plutind la suprafata când are aer. A. 
pl. e normalâ la fët care n’a respirât àncâ; 
Dupa nascere se întêmplâ A. p. în cataruri ale 
câilor aeriane sau când plâmânul e comprimât 
prin vr’o tnmoare sau un liebid.

Atelier, ffranc.J din vechiul cuvent astelier = 
giâmadâ de lânâ, loc de pâstrare a lânDor ; locul 
unde lucreaza mai multi meseriaçi; locul de 
lucrare al pictoiilor $1 sculptonlor.

Atelierul central de confecfiune, stabitûnent 
militar în Bncuresci, sitnat pe platonl Cotroceni, 
în fata pirotechniei annatei; ocupâ 5000 m1. 
din cari 3500 acoperiti en clàdiri, cari cuprind : 
a) magaziUe eu material; b) atelierele Incrâ- 
toiilor civil! pi militari ; c) geneiatoml de miçcare 
(60 cai puteie), care ac(ioneazâ maeinile de ensnt 
çi de croit, instalatiunea electricâ etc. ; d) ma- 
gazia de receptinne a confecfinnilor ; e) localnl 
companiei de administratie çi al directinniL A. 
confectioneazâ efectele penfiu întreaga armata 
çi e impartit în 5 servicü: 1) mic echipament; 
2) îmbrâcâminte çi incaltàminte ; 3) mare eebi- 
pament; 4) casarmament; 5) casierie. A. de 
confectie s’a înfiintatîn 1881, în casarma geniului 
eu soldati croitori, Inati din corpurile de trupA 
ïïn atelier idenfic exista la laçL Aceste 2 ateUere 
se contopesc în 1882 primâvaia în casarma 
Coza-Vpdâ; iar în toamna acehiiaai an se in- 
staleazâ în localnl actnal, onde îçi desvoaltâ pro- 
gresiv imjloacele de prodncttnne. Totuçi a4i âneâ 
el nu e în stare de a satisface pe déplia trebuin- 
tele annatei: îneattâmintea numai se croesce în 
atelier, dàndn-se în comercin spre confectionare; 
çcoalele militare îçi aprovisioneazâ în comercin 
toate categüriile de efecte; corpurile de armata 
pntnesc o parte «tin efecte nnmai croite spre a 
le confectiona apoi în atelierele 1er. [L]

Atelier^ wtSüar de confeefie în Bom.^ are de 
scop sâ con&ctioneze toaiâ înunâeâmintea pentm 
armat^ afarâ de aœea a rcgimentelor de genin, 
artilerie ai roçiori. Sont patm ateüere pentm 
trupe,_ la le^edintele celor patm corpnri de 
annatâ tCraiova, Buenresd, 6ala|i si la^d), 
Pentm oficieri se atlâ on atelier central în Bn
curesci fi alte trei la Ctaîova, Foeçani fi lafL 
Acestea trei din nrmâ sont eoaeédate antre- 
prise! pariKolaie, tare proeanâ ofiderilor îmbrâ- 
çâminte, firetmi, tncâlfiunmte fi ebiar rafaric, 
in condithuri cât se poate de arantagisaae fi 
sob controlnl nniri amàtet de oSâen.

AteUere nafümale, (Atàien tudiemuix), cas(e 
de Inc^ înfinpae la 1789 în Paris fi mai 
tardm în alte «nape din FKanm, în eari era 
pnmit ori «âne, ca îndatennea namai sâ tuerez^, 

aceste înatütate, in cari se Ineia fmrte 
pntm San apinape mnmie, emtm teaite «oit,

au fost în curând desfiintete. Prin deoretui din 
26’ Febr. 1848 àncâ sau îufiintat asemonna 
A. n., dar au ayut acelafi résultat nefavorabil fi 
aceeafi via(â scurtâ.

Atellane, (fabulae atellanaej, numite astfol 
delà Atella, cetate în Camponia, astâtji A versa 
sau Santo-Aipiuo; erau faise sau comedii 
pppulaie ale Romauilor. Când Naevius fi Liviu 
Andronic întroduserâ în Borna tragodia fi co- 
media grecâ, junimea romanâ, în semn do 
dispret pentm actorii, cari le representau, fi do 
protestare în contra elinismolni, împrumutarâ 
aceste faise delà Osci, renumiji pentm rusti- 
citatea dialectului fi moravurilor 1er. La în- 
ceput în A. se representau numai persoane 
fi moravuri osce fi erau împrovisate in acest 
dialect dupa anumite schije. Mai târijiu îfi luau 
subiectele din viaja Romanilor, mai ântâiu a po- 
porului de jos, pe urmâ din toate clasele sociale, 
^ dialectal ose era întrebuinjat numai de bnfoni, 
iar restai se (jicea latinesce. Alâtnrea en acest 
proCTes de desvoltare se mai înnobilà fi limba 
A.-Ior, la începnt foarte grosolanâ. Ele cran 
jucate numai de tineri sau cetâteni romani, cari 
nu puteau jnca în alte drame fârâ de a-si pierde 
dreptorile civile, fi ridicnlisau tôt felnl de vitU 
morale fi fisice, ex^erate pânâ la caricaturâ. 
Tipnrile principale, «lereDite traditionale fi pâs- 
trate pânâ a4i m comedia na^onalâ a popoarelor 
neolatine, sont 4: Maccus, Bucco, Pappus fi 
Dossenus. Maccus, de obicein plefuv, gnebos, 
eu nasal strîmb, ou urechile mari, on. mont 
împiedecat, era tipul omnloi mâncâcios, laf fi 
prost. £1 este uneori feran din Apulia «tan 
Calabria, alteori soldat, negntâtor, mta mare, 
samsar, otelier, totdeanna stângaciu fi nenoroco». 
El pare a fi strâbmml lui Poldnello din corn- 
media deU’ arte a Italienibr, san al Ini Poli- 
chinel din comedia francezâ; precum Sannio, 
ras pe cap fi en haine din bncâîi do telnrite 
colori, San Bueco, nnmit afa delà forma nmflatA 
a obiaznlni, tipnl paiasitnlni, lacom^ lingufifor, 
fi naiv prefâônt, sûnt prototiptmle valétifor 
bnfoni din fatsele moderne, nnmiti: Zanni, Ar- 
lecchino, Pierrot, Seapin f. a. Pa^mts, tiptd 
Bgârcttalni prost, crednl, înfelat de fo^ rennimt 
mai aies prin nenorodrile sale eomogale: fi 
Dossenus, en nn nmér mai îoalt decât celalalt, 
farlatan care se presintâ popomlni ca astrooetn. 
pretjicctor al vütoralm, medic, advoeat, tmné 
prototipnrilo acelorafi fignri comice moderne, 
nnmite, Messer Pantalon, doctoml din Bolonia, 
advocatul Fathelin f, a, Pânâ Ja a. Bomei 650 
A. eran improvisato de actori fi erau astfol 
prodttctnl propriei lor inspiratiunL X'rimH anfori 
de A. literarc fnrâ Xaevins fi Fomponins, dda 
cari n’an remas decât ftagmeote, Hub immria 
mimii loarâ local dramei fi farsei fia^eoale; en 
ioste aeestea JL on fnrâ nitate de tôt pSaâ 
la «A«lerca imftcrinlnL (M.

Ateltzi, repam între Xipra fi Carp^i mol-

din Magbiana mare — fi ft-au aies de principe 
pe Arpad,

fl tempe, (Uai,J term. ma^eàL în tact, în 
mifcarea incscrisâ; expresinoe ce se jwne daeà 
ffîifcarca prescrM a fost schimbatâ prin riA- 

erfac ‘
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Atena, Ateneu etc., v. Athéna, Atheneu etc.
Atentat, infractiune^ în contra persoanei. Cri- 

minaliçtii vechi au întrebuin^t terminiü A. 
pentni tentativâ, în timpul mai nou însâ în- 
seamnâ mai aies încercâri de a ucide o per- 
soanâ politicà çi în spécial pe un domnitor. 
Ccd. pen. român deosebesce; A. în contra 
viefii sau persoanei Regelui, care se pedep- 
sesce eu muncâ silnicâ pe toatâ via^a (art. 76). 
A. în contra Ubertàfii, acte arbitrare ale func- 
tionarilor publie! contra hbertâtii individuale a 
cetâ(enilor ; se pedepsesoe eu închisoare delà 
6 luni pana la 2 ani. A. în contra bunélor 
moravuri, ultragiu public cri ait A. în contra 
pudorii, siluirea, favorisarea sau înlesnire obici- 
nuitâ a desfrânârii sau coruptiunii tinerilor, çi 
în fine bigamia, (sect. V. ai-t. 262 pânâ 271). 
Legea pen. ung. cuabfîcâ A. în contra vie(ii sau 
peisoanei Regelui de lésa maiestatç. (V. ac.)

Aten^iune, ( lat.J lucrarea sau tendin(a sufle- 
tului, în puterea câreia cautâ ca unei sensa(iuni, 
idei sau grupe de idei sa i se sustinâ gradul de 
consoiintâ çi de claritate fata de toate impedi- 
mentele, ce ar amenin(a eu întunecare. Când 
aceasta se întêmplâ prin continuitatea afectiunii 
sensibile. A. se numesce sensibilâ ; când se în- 
têmplà prin ajutorul snbsidiilor, se (Jice inte- 
lectualà. Se mai face deosebire între A. : invo- 
luntarà, atîmâtoare delà târia çi noutatea afec- 
tiunii; voluntarà, alîrnâtoare delà energia 
voin^ii, çi aperceptivà, basând în interesul ce 
avem pentru un obiect ori lucrai’e. A. e de 
mare unsemnatate în toate lucrârile noastre, 
dar mai eu samâ în luoràrile întelectuale, eu 
deosebire însâ la instruotiune. (Cf. I. Popescu, 
Psicbol. ; I. Gavanescu, Psicbol. ; Rein, EnciHop. 
der Paed. I.) [Plet.]

Atenuare, (lat.J slâbire, sub^iare. Atenuantia, 
medicamente ce sub^iazâ sângele. Atenuant în 
dreptul penal ce slâbesce culpabibtatea. T. cir- 
cumstan(e agravante çi atenuante.

Atest, atestat, dovadâ scrisâ, adeverirea uniü 
fapt piin scrisoare. (V. certificat.)

Athabasca, (franc. Rivière la Biche), rîu în 
America britaoicâ de nord, 1000 km. lung, isvo- 
resce în Muntu stâncosi, curge spre nord çi se 
varsâ în lacul A. (7700 kma.) Dupa acesta se 
numesce A. Portage, o adâncime de 2208 m. 
în Muntü stancoçi între Mount Hooker (4773 m.) 
çi Mount Brown (4900 m.), un pas insemnat 
eu un lac mic (Punebbowle), care se soui'ge 
spre vest la teritoml Columbia, spre est la 
teritoml Mackenzie. AthabascAi, semintie indianâ 
pe teritorüle rîui'üor A. çi Mackenzie.

Athalarlc, regéle Ostroqo(ilor, fliul lui Eutaiicb 
çi al Amalasunthei, fica lui Theodoric cel Mare ; 
n. 517, t 534. Ca bâiat de noue ani urmà 
pe tron dupa bunioul sëu (526) sub tutela mamei 
sale. A trait o via(â desfrênatâ. (T. Amalasimtha.)

[T. F.]
Athanagild, rege al Visigotilor, (554—567).
Athanaric, regele Visigotilor, cai'e la început 

stete sub egemonia lui Hermanric, regele Ostro- 
gotUor. Strimtorat de Hmii, dupa moartea lui 
Hermanric, se retrase eu partea pâgânà a Visi
gotilor în Transilvania. In 376 fù necesitat a 
trece în Macedonia çi Tesalia, unde dupa moartea 
lui Fridigern deveni capul Visigotilor. Aici în- 
cbeià pace eu împëratul bizantin Theodosiu cel

Mai'e. •fil lan. 381 în Constantinopole. Theodosiu 
îl înmormêntà eu mare pompa, iar ostaçii lui 
îi primi în soldul sëu. Lit. : Asobbacb çi Dahu, 
Despre Goti; Stepban C., Deutsche Biogr. I.; 
Xenopol, Ist. Rom. I. ^ [T. F.)

Athanasescu, JDimitriu, n. în comuna arâ- 
mâneasoâ Tîrnovo, làngâ Monastir în Macedonia, 
este cel dintâiu Arâmân, care ou mari greutâti 
a înfiintat o çcoalâ nationalâ în 1864 în comuna 
sa natalâ. Om slab de>trup, dar energio çi plin 
de iubire câtrâ neamul sëu, a luptat viata în- 
treagâ contra Grecilor, sau mai bine (Jis contra 
spiritului grecesc al compatriotilor sëi. Resultatul 
ce 1-a obtinut nu corespunde nioi pe départe 
muncii sale, câci spiritul Arâmânilor din Tîr
novo a remas aproape neschimbat, ce se vedo 
din faptul, câ în çcoala nationalâ se aflâ nuniai 
20 oopii (cf. Burada, Cercetâri despre çcoalolo 
rom. Bucui'. 1890), ce e foarte putin fa(â eu nu
méral Arâmânilor din Tîrnovo (ca. 3000). Dar 
A. are çi un.ait merit. El a scos la luminâ mai 
multe câiti pentru usul çcoalelor arâmânesci, 
anume : 1. Abecedarü macedono-românû, oompusü 
de Dim. A., H. Steriu çi Tabacopolu. Bue., 1864. 
2. Abecedarü românü. trâ Românüji din dreapta 
Dunarelji. Bue., 1865. 3. Gramatica româné.scâ 
trâ Româniiji d’in drépta Dunareljei. Bue., 1865. 
4. Istoria Romanüora pentru Romanili d’in drépta 
Danubiului. Bue., 1867. 5. Terrascriptiuno scurtâ 
pentru ficiorh çi fetele de clasa I. çi II. primaiâ. 
Bue., 1867. 6. Istoria a Noului Testament ica 
viata Domnului nostralisus Ciistosu. Bue., 1881. 
7. Istoria Noului Testament ori viata Domnului 
nostra Isus Christos. Bue., 1882. 8. Abooedara 
românesou pentru adulti Romani din Macedonia, 
part. I., 37 pag., part. H., 48 pag. Bue., 1882. 
Scrierile lui A. nu dau çi nu pot da o icoanâ 
adeveratâ a limbei arâmânesci, deoareoe ca toato 
cârtUe didaotioe arâmânesci au soopul de a servi 
ca intermediu pentru folosirea cârtüor daco- 
românesoi, de aceea ele se pot întrebuinta pentru 
scopuri soüntifice numai eu mare bâgaro de 
samâ. Ortografia lui A. variazâ în fieoaro carte 
(cf. titlurile de mai sus) çi e prea subiectivâ (Torr’ 
nova ! = Tîrnovo). Relativ cea mai maro valoaro 
0 are »Gramatica« lui, lucratâ dupâ gramatica 
lui Boiagi. [G. AV.]

Athaulf, regele Visigotilor 410—415, urmaçul 
cumnatului seu Alaric. A nutrit un amor pâ- 
timaç pentra Placidia, sora împër. Houorius, 
care a]anse oaptivâ în mâna Gotilor la 409. 
Din aceasta causâ çi pentru-câ a vëijut ca Gotü 
din hpsa de cultui'â nu sfrnt apti a forma 
State stabile, în 412 s’a împâoat eu împoratiü, 
legând conventiune, conform câreia a obtinut 
tiüul de beüduoe roman, çi s’a obligat a recu- 
ceil GalHa pierdutâ. A nâvâlit în Galba sudicâ çi 
a scos de acolo oardele germane; în 414 s’a 
câsâtorit eu Placidia çi a fâcut expeditiuue no- 
rocoasâ în contra barbai'ilor din Hispania. Aici 
apoi un ostaç, eu numele Dubios, din rosbunare 
personalâ 1-a ucis în Baroelona (Aug. 415).. 
Fini sëu nâscut delà Placidia a décodât curànd, 
iar bàietii nâscuti din oâsâtoria prima au fost uoiçi 
prin usurpâtorul Segerio. (Cf. opiuile lui Asoh- 
bach, Dahn çi AVieter.sheim. Rosenstein, Gesch. 
des AVostgotenreichs in Gallicn.) ^ [L/.l

Athéna, oapitala Atticei vechi, între rîurile 
Kephisos çi Ibssos, 8 km. delà siuul saronic.
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Cea mai veche parte a oraçului e cetatea Akro- 
polis, (dupa tràd. fundata .de Kekrops, de aci nu- 
mitâ^Eekiopia), ziditapeniscéstànci pi'apastioase 
(90 m. deasupra ora^ului, suiçul pe partea yestioâ), 
eu renumitele Propylaee ca poarta, ?i eu rnSreje 
temple çi opéré de arta : Parthenon eu statua 
Athenei, luoratâ de Phidias diti aur çi flldeÿ (11 '/j m. 
înaltâ), Brechthelon, templul Nikei Apteros, 
statua Athenei Promachos (26 m. înaltâ) ç. a. 
Aproape jur împrejurul cetâ^ se aflâ oraçul de 
joB eu 11 poiti, de asemenea bogat în zidiri 
mârete ; la poalele sudice ale Akropolei e teatrul 
cel mare al lui Dionysos (zidit pe la 500 a. Chr. 
eani pentru 30,000 oameni) ; spre vest delà acesta 
Odeion-ul lui Herodes (pe la 140 d. Chr.) ; spre 
nord Agora (piata eu haie pompoase) çi Fryta- 
neion; in spre sud-est Odeion-ul lui PeriUes; 
mai départe spre sud-vest se aQâ colina Muse- 
ioQului, spre nord de aci colina Pnyxei, eu cel 
mai veohiu altar al lui Zens, çi coÜna Areopa- 
gului ; mai départe spre nord templul lui Theseus ; 
in spre sud-est templul uriaç al lui Zens olim- 
picul (început pe la 530 a. Chr., terminât sub 
Hadrian); dincolo de rîul TUssos era Stadion-ul 
(arena pentru joenrUe publiée); în afarâ de muni 
oetâtü era Academia çi Lykeion. Periferia ora- 
çului pe timpul de înflorire (sub Eimou çi Pe- 
rikles) a fost de 3 stadii; numêml loc. cam 
180,000. A. avea trei portnri : Piraeus .(pentru 
400 nâi mari), Munychia çi Phaleron Rentra 
50 nâi), împreunate eu A. pria murii cei lungi 
de 25 m. înalfL Timpul de gloiie al istoriei A^-ei 
cade în secL V. a. Qir., când Atheniénii se dis- 
tinsera in resboaiele persice, 'fundara alian(a 
maritimâ, artele çi sciintele înfloreau, iar Pe- 
liMes înfrumsetà oraçnl eu zidiri pompoase. O 
mnljime de nenorocui an ados oiaçnl la deca- 
dintâ, en deosebire sfîiçital nenoiocit al res- 
boiûlni peloponesic (404) m prâdarea prin Snlla 
(87 a. Chr.). In resboiul delà 1687 intre Ve- 
netiani çi Turci templul Parthenon a test nd-, 
nat de twmbele vene^ane, iar la 1811 cele mai 
frumoase scnlptnri le Inà lord Elgin. In resboiul 
grec, de independin(â Akropolis s’a folosit ca 
fortârea(âj la finea acestni resboin abiâ 300 case 
mai erau în A. Inflorirea de non a oraçnl ni în- 
cepe la 1835 când regele Otto içi stramntâ re- ; 
çedinte dû Nanplia la A. A. cea nonâ (Atin^, 
e ziditâ în spre nord delà Akropolis, eu strade 
regulate (Hermes, Aeolus, Athéna), en 128,000loc. 
(1895), socotindn-se çi locoitorii satelor vecine 
apartmêtoare A.-ci; palat régal, nnÎTeisitate (din 
1837), politechnic, mosen central, edificiu de 
expoajtie, ohserratoim astronomie, bibllotecâ na- 
tjonalâ (150,000 tom,); cometma prin portai Pi- 
raens. Antichitâti; templul bd Theseus (açe^t 
pe 32 colnnme, foarte bine conserrat), 13 co- 
Inmne delà templul loi Zens ofimpicol; tanml 
octogon, numit de pojwr >Tnnm! Téntarilor«, roo- 
nomentul loi LjsiÂrâtes dampa bd Wageae»% 
arcul lui Hadrian, Pmpy&ekt, restari «Un Par
thenon, ErEchlhÊwu ç. a- (Lit: Stuart çi Bevett, 
•^üqidtics of A.® 1762—1816; Waohsjjndh, 
•Die Stadt A. irai Altertam® 1874; Btunotil, 

yüle et l’aem^ele d’AUnaws»» 1877: Bôt- 
heher, >Dîe Abopofo trou A-« 1S87; èr«go- 
roviiis, AbædiL ésr Stadt A. im lOttdalfe* 
18^ Curtins, «adigserindiit» rm A-* 1891), ij 

Aneaainas, MmM aqpdLsigisd, «te «bn '!

Athéna. La 177 redactà o «petite în favorul ure- 
çtinilor« la adresa'lui Marc Aurel. Viata sa este 
pu(in cunoscutâ. Scrieiilo sale sûnt pubiioàte 
de câtrâ Otto în «Corpus apologetarum«, t. 7. 
Jena, 1857.

Athenalos, gramatic grec, n. pe la 170 d. Chr, 
în Naucratis în Egipt, f 230; a trâit în Ale- 
xaudria çi în Borna. Aici a scris opéra în 15 
câr(i: ^Deÿpnosophistae* (= cei oe la prânz con- 
yerseazâdespre chestiuai scim(ifice), în care într'o 
forma simplâ çi uçoarâ tractéazâ despre litero- 
turâ, gramaticâ, medicinâ, istojria naturalâ, arte, 
datini etc. Intre scriitorU amintifi în auoastâ 
carte sûnt yr’o 700, despre ale câror oporo, 
pierite eu ocasiunea distrugerii bibliotedi dinJ 
Alexaudria, numai delà el avem cunoscin(â. (Edi(, 
do Meineke. Lipsea, 1859—67, 4 yol.) [I, P,]

Athenals, împcrâteasâ bizantinâ, n. 400 d, 
Chr. în Athéna, f 460. Tatal sën Leontinos a fost 
profesor la academie, dupâ a când moarto, lica 
sa de O rarâ fmmsetâ çi genialitate, crcscutâ 
însâ în atmosferâ pâgânâ (pe Homer çi Sofocle 
i-a récitât fârâ carte), a mers la Constantinopolü 
în O afacere ereditarâ. Acolo a câçtigat sbnpa- 
tüle A uguatei Pnlcheria, sora nepntinciosului împ. 
Théodosin IL, încât aceasta a desigoat-o de 
sotie fratelui sën. La mgarea împêrandui, care 
O inbia, A. a treent la creçtinism çi în botez 
a primit numele Eudochia. A îndurat multo 
nenoTociri çi a cântat mângâieie în doctrinelo 
teologieL A débutât çi în titeratorâ, A remas 
un fragment din ^pea sa despre Cyjprian çi 
Instina. Biogra  ̂de Gregorovius, (Athenais-Gesch, 
einer byzantioischen Kaiserio). [I. F.]

Afhenm san Pallas Atbene, dnpâ mit groeâ o 
fata lui Zens, 4e11 de ceriu, dar uâscotâ fârâ de 
mamâ. Zens pe Oceanida Métis (întelepcionea), 
prima mniere a sa, când a fost gréa, de fricâ, ca 
nn cnmva sa nascâ un feeior mai putemic decât 
el, a înghitit-o, dar Hephestos, atunci, când ar 
fi fost tünpnl ca Métis se nascâ, en barda a 
despicat c^ral lui Zens, çi din eaptù. lui a eçit 
4ina A., înzestratâ en deplina sa armatarâ de 
anr, A. a fost derâ pnmrea fedoarâ si cea mai 
fayoritâ a tatâhn sen, încât i-a împUnit teate 
dorintele. Acttvdatea A.-ei s’a estins mai aies 
în doue directîani, în a puterii naturel tmiyer- 
sale çi în a pnteru spintaale a omubd, A. ca 
fata (Jeului de ceriu, e eteml dar çi Itunuies, 
e 4>nâ de ceriu, çi pe lângâ tatâl sén çi ea stâ- 
pânesce preste fulger çi tan et; ca ^inâ de yiscol 
çi de temjpestate çi ea poarta Aegt», adecâ |«â- 
vëza lui Zens, A. din êter trimite in lume lu- 
minâ, câlduiâ çi ronâ Iruetaâtoare, eu care ajutâ 
plantele, ea sâ jprospereze, çi ca 4*od nâscutâ 
din capul lui Zeus, e tjim vietü spiritaalc a 
oamenilor çi pe acest teren emnleazâ eu Apollon, 
ba adeseoii il çi aça încât A- e inven-
tâtoarea multor jostnunente de cnltarâ, s, c, a 
pluguJui, bintiii, toarcerii, peseinrii çia taturor 
fucrurilor de ttiànà femeiaécA apoi ea piromo- 
rcazâ oiâlestriile, artele çi sdintele, Ca »1âfénd 
preste fnlger çi tanet apare d ca de res- 
feu si în Inptâ adeseon a aperat pe vltejii ade- 
yérap, de m s'a snmlt Sm (Victoria); 
mat mare plâcere are de a apéra pacea, erdinea 
bnnâ çi orgaufemal tmi, [Atm,]

Athènes, la @red numele templului Mincrrci 
im Âthmdf sciin(eler çi atteler frumease.
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Tôt astfel se numiau în vechime locurile publiée, 
unde retorii çi poetü citeau sau declamau ope- 
rele lor gi profesau literatura. La 37 d. Chr. 
Caligula înfiintà în Lyon ou numele de A. o 
gooalà pentni eduoatiunea literarâ a tinerimii gi 
pentru concursuri de eloquen^a grecâ gi latinâ, 
la cari candidafii învingi erau trata^i într’un inod 
bizar. La 135 Adrian fundà în Capitoliu un A., 
în care profesori. întretinuti de stat {ineau 
lectiuni publiée çi în care se fâceau lecturi çi 
concursuri de opéré literare. Astâcji âncâ se 
numesc A. agezâmintele, în cari oamenii de li- 
tere gi sciinte fac cursuri çi lecturi publice, însâ 
neoflciale.

Atheneul român, institutiune de cultura în 
Bucuresci, creatâ prin initiativa privatà; e cea 
mai veche din cSte existâ în regatul României, 
mai veche chiar decât 
Academia romana. Egit 
din conferintele publice, 
inaugurale în Bucuresci 
în seara de 28 lan. 1865 
de câtrâ C. Esarcu, A. r. 
se împarte în trei sec- 
tiuni : 1) sect. sciintelor 
positive, 2) sect- de lite- 
raturâ gi bele-arte, 3) 
sect- scüntelor morale gi 
politice. Pe vastul camp 
al cunoscin^elor ome- 
nesci, cuprinse în ca
drai celor trei sectiuni 
ale sale, A. r. îgi desfâ- 
çurâ activitatea, aproape 
fârà întrerupere, în timp 
de 32 ani ai existen^ei 
sale. Aproape toti tinerii 
de oai'ecare valoare, pre- 
cum çi toate celebritàîile 
terii au urcat, în acest 
interval de tinip,tre|)tele 
tiibunei A.-lui çi au lu- 
crat ca sa mâreascâ cu- 
rentul cultui’al gi edu- 
cativ în capitalâ çi de aci 
în prinoipalele orage ale 
terii, unde nu întârijiarâ 
a se tinea conferinte 
publice çi a se organiza Athenee dupa inodelul 
celui din Bucuresci. Activitatea desvoltatâ de 
membiii çi conferentiarii A.-lui, V. A. Urechiâ, 
unul din membri f uudatori ai A.-lui, a resumat-o eu 
ocasiunea jubileului de 25 ani al acestei insti- 
tutiuni astfel: »Miüte din cele dobândite în direc- 
tiunea organisârii noastre de stat au fost mai 
ântâiu desbâtute, cernute, clarificate la tribuna 
A.-lui çi în desbaterile de sectiuui ale lui. A. 
a fost gooala doctrinei politice gi sociale, cât çi 
un neîntrecut focar cultural. Aci în A. a expus 
învëtàminte din istoria patriei N. lonescu, cel mai 
dnlce gràitor dintre vechii conferentiari ; aci I. C. 
Bi'àtian, B. P. Haçdeu, Al. Odobescu, C. Esarcu, 
Gr. Tocilescü, Gr. Lahovari, G. Missail, P. Cerna- 
tescu, C. Dobrescu etc. au desbàtut gi clarificat 
atàtea mari chestiuni din istoria nationalâ gi a cul- 
turei romane. Aciaufostfâcutestudiileprecursorii 
legilor noastre economice çi comerciale. Aci P. 
S. Aurelian a urmârit campania în favoarea 
industriel nationale. Aci un conferentiar mai

Atheneul român din Bucureeci

nou N. At. Popovici, a tinut conferintele sale 
asupra importante! chestiuni a resbelului de 
tarife. Aci se desfâçurarà nouile doctrine ale 
fllosofiei gi sociologie! moderne de bârbati oa: 
Laurian, Dumitrescu-Iaçi, Stefan Michailescu gi 
G. Panu (Estetica popularâ). Aci juni çi bâtrâni 
barbati de sciinta cultivarâ sciinta gi o propa- 
garâ în natiune. E destul sa numim pe Dr. 
Davila, Gr. Stefanesqu, Em. Bacaloglu, Drâ- 
ghiceanu, Dr. Félix, Dr. Sache Stefanescu, Dr. 
Buicliu, Dr. Garoflid, Dr. Alceu Urechiâ, Dr. 
Vitu, D. Çutu distinsul nostra numismat, ca sa 
înteleagâ auditorul ce diverse çi frumoaso luoràri 
s’au produs de toti acegti pioni ai sciintei. Tôt 
la A. s’a produs delà 1865 (çi oâtva timp aproape 
eu exclusivitate) o frumoasà migeare literarâ, 
poeticà çi dramaticâ, prin pubUcatiunile diveree 

ale meinbrilor sectiunii 
noastre literare çi prin 
represent. pieselor lui 
Hasdeu, Urechiâ, Sion, 
G. Creteanu, St. Velesou, 
Gr. Ventura, Marian etc. 
Aci s’au produs poetü 
nostri cei mai iubiti gi 
neîntrecuti. Aci Vlâ- 
hutâ a vorbit despre noua 
migeare literarâ românâ, 
asemenea talentatul Ma- 
oedonski. Aci am aplau- 
dat Hmba rom. al lui Ste
fanescu delà Vrancea, 
aci D. C. 01ânescu,Duiliu 
Zamfîrescu, au adus mi- 
nunate studii htoraro gi 
de criticâ, aci G. Dem. 
Teodorescu a îiubogâtit 
folcloristica nationalâ eu 
lucrâri,cari mai apoi des- 
voltate au avut onoaroa 
sàfle premiate de Acad. r. 
Aci învètatul nostru oo- 
leg Angel Dumitrescu a 
adus pretioase contribu- 
tiuni la filologia gi lite
ratura noastrâ. Çi îu alte 
directiuni aci s’au pro
dus lucrâi'i de bârbati 

eminenti, autoritâti ale sciintei dreptului gi în 
cele sociale. Al. Petrescu, reposatul Eraclido, 
Gr. Pâucescu, C. Arion, Tache lonescu, Al. Ve- 
riceanu, Al. Giuvara, P. Grâdiçtianu, I. Crâ- 
oiunesou çi atâtia alti au adus în conforintele 
lor concepte clare despre famille, natinno, stat, 
drept, doctrine sociale, partide politice, démo
cratie, constitutionalism eto.« Un ait punct de 
vedere, sub care se poate considéra A. este, ca 
el a fost promotorul a mai multor institutiuni 
de oulturà de o înaltâ utilitate; aça mai àntàiu 
Sodetatea pentru învëfàtura popomlui rom., 
oonstituitâ în Martie 1866. Pe càiid A. e pus 
pe oarecare înâltime çi se adreseazâ cutrâ cia- 
sele mai culte, câtrâ colinele sociale, societatea 
pentra învetâtura poporului, stabilitâ la poalele 
muntelui, are de scop a face sâ ])âtruiidâ lu- 
mina prin vàile, prin straturile obscure ale 
poporalui. A venit in urmâ Societatea filar- 
monieà rom. în 1868 propuindu-gi a face cu- 
nosoute publicului bucurescean sublimile creatiuni
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ale mnsicei clasice, çi în 1872 s’a constituât 
Societatea amieilor de bele-arte, avênd de scop 
a respândi gustul àtteloi plastice çi a sustinê 
pe artiçti. Aceste din urmâ doue societàti au 
mai eu samâ în vedere partea esteticâ a culturei 
umane. Cu ocasiunea închiderii primei expo- 
sitiuni artistice a societâtii amieilor de bele-arte, 
la 25 Febr. 1873, Const. Esarcu a fâout pro- 
ptinerea de »a înâlta în Bucuresci un splendid 
templu artei çi scimtei, a ridica un magnifie 
ediflciu cu magnifiée proportiuni architecturale, 
a înzestra capitale României cu un nobil mo
nument», çi de atunci aceasta idee devem idea 
fixa a vietü sale. C. Esarcu fâcù în favorul 
ei, în mijlocul necredulitatii çi ironiei generale. 
0 propagande activa, perseverantâ, obstinatâ çi 
obositoare. Dupa ani îndelunga^i de studiu çi 
de muncâ, în 26 Oct. 1886, s’a pus în fine 
piatra fundamentalâ a palatului A.-lui, care este 
astâ(}i cea mai frumoasâ podoabâ architecturalâ 
a capitalei regatului. Acest edificiu (v. ilustr.) a 
deveuit un centru de activitate literara, sciin- 
tificâ çi mai cu samâ artisticâ. Templul ce 
Esarcu a ridicat artei çi sciln^ei în Bucuresci, 
devine din 4i în 4i un factor important çi puternic 
în desvoltarea culturalâ a României. [X.]

„Atheneul (Ateneul) român“, titlol a 2 re- 
viste literare; una apârutâ la laçi (1860—61); 
ceealaltâ la Bucuresci (1866—70, 1872—73 çi 
1894—95); cea din urmâ a dat o deosebitâ 
aten(iune çi cansei Românilor din Transilvania. 

_ Atherman, numirea corpurilor, ce opresc în 
sine razele de câldurâ, în oposi^une cu corpu- 
rile diathermane, ce le lasâ trecere Uberâ.

Athefosis, simptom de afec(inne a sistemulni 
neiTos. 8e caracteriseazâ prin miçcâri involun- 
tare spasmodice, ritmice, continue (chiar çi în 
somn), în cele mai mnlte casuri ale degetelor 
delà mânâ çi picior , foarte rar ale altor pâr(i. 
De regulâ mai sûnt pe lângâ A. çi alte simp- 
tome de afectiune cerebralâ sau spinalâ ; singurâ 
obviné foarte rar, (din spaimâ, la copü dupâ 
morbnri infec^oasc).

Athos, peninsnlâ micâ çi muntoasâ a pro- 
montorulni celui mai dinspre resârit al pe- 
ninsulei Cbalcbidice; îçi scaldâ coastele maies- 
to^e în Marea Egeicâ çi este legatâ de nscat 
prin un istm ângust de abia l-8 km. Ea este 
stràbâtutâ de mai mnlte çirnri de munti aco- 
periti de codri çi pâduri, çi se terminâ cu ma- 
lestosnl inunte A., care de cei vechi era con
sidérât ca cel mai înalt monte. Cbiar çi vechinl 
Bizanf, care e départe de 400 mile italice, se 
poate vedé — în timp liniçtit çi curât — din 
creçtetul acestei minnni a naturii, pe care mâna 
omeneascâ o a înfnunsetat en monumente mâ- 
re(e, cari din mari depârtâri se vëd ca fortârete 
granÿoase. Numirea însaçi a A.-lui e legendarâ, 
ore(}êudu-se de cei vechi, câ gigantele A. în 
luptâ cu (Jeii a smuls acest munte din Tesalia 
^ 1-a aruncat unde el este astâ4i. Pe vîrful 
lui se afla altarul çi statua lui Zeus tracicnl çi 
tot acolo fnsese çi semnalul de foc, precum spune 
™chU. A()i în locul altamlni pâgân se aflâ bise- 
nouta en chramul Adormirea Nâscâtoarei de 
D-4eu. Aceastà peninsnlâ are 5—10 km. Iâ(ime

50 km. lungime, iar mnntele se inalfâ la 
1935 m. Imprejnrimea mârii în timpnrile vechi 
avea mune rëu, càci pe acolo îçi aflarâ pieirea

mnlte nâi çi multe vieti omenesci. Nenorocit a 
fost locul pentru Darius I., al cârui general 
Mardonius pierdù în umbra muntelui çi in undele 
furtunoase ale mârii 3(X) nâi trimise în contra 
Grecilor (402 a. Chr.) ; Xerxes a pus sâ taie istmul 
çi urme de canalisare çi astâ4i se mai vëd. A. 
(grec. »Hagion Oros» sau muntele sfânt) este 
locuit de preste 6000 câlugàri çi eremi(i din 
toate nationalitâtile ortodoxe. Inceputul açe4ârii 
eremiplor pe A. se reduce pânâ la timpul ma- 
relui Constantin, date positive avem însâ numai 
din secl. IX., când sub domnia lui Basiliu Ma- 
cedoneanul afiâm pe eremip sub autoritatea mo- 
nachilor din mânâstirea sf. loan Colobos, iar 
aceastâ autoritate încetà sub Leon In(eloptul 
la 911. Ca primul întemeietor al mânàstirilor 
pe munte se considéra Atanasiu, originar din 
Trapezunt, care cu ajutorul împëratului Niceforos 
Foca ridicà mânâstirea numitâ Lavra sf. Atanasiu. 
El organisa çi via(a câlugârilor prin un regu- 
lament spécial, întârit de împëratul loan Ze- 
misce (969). Astâ4i împodobesc sfântul munte 
20 raânâstiri mari, 12 schituri, 250 chilii çi 
aproape 200 alte schimnicii. Mânâstirile se pre- 
sentâ ca oetap întârite, cu câte 60 case, în 
cari locuiesc câte 4—5 câlugâri; au curti mari 
en grMni fmmease, cultivate cu multâ mâiestrie. 
çi agri productivi; fiecare roânâstire are çiportul 
sën de mare. Schitnrile chinovale sûnt dépen
dante de mânâstiii într’atâta, câ sûnt zidite pe 
teritorul lor çi au sâ plâteascâ un tribut, fie 
în naturâ, fie în bani. Cele mai însemuate 
mânâstiri sûnt; Lavra sf. Atanasiu, cu 2 bi- 
serici, ridicatâ din ruine de principale Neagoe 
Basarab; Vatopedii, unde se pâstreazâ cnicea 
împëratului Constantin; Chilantwri, Bionisiu, 
Paul, Gregoriu, Simopetru, Castamonitu, Xe- 
ropotamu, Zografu etc. Pânâ la 1060, pe timpul 
lui Constantin Dnca, monachii erau sub juris- 
diepunea patriarohului din Constantinopole, atunci 
însâ le succédé a se subtrage, çi împëratul 
Alexiu Comnen îi ia sub proteepunea sa. 
Energicul patriarch Nifon, la 1313, îi aduce 
iarâçi sub autoritatea patriarchnlni. Dupâ câ- 
derea imperiulni bizantin în mânile Turcilor, 
A. devenise loc de peregrinare, un al doilea le- 
rusalim. Deoarece în urma câderii Tesalonicului 
câlugârii se snpuserâ domniei turcesci, fârâ a 
face resistenfâ, Mnrad IL le lâsà libertatea 
avntâ în administrare çi cuit, puse numai un 
fel de (lirector polipal în Uaryâs, care astâfp 
poartâ numele de caimacam sau agâ. Toatâ co- 
munitatea de mânâstiri formeazà a4i o repu- 
blicâ monachalâ, care a fost organisata âneâ 
dupâ regnla patriarchnlni Gavriil din Constan- 
tinopole (1783). Republica se administreazâ de un 
sinod constàtâtor din câte nn représentant al 
fiecârei mânâstiri, cari îçi aieg apoi nn consilin 
de 4 epistap, în fruntea câmia stâ nn preçe- 
dinte numit protos, care are cheia sigilnini de 
argint. Sigilnl însnçi se compune din 4 bncâp, 
dintre cari fiecare ejjistat are câte una. Pentru 
deplina valoare a sigilnini trebniesc încheiate 
toate 4 bucâple cu cheia preçedintelni. Sedral 
consilinlni este sf. Lavrâ din Caryâs. Câlugârii 
duc via(a în general dupa normele sf. Vasilie, 
iar în spécial se acomodeazâ regnlelor fiecârei 
mânâstiri. Viafa e mai mult ascheticâ. pitm 
çi noaptea serviciu divin, post strict çi rugâ-
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ciune. Nu toti însà duc aceeaçi viata; bunâ- 
oarà câlugàrii niânastiriJor idioritmioe çi ai sohi- 
tiuilor chinoviale sûnt mai liberi îd ale mâncârii. 
lu timpul liber se ocupâ ou plantarea grâdinilor, 
eu pescuit, picturâ, scrieri, sculpturâ etc. lu 
secl. XVm. formau oâlugârii un centru de cul- 
turà foarte înaintatà. La 1749 Bugeniu Bulgaris 
întemeià în niânàstirea Fatoperfi o academie, 
care în ourând îçi câçtigà muiti aderenfi, $i unde 
se propuneau studii filosofice, cultura clasicâ çi 
doctrina teologiei, mai târ^iu însà acest foculav 
ti’ebui sà înceteze, mai vîrtos câ nici regimul din 
Constantinopole nu-1 vedea eu oohi buni çi deçteptà 
chiar între càlugâri bànuieli çi îngrijiri. Lucrari 
de artâ fâcute de câlugàii se pot admira çi acum. 
Tesaui iil mânâstirilor consista, — afarâ de obiec- 
tele de aur çi de argint ce împodobesc biseriôile, 
de utensiliile clenilui çi de lucràrile de artà, 
dintre cari unele se atribue vestitului Panselinos, 
un fel de Rafael al Orientului, —■ din biblioteci 
bogate, în cari se pàstreazâ preste 13,000 de 
scrieri pe pergament çi hârtie, între cari acte 
diplomatice, acte de donatii çi scrieri literare. 
Afarà de aoestea multe acte de pe pergament 
se nimicira pe timpul eteriei gi'ecesci, luându-le 
Turcii eu forfa. Din punct de vedere românesc e 
înteresant sà se scie, ce chiar sti’àinii spun, cà 
numai 6 mànàstiri n’ar fi fost ajutate ori zidite 
de Domnii çi boierii din terUe românesci. Doou- 
mentele, ce s’au pàstrat, fac însà amintire, cà 
toate mànàstiri le au primit acte de danie çi 
danu'i bogate în argint çi aur, în odoare soumpe 
çi bani eu grâmada. In documente gàsim numele 
aproape al tuturor DomnUor çi boierilor mai 
însemnati çi veniturUe ce se trimeteau delà 
mànàstiiTle înohinate (v. ao.) la sfintele locuri, 
ajimserà la 1863, cum scrie A. Pencovici, 
la colosala sumâ de 26.023,673 lei veohi, iar 
auiTil chieltuit pentru clâdirea çi repararea mâ- 
nàstirilor çi bisericilor ou donatüle din trecut, 
(pânà când domnitorul Cuza secuestrà averile 
çi donatiile), transformat în o piramidà, ar 
fi întrecut chiar muntelo A. Cu toate acestea 
Grecii nesaîioçi au fost totdeuna nerecunoscàtori, 
n’au làsat pe sama câlugârilor romani nici o 
mânâstire. Preste 500 càlugàri romani sûnt 
risipifi priu mànàstiri, schituri etc.; cu toate 
acestea numai doue schituii românesci sûnt: 
a) Schitul Lacului, sâràcut, în valea selbatioà 
din muntii sf. Pavel, ou 70 càlugàri, cari 
se hrâneso din faoerea de linguri çi cultivarea 
de metânii (lacrimile maioii Domnului); h) 
Schitul Podromu, cu 100 càlugàri, una dinti’e 
cele mai venerabile chinovii în sf. munte, cu 
chramul sf. loan Botezàtonil, a fost întemeiat 
din initiativa domnitorutui Moldovei Grigorie 
A. Ghica la 1853, dotând pe sama lui 3000 gal- 
boni, cari se pàstreazà de epitropia din laçi a 
biserioii sf. Spiridon. Din venitiü acestor bani 
çi din mimcà se întretin càlugârii. Schitul e zidit 
la poalele muntelui A., pe o limhà de marinmà, 
pe toritorul sf. Lavre, càreia îi plâtesce çi tribut, 
ocupà 0 stâncâ de 27 pogoane.- Chramul lui 
s’a sfintit din nou la 21 Maiu 1866. Multe mo- 
numente românesci se pàstreazà în mànàstiri. 
Amintim inânàstirea Zugiavul, loc de rugàciune 
al oàlugârilor bulgari, între cari sûnt çi 25 càlu
gâri români, e reconstruità de tôt çi dotatà, dupà 
bàtâlia delà Valea-Albâ, cu bunm-ile delà Do-

brovet de Stefan-Vodâ, pe care càlugârii 1-au 
pus între sfin^i. Aeî se pàstreazà chipul lui 
Stefan-Vodâ çi doue steaguri bine consei-vato, 
pe cari Stefan le purta în resboaie, dintre cari 
unul de mâtasuri albe, galbine çi veriji repre- 
sentând pe o parte Botezul Domnului, iar pa 
alta pe sf. George oàîare. In mànâstii'ea Simo- 
petra chipul lui Michaiu Viteazul; pe jiortila 
bisericii »Rusicu« se aflâ stema ^erilor-Éomâne.sci 
etc. Nu mai pu^in de 118 acte de danii çi de 
închinâri s'au fàcut din terile românesci pentru 
sf. munte, donatii cari, reclamate fiind pe nedrept 
de mànàstirile sfântului munte, au dat ansâ la 
mari discutiuni (în cai'i s’au distins Gr. Bengescu, 
Odobescu, Brezoian, BoUac, Comnin etc.), ce au 
dus la secuestrarea lor. (Cf. Cipariu: Archiv de 
filologie çi istorie ; Observatoriul 1882 [Al. Pen- 
covicij ; Mànàstirile din România de Bilciure.sou ; 
FaUmerayer, Gass etc ; Miller etc.) [I. Br.J

Athrepsia, o boalâ a copülor mici, provenità din 
nutritiunea incompletà, din lipsa, din insufi- 
cienta sau din calitatea rea a laptelui, boalà care 
se manifestâ prin scaune abundente çi apoase 
cu colicâ, prin scàderea greutàtü corpului çi 
adeseori çi prin parasite mucedinoase, cari se 
desvoaltâ pe membrana mucoasâ a guiii.

Athyri, în mit. egipticâ (}ina de amor. Venus 
la Romani. bl H

Afica, dant terânesc propriu j. Prahova çi j. 
Buzéu. Flàcàul ia de mânà o fatâ, se opresc 
fatà în fatà, fac trei miçcàri din mâni : una la 
dreapta, una la stânga çi alta iar la dreapta, 
apoi pornesc înainte fàoênd trei paçi spre droapta 
se întorc la locul de unde au plecat, fac alfi 
trei paçi spre stânga, se întorc iai'âçi etc. Pot 
juca çi mai multe pàrechi.

Atimia, (grec.) pierderea totalâ sau pai'tialâ a 
drepturilor cetâtenesoi la Atenieni, ca pedeapsà 
pentru auumite delicte sau neîmpUnirea imor 
datorinte. In casuri grave se exila vinovatul pe 
viatâ confiscându-i-se çi averea.

Atipic, [grec.) fârâ forma, neregulat; atipie, 
iregularitate, cu deosebire la decursul unui moib ; 
limbd atipicà, pronuntare defectuoasâ, cu deo
sebire prin gângàvire.

Atiçoarele, joc de oopii ; copiii iau câte (loi o 
a[à lungà çi, întin(Jêndu-o legatà la oapete printre 
degetele aménduror mânilor, îi dau diferite flguri 
goometrioe, numite : oglindâ, masà, cruce etc.

Atkinson, Ihomas William, câlàtor englez, 
pictor çi ai’chitect, n. 6 Martie 1799 în York- 
shire, 1844 a întreprins o oâlàtorie preste lirai 
càtrà Altai pre.ste pustia Kirgizilor pânà la poa- 
lele muntelui Alutau, 1849—1852 preste Kobdo 
çi üljassutai pânà în intemul Mongolioi pe lo
curi neumblate de europeni. Resultatul acestei 
oâlàtorii 1-a oomunicat în operele sale bogat 
ilustrate : «Oriental and western 8iberia«, (Londra, 
1857) çi «ïravels in the régions of tho Upper and 
Lover Amoor«, (Londra, 1860). t 13 Aug. 1861.

Atkyns, Sir Èobert, jurisconsult çi bàrbat de 
stat englez, n. 1621 ; a fost jude la Court ot1 
Common Pleas çi, membru al parlaniontului. La 
1683 a apërat pe lordul William Russel în pro- 
cesul Rye House. Opid sëu: »Parliameutaiy and 
politioal tracts«, are însémnàtate pentru istoria 
contimporanâ. t 1709.

Atlanta, cap. stat. Georgia (America de nord), 
65,533 loc. (1890). Comerciu de cerealoçi bumbac.
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Atlantic, oceanul A., marcle contingent de 

apâ sâralâ, situât în forma serpentinâ între 
Europa çi Africa de o parte, (spre est) $i Ame
rica de altâ parte (spre vest); îuspre nord 91 
sud se întâlnesce eu ambele. Oceane Glaciale. 
A. a fost numit dupa insula fabiüoaisà nnmita 
de Platon insula AÜantis. Suprafafa lui e de 
79.721,274 km2, (afarâ de baia Hudson), lungimea 
delà nord spre sud trece preste 140° latitudi- 
nale, lâ(imea între Spania çi Fundlanda noua 
1140 km., între Africa p Brasilia 943 km. Ma
nie çi sinurile mai principale ale Oceanului 
Atlantic sûnt: lângâ Europa : Marea de Nord, 
Marea Balticâ, Marea Iricâ, La Manche, Golful 
Viscaya, Mai'ea Mediteranâ eu Marea Neagrâ; 
lângâ Africa: Golful Guinea; lângâ America: 
Baia Hudson, Golful St. Lorenzo, Golful Mexi- 
cului ?i Marea Antüelor. Cui'entele Oceanului 
A. sont: curentul sud-atlautic sau Benguella, 
delà Cap Agulhas pe lângâ coastele Africei pânâ 
la equator ; curentul équatorial shübate oceanul 
delà Golful Guineei spre vest, la coastele Ame- 
ricei se ramrficâ in doue, unul nordic §i altul 
sudic; curentul Golf merge din Golful Mexicului 
spre nord-est atingênd coastele Europe!. Adân- 
cimea medie a Oceanului A. e de 3680 in., cea 
mai mare spre nord delà Puerto-Eico' e de 
8341 m. Intre insulele Capverde 9! Bahama se 
aflâ Marea Sargasso, acoperitâ eu masse mari 
de Sargassum (Fucus) îimotâtoare. Pe fundul 
Oceanului A. sûnt ace^te 9 cabele transatlan- 
tice : 7 engleze de câte 3034 km., 1 francez de 
4134 km., 1 portughez de 10,944 km. lung. Preste 
acest océan este 0 circula^une viuà de vapoare.

Atlantic City, sta(iune balnearâ în New-lersey 
(America de nord), 13,055 loc.

Atlas, dupa mit grecâ fini lui lapetos eu Kly- 
raene, e nnnl dintre Titan! ; eu Pleione e tatâl 
Plejadelor (cloçca en puii) 9! a Hyadelor (scroafa 
eu pureeii), 9! pentru-eâ a luat parte în lupta 
Tit^ilor, din pedeapsâ a trebuit sa poarte pe 
umër boita ceriului. [Atm.]

Atlas, platou muntos în Africa de nord (Ber- 
ber), cu^ mai multe 9Îruri de munti pânâ la 
lOOO m. înâltime, cari merg paralel din sud-vest 
spre nord-est. Se estinde preste vestul Maro- 
cului (a9a numitnl A. mare sau Idrar-n-Deren 
eu vîrful Miltsin de 3600 m.), preste mijlocul 
Algeriei (A. mie, eu platoul TeU, platonl Sehott 
delà 800—1100 m. înâl{ime), 9! spre estul Tu- 
nisului (1412 m.)

Atlas, (franc, satin) 0 stofâ de mâtasâ lucie, 
ftnâ, Jesufâ într’un mod deosebit, a9a câ urzeala 
de mâtasâ finâ se vede mai eu samâ pe dinafarâ 
pe O parte.

Atlet, (grec.) în vechime numele Inptâtorilor, 
caiilnau parte la jocurile gymnice (v. Agon). Déjà 
în secL V. a. (jhr. jocimle de Inptâ eran la 
Oreci mai mnlt 0 meserie, iar aüetica o mâiestrie, 
pentm care se recerea un anumit mod de train, 
9i care era l^tâ de régulé spéciale. In Borna 
apar primii A.-ti, toemiji în Giecia, la 186 
a. Chr. Ca corporatinni organisate ü gâsim abia 
pe timpnl împëratîlor romani. Invingëtorilor 
n-se distnbniau premii çi decora^nmi.

Atm a, în mit. indicà înseanmà snfletnl tumii, 
adecâ un snflet universal pentm toate crea^u- 

‘ JHÎt. grecâ Aitfaer (eteml) apare ca 0 
substanjâ primitivâ, din care s’a format uni-

versul, iarâ în hymnole orlice ca 9! sufletul 
lumii, delà care toatâ viaja Î9i primesce îneo- 
putul 9i prosperarea. [Atm.]

At-Meldan, (turc. = loc de cai), 39a se numosce 
a(ji ipodromul din Coostantinopole.

Atmiatrla, (grec.) sciin(a care se ocupà eu 
respira(ia; partea igienicà, care are în vedore 
curarea cLieteticâ 9i tei'apeuticâ a orgnnului de 
respirare.

Atmidiatria, (grec.) jnodul de vindecare prin 
abor, aburâri, sau afumâri.

Atmologia, (grec.) învë{âtnra despre evaporare, 
teoria evaporàrii.

Atmolysa, nume dat de Graham separârii ga- 
zurilor prin difusiune. (V. ac.)

Atmometru, aparat météorologie, prin care se 
constatâ, câtâ apâ, din ceea ce stâ in atingero 
nemijlocitâ eu aeml atmosferic, se préfacé îii 
vapoii într’un timp anumit. Mai simplu se me- 
surâ evaporarea, daeâ 0 cantitate determinatâ 
de apâ, açecjatà într’un vas, sè lasâ sub iniluinta 
directâ a aerelui 9i apoi, dupâ un timp déter
minât, se constatâ mferinja. Besultate matc- 
matice se obtin eu A.-le inventate de Saussure 
9i de Wild. V. Bvaporimetrn.

Atmosfera^ (grec.) totalitatea gazurilor ce în- 
vâluesc pâmentul. A. se compune din 21 volume 
oxygen 9! 79 vol. azot. Pe lângâ aceste pârji 
principale mai cuprinde argon, acid carbonic, 
vapori de apâ, ozon, amoniac, bacterii etc. Pre- 
siunea aerului în mediu corespunde presinnii 
unei columne de mercuriu de 760 mm., cgalâ 
en 1033 kgr. pentru 1 cm2., unitate de presiuno, 
numitâ A., (presiunea A.-ii asupra corpului omo- 
nesc e de 20,000 kgr.) Forma A.-ii este a unui 
glob mult mai turtit decât pâmentul. Marrinoa 
A.-ii se afiâ acolo, unde intensitatea gravitafiunii 
este egalâ en intensitatea puterii centrifugale. 
Inâltimea A.-ii e de circa 90 km. Presiunea 
A.-ii asupra pâmêntuini face circa 5 trilioane kgr. 
La câldurâ aeml se estinde conform legii lui 
Gay-Lussac, iar la presiune exteruâ se centrage 
amésnrat legii lui Mariette. Aznral ceriului 
provine din vaporii de apâ ai A.-Ü. A. concilie 
9i electricitate, iama mai mnltâ dccât vara. 
Din causa variatiunii de temperaturâ în A. se 
nasc vênturile; iar din causa gravitatiunii se 
nasce întrînsa un flux 9i reflux mai mare do- 
eât în apele pâmêntnlui. Temperatura A.-ii 0 
mai ridicatâ la suprataja pâmântului 9! scade 
în reginnile înalte. Dupâ afirmajinnile mc'te- 
orolpgilor competenti, spajinl din afarâ de A. 
ar avé 0 temperaturâ de —50° pânâ la —142" C. 
Sub A. se mai înjelege 9! nnitatea pentru mé- 
surarea presiunii, sub care se aflâ un corp liehid 
sau gazes. Se deosobesco 9! A. elcctricâ, mag- 
neticâ 9i caloricâ, întelegênd spa^iul din jurai 
unui corp, in care acesta produce fenomene 
electrice, ma^otice m calorice.

Atmosferilll, pârjilo constitutive ale aerului 
atmosferic; oxygou, ozon, acid carbonic etc,, 
în dcüsebi intrueât cio vio a se considéra la 
proccselo chimice ale respirajinnii, arderii 9! 
putre4irii.

Atmoeferologfa, sciinta despre aerol atmo- 
sforie 91 despre fcnomenele ce se petrec înfrinsul,

Atom, pârtilc celo mai tnici, indivisibilc nia 
wjrpurilor ; oie sfint dep'ârtate do câtrâ olaltâ în 
distante mici, numito pori, sûnt îrisâ (imite la
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olaltâ prin o putere de atraotiuno a lor (p. mo- 
lecularà). Corpurile se pot descompune în A. 
numai pe cale chimica; cele mai mici pârticele 
ale imui corp, produse pe cale mechanicâ, se 
niimesc molécule, cari constau din cel pu^in 
2 A. Procesele chimice pet descompune mole- 
culele, nicidecum însâ pe A.-ü.

Atomism, (çrec.J sistemul fllosofic care dériva 
originea lumii din atomi, çi care sustine, câ tôt 
diu atomi sûnt compuse toate estimile, precum 
çi câ din atomi sûnt a se explica çi toate feno- 
menele spirituals. In vechime a fost sustinuta 
de Epicui'. Opusul A.-lui este dinamismul. 
Aiomistica, acea parte din filosofîa naturii, care 
tracteazâ despre atomi. [Plet.]

Atonia, slâbiciunea unui organ contractil (s. e. 
muscul) din causa, câ-i lipsesce intensitatea 
(tonul) naturalâ.

Atout, (franc.J în jocul de cârti coloarea, 
care bâte pe toate celelalte colori (tromf).

A tout prix, (franc.) eu ori ce prêt.
Atoxic, neotrâvicios, tara venin.
Atra bilis, (lat. = iiere neagrà), în çooala ga- 

lenicâ unul dintre cele patru sucuri cardinale, 
despre care se credea câ causeazà febrele çi 
melancolia (atrabibtate) ; de aici atrabilar, mé
lancolie, ipocondric.

Atracfiune, însu§irea corpurilor de a se atrage 
l'eciproc; A. generalâ, v. gravita^inne ; A. chimica, 
V. alinitate chimica; A. electricâ çi magneticâ, 
V. elechicitate çi magnetism ; A. molecularâ, v. 
cohesiune çi adhesiune.

Atragene L., (botan.) gen de plante din fam. 
Ranunculaceelor, înrudit eu Clematis, (dupa al^ii 
numai subgen delà acesta); se distinge numai 
prin staminele exterioare petaloidee. La noi se 
alla A. alpina L. în Caipafi, cunoscutâ sub nu- 
miréa poporalâ :curpêndemunte. [A. Pr.]

Atramentum, (lat.) ori ce coloare neagrâ. 
(negrealâ). A. simpathetieum, în hmbagiul alchi- 
niiçtilor sinonim eu piatra ûlosofalâ.

A trasa, (lat.) la cambiile stràine, numite 
police sau trate, emitentul nu se obligâ direct 
ca sa plâteascâ el însuçi suma din cambie, ci 
se obligâ numai a face sâ se plâteascâ prin altul, 
pe care Î1 provoaeà sâ plâteascâ prin cuvintele : 
splâtiti pentru aceastâ cambie« çi îl scrie în 
forma de adresâ sub textul oambiei. Prin 
aceasta emitentul trage suma de platâ asupra 
provocatului (trasatului), çi aceasta însemneazâ 
a trasa.

Atrato, rîu navigabil în statul liber sudame- 
rican Columbia, isvorênd din Ocrdüleriile vestice, 
se varsà în Golful Darien, 490 km. lung.

Atrax, în vechime oraç în Pelasgiotis, Tesalia, 
la stânga lui Peneios. Ars atracia, magia, de- 
oarece Tesalianii treceau de versati în magie. 
Atracic în poesia anticâ sinonim eu tesalio.

Atrek, rîu care formeazâ grani(â între Persia 
çi pustiul rusesc al Turcomanilor, se varsà în 
Marea Caspicâ; lung. 550 km.

Atremia, (grec.) afec(iune nervoasâ, în mma 
câreia bolnavul nu se poate miçca, e légat de 
pat, deçi organele motorice se dovedesc a fi. 
normale. Astfel de boinavi sûnt genati de lu- 
minâ çi incapabili de vr’o lucrare spiritualâ. A. 
se observâ la femei îndeosebi ; câte odatâ dispare 
de sine în anii climaoterici, de regulà însâ re- 
sistâ ori cârui tratament medical.

Atresia, (grec.) absenta orificiului normal la 
unele din cavitâtfie corpului (s. e. anusul, vagina). 
Aceastâ absenta poate fi înnâscutâ sau causatâ 
de vr’o boalà.

Atreus, dupâ mit. grecâ fini lui Pelops, al 
regelui din Elis. Eiü sèi renumiti erau Aga- 
memnon çi Menelaos, çi toti din gintea sa la- 
olaltâ s'au numit: Atriÿi. [Atm.]

Atria mortis, (lat. anticamerele mortii), or
ganele principale ale* corpului: creer, inimà, 
plumâni, a câror functionare îneetând causeazà 
momentan moarte.

Atribut, însuçirea caracteristicâ a unui obiect. 
In gramaticà A. este partes secundarâ a pro- 
positiei, care determinà întelesul unui substantiv 
çi respunde la întrebarea: ce fel de? care?

Atrlbutele lui Dumneejeu se numesc acele în- 
suçiri dumne^eesci, cari dupâ modul omenesc 
de a cunoasce, determureso fiinta dumneijeeascà. 
Se impart în metafisice, fisioe çi morale.

Atrichie, (grec.) pleçuvie, üpsa de pér.
Atriiji, V. Atreus.
Atri dies, la Romani (jüe nefericite, cari erau 

însemnate în calendar eu un semn negrii.
Atrimpos, (Atrymp), în mit. siâveanâ a fost 

îngrijitorul lacurilor sfinte, cari, ca pruncii mârii, 
stau sub scutul lui. A. e dàtâtor de cele do 
lipsà oamenilor; simbolul lui a fost apa, çi pentru 
aceasta scrutàtorü 1-au asemënat eu Viçnu la 
In^i. [Atm.]

Atriplex L., (botan.) gen din fam. Chenopo- 
diaceae, tribul AtripUceae, cuprinde plante er- 
bacee sau frutescente, anuale, eu frunze alterne, 
mai rar opuse. Florile monoice sau dioice sûnt 
verejui çi dispuse în glomeiule. Se cunosc vr’o 
100 specii, ce cresc prin regiunile temperate 
çi subtropicale ale globului. In România çi îu 
terile vecine se aflâ mai multe specii de A. 
cunoscute în general sub numele popular de: 
10 b O d â, aça sunt : A. tatarica L., A. patula L., 
A. hortensis L., vulgarLobodâ de gradin à, 
se cultivà pentru a fi întrebuintatâ în bncàtârie 
ca çi spanacul. [Z. G. 1’.]

Atritiune, în teologie pârerea de rôu pentru 
pëcate, când puicede din motivele supranaturale, 
câ prin pëcat omul çi-a piei'dut dreptul la fe- 
ricirea cereascâ çi s’a fâout vreduio de osânda 
vecinicâ. (V. contritiune.)

Atrium, (lat.) vestibul, tindà, partea de oâ- 
petenie a casei romane. La început întreagà 
locuinta figura sub numele de A., fiind-cn aici 
în un singur loc petrecea toatâ familia; mai 
tàr(Jiu servis çi ca loc de adunare oliontiJor, 
cari veniau sà-çi faeà reverinta. In A. se p&- 
trau imaginile stràbunilor luate în oearà. Chiar 
çi dupâ ce locuinta romanà a devenit mai spa- 
tioasâ prin adaugere de încâperi noue, A. a 
remas partea principalâ a locuintei. A. ora o 
cui'te interioarâ, încungiuiutà de un portic 
pe coloane sau arcade, la care se ajuuge diu 
sti’adà direct prin traversarea unui vestibul. 
In ambele parti ale A.-lui se aflau uçi de co-, 
municatie eu camerele latérale. A. teinplelor 
serviau pentru adunàri publice çi în acolaçi tiuip 
ca archive çi biblioteci. In ai’chiteotura creçti- 
neascâ A. devine o curte în pâtrat înaintea ba- 
silicelor.

Atrop, termin botanic, sinonim eu ortotrop, 
pentru ovulele a câror axâ de simetrio o rectilinâ,
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micTopiluJ fiind opus hilului ; s. e. Nue, Urzicâ, 
Polygonum, Gimnospenue etc. .

Atropa L., (botan.) gen din familia Solanaceae, 
tribul Atropeae, cuprinde plante erbacee eau 
Bubfrutescente, pe^ene ?i de o coloare în ge
neral verde înohisa, ou fruuze întregi. Florile 
mari sûnt purpuiii sau gàlbui. Fructul înso|it 
de calicM persistent este o baeâ sfericâ, pu^in 
turtitâ, neagrâ çi de marimea unei oireçe. Genul 
A. are o singurâ specie A. Belladonna L. care 
cresce în Europa çî Asia occidentalâ meii- 
dionalâ. Poporul nostm cunoasce aceastâ planta 
sub numirUe de: Mâtrâgunâ, larba co- 
dinlui, Impèràteasa buruenilor etc. 
Planta întreagà, insâ mai eu sama fructele sale 
sûnt foarte toxice din causa, câ contin Atropinà 
;i Hyoscyaminà. Este de remarcat însà, câ er- 
bivorele çi granivorele se pot nutri eu fnmzele 
;i eu bacele acestei plante fâià sa se otrâveascâ. 
Omul se poate însâ intoxica mâncând carnea 
unui iepnre sau ponunbel, care s’ar fi nutiit 
en fmnze sau bacede mâtrâgunâ. A. Bdlor 
donna L. din causa principinlui sëu activ Atro- 
pina se întrebuinteazâ în medicinà în contra 
diveiselor boale nervoase precum çi la boalele 
de ochi. Mâtrâgunâ se cultivâ pentm a se 
extrage alcaloidnl Atropinà, care este un mé
dicament prefios, mai aies pentm opeiatiunile 
chimigicale ale ocbinlni. [Z. G. F.]

Atrophia- (grec.) scâderea în massa pi mârime 
fie a corpoloi întreg, fie a nnora din organele 
sau elementele ce-1 compnn ; se întempla în nnele 
boale ale nutriflunii, în casnri de pierderi mari 
de sânge, în boale însotite de febrâ, etc.

Atrophie, corp sau organ care presintâ o 
s tare de A.

Atrophia cerebri, mieporare în grentate pi 
Yolum a creemlui, prodnsâ prin regresinnea pi 
distmgerea snbstantei nervoase'; se întâlnesce 
în unele boale mentale pi adeseori la bêtrânL

Atrophia progressiva museulorum, dispari- 
fiunea (aecarea) snceesivâ a mupchilor volnntarL 
Mai ântâm la mânâ apoi la brat, antUnat etc.; 
mai pe nrmâ mnpchii extremilàtïlor ïnfenoare. 
Pacientnl pierde succesiv pombOiiatea de a se 
mipea. Horfa al mëdnvei spinâzii, eâte odatâ dupa 
morbnri infeefioase: typhus, scarlafinâ etc.; 
nneori la ïntnxica|nini eu plninb.

Atropinà, alcalmd exbas din râdâcina uscatâ 
a beladonei (v. Atropa); cristaliseazâ în forma 
de ace mid, pntin solnÙle în apâ pi foarte so- 
Inbile în alcool sau chloroform ; im miroasâ, e 
amarâ pi foarte veninoasà; se folosesce ca me- 
diesment la boale de nervi pi ochi; dilateazâ
pnpila pi acodereazâ drcnla|ia sângelui; este 
antidotnl moifineL

Atpfo (Atjin, Atjeh, engl. Acheen), mo- 
vincie oLandezâîn Sumatra nord-Test_, 51.100 km*, 
pi 445,000 loc-, mai tofi indigenL Capitala A_, 
odinioarâ Sultanat de ütîne statâtor, dupa Inpte 
sângeroase (1873—79) fn cnceritâ de ÔlandezL 

Attama, (mns.) însenmeazâ; începe. date mai 
départe, çi este o eipresnme, care se pane de 
legnlâ la finea miffii pâr(i dintr o omnpomtnme 
mai mare, jndicând, ca paztea vütoaie sa or- 
meze imediat,

Attaehé, t. Atapat
AUalea HBK, (botan.) gen de Palmier din 

tribal Coeoineae, œ cresce în America tropkalâ

pi subtropicalâ. Unele specii se cultiva la noi în 
florârii, s. e. A. fmifera Mart. din Brasilia, care 
e importantâ pi ca plantâ textilâ. Fructele lor 
sûnt mari pi deosebit de oleaginoase. [A. Fr.]

Attallo, V. Orlean.
Attalos, 1) A., unchiul Cleopatrei, (una din fe- 

meile lui Filip IL, regele Macedoniei, care de- 
veni sotia acestuia pe când trâia âneâ Olimpio, 
marna lui Alexandm cel Mare. In timpul les- 
tinului nuntü A. pronuntà o insultâ la adresa 
Olimpiei, care determinâ fuga ocesteia dimpreunâ 
eu fiul sëu). Numit comandant al avangardei ma- 
cedonene în contra Perpilor, A. trecu în Asia. 
Putin dupa aceasta FUip IL fù asasinat. Atunci 
A. Toi sâ ridice pe tronul Macedoniei pe ne- 
potul sën, fiul Cleopatrei. Spre acest scop el se 
uni eu Parmenion, soctul seu pi unnl clin cei 
mai însemnati generali macedoiieni. Voi chiar 
sâ se alieze cm Demostene în contra lui Ale
xandm cel Mare; dar fù pârâsit în cele din 
arma de socml sèu, Parmenionj care trecù pe 
partea lui Alexandm. A. mari apoi asasinat. 
2) A., nnm'ele mai mnltor régi ai Fergamulni 
(v. ac.) 3) A., un filosof stoic, care a trâit 
la Borna pe vremea lui Tiberin pi a font învë- 
(âtoml filosofnlni Seneca. 4) A., martir creptin 
din Pergam. A trâit pe la începutul secl. U. 
A prédit creptinismnl prin Galia. Din ordinal 
împëratnlni Marc Aurel, se ^ice; câ a fost arancat 
în groapa fiarelor selbatice, dimpreunâ en al(i 
creptini din Lyon, pentm-câ nn a voit sâ-^ 
abjnre credinta. [G. T. Bazoiann.1

Attâr, Ferîd-eddin A., poet persian, n. 1119 
în Nipapnr. A scris mai mnlte opéré, intre cari; 
>Pend-N-âme<, (Cartea sfaturilori; «Mantik at- 
tairc, (discars pàsëresc) etc. f 1230.

Attelage, (franc.) cai înhâma^ la trâsurâ ori 
la tunun, caii de bam ai artilerieL

Attmbafer, Carol, compositor, n. 5 Main 1837 
în Wettingen (Elve^), oigaoist în Zurich, cn- 
nosent prin ccnnpoRitianile sale pentm cor de 
bârbatL

Atter, laeul, (s. I. KammerJ, în Anstria sup., 
long de 18, lat de 4 km. pi adâiic de 171 m.; se 
scurge prin Ager.

Atterbom, Petru Damü Amadeus, poet liric 
svedian, n. 1790; profosor la univeiatatea din 
üpsala. 1807 înfiintà sodetatea poeiiéo-eritkâ 
»Ann>ra*, peut ru a eKbera litmatma de ctas- 
(âsmnl foancez ÿ a-i da un avênt nationaL In 
poesiOe mai mkâ, (ca »Dorul meu — Mina ôos- 
knmgar<) e nemeptepngit çi natnral; alte poesm 
sont mflaïn(ate de tUmaKn loi fehélliiig çi de 
prea malt romantkâsm. (florile — Bhunoionia, 
on cîclu de romante-) Scr.; «Tnaala foriciritc 
(Lyksalighetens Ô.% poem <ipkr>-lîrk&-diainatic. 
Cuprinde pArp Kriôe de maie fnimsc(â poeiîeâ, 
ca : iCâiitecid fSomelek, sOtmteceie vmitariIor< etc. 
Câ filosof cersâ a mu prmicîpii!® fifomfiee en 
creptinismnl, f în Upçala 1855. [Dr.'E.CA

Attie, ce se refera la Atrica pi en deon^be 
la capitala aeekta Atena (eentznl vietS enUniale 
a Giécâlor vecin); ekgant, mgeniaa. Sare aUieA, 
gîojna «triicatâ, saieasm lin.

AU^ etigA adb strapînâ, care focs esm 
dînînâ^îmeaefoginlniimediatÎDfHwn'. Adeseori 
A. este partea de eaoUtmsipeL ce m adaa^ 
preste conmamenlnl caiei. în loc de heta^baSi, 
en scop de a pote da dâdîfn on aspmt ma
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maiestos în fatadâ. Deosebirea între cele doué 
A. este, câ primul e totdeuna eu. ferestri, iar 
al doilèa numai decorativ eu tabli, flguri etc.

Attica, proviucie îu Grecia anticà, peninsulâ la 
sud-estul vechei EUade (Hellas), circa 2200 kma. ; 
muntoasa (Kithàron, Parues, PeuteUkon, Hy- 
mettos, Lauiion), sâracà în apâ, dar eu o cUmâ 
domoalâ çi sânàtoasâ ; teren de timpuriu cultivât 
(dupa traditiune mai ântaiu prin Kekrops), bogat în 
ma-sline, Capitala Atena. A. avea 174 localitâ(i 
(Deme) çi ca. 700,000 loc. pe tiinpul de înflorire. 
Nomarchia actualâ a A.-ei împreunà eu Beofia 
e de 6306 km8., ou 257,764 loc. ; capitala Atena.

Atticism, dialeotul Atenienilor veohi, cel mai 
distins al EUadei; apoi nisuinta scriitorilor de 
a scrie în dialect attic (de aici atticiçti); deli- 
catetâ ei flne(à în stil çi vorbire.

Atticus, Titus Pomponius, soriitor roman, n. 
109 a. Chr. ; trâi în Atena 86—65 (de aioi numit 
A.), apoi în Roma, dedicai eu total sciintelorj 
întretinù legâturi prietenesci eu cei mai vesti(i 
bàrbati ai timpului sëu, în spécial eu Cicero, 
care-i adresà mai multe epistole (»Epist. ad A.«) ; 
scrierile lui au pierit. f 32 a. Chr. Biogr. de 
Cornélius Nepos. Cf. Boissier, «Cicéron et ses 
amis», ed. Vit. Paris, 1884.

Attila, cel mai puternic rege al Hunilor. Ger- 
manii 1-au numit Etzel. Nu i se scie locul çi 
anul nascerii. E cert, cà pe tatal sëu 1-au numit 
Mundzuk, çi câ unchiul sëu Rof (Roas, Rogilas), 
mituit piin împ. bizantin eu rang de: general 
imper, çi apanagiu, a trimis pe nepotul sëu A. 
de chizeç în oraçul Novae, de lângâ Duuârea 
inf., unde a fâcut cunoscinta eu Aëtius, marele 
sëu rival, dar a pëtruns çi în slâbioiunile im- 
periului resâritean, ce era în decadenta. Dupa 
moaj'tea lui Rof, domnia a treout la A. çi fratele 
sëu Bleda, dar A. a ucis pe Bleda. Primind 
delà un pâstor hunic o sabie, despré care s’a 
afinnat, câ a câ(}ut din ceriu, A. a creijut în 
misiunea sa de a stâpâni lumea. A subjugat 
mai multe semin(ii germane çi slave, pe Aca- 
cirii de lângâ Don, în apus Burgundia; dupà 
aceea a atacat continuu imperiul bizantin. 447 a 
ajuns pânâ la Termopile. Imperiul strinitorat 
i-a plâtit 6000 pun(i de aur, afarâ de aceea 
2100 pun(i contribu(iune anualâ. Dar A. nu 
s’a îndestuKt, ci a pretins ridicarea contribu- 
tiunii çi cedarea unui mare teritor din imperiu. 
Impër. Teodosiu U. în desperatiunea sa, la sfatul 
omnipotentului favorit al sëu Chrisaphios, a ho- 
târît sâ scape de A. prin asasinare. Çi-a gâsit 
omul în persoana lui Edico, un nesa(ios fruntaç 
hunic. In 449 a pornit legatiunea împër. dim- 
preunâ eu Edico. Conducetori au fost senatorul 
Maximinos çi grefierul sëu Priscos, cari spre 
norocul lor n’au fost initia(i în complot. Edico 
însâ a descoperit lui A. planul, care apoi cerù 
capul odiosului Chrisaphios çi urcarea oontri- 
bu(iimii. Priscos desorie curtea çi nâravurile 
lui A. ; a fost de staturâ niijlocie, trunchios çi 
foaite serios. Curtea i-a fost situâtâ în câmpia 
Ungariei. Dupâ moartea lui Theodosiu, A. a 
pretins con_tribu(iunea çi delà împ. Marcian, dar 
acesta i-a respuns, câ aur are numai pentru 
araici, iar pentm inimici — fier. 451 çi-a pornit 
A. oçtirile în contra imperiului apusan, s’a în- 
têlnit eu Aëtius pe câmpul Catalaunum în Iulie 
aceluiaçi an. Aici çi-a mesurât puterile apusul

creçtin eu resâritul pâgân. A. a fost bâtut. S’a 
retras neconturbat, pentru-câ oastea, lui Aëtius 
s’a disolvat dupâ luptâ. 452 à nâvâlit asupia 
Italioi nordice. Ruinele Milanului, Veronei, Paviei, 
Aquileei i-au arëtat urina. Locuitorii acestor oraçe 
s’au réfugiât în lagunele Mârii Adriatice, înte- 
meiând astfel Vene(ia. Toatâ lumea creçtinâ ,se 
gândia eu groazâ, câ A. o sâ ataco Roma, dar ol, 
la rugarea curagiosului pontifies Leon I., precum 
din consideratiuni strategies, s’a retras ameniu- 
(ând, câ în anul viitor are sâ vinà din non, însil 
în iarna anultii 453, oând îçi înmulfi numënil 
sotiilor sale eu principesa din Burgundia, Krim- 
hUda, în noaptea ospetului a mûrit subit. Dupii 
moartea lui A. s’a descompus imperiul bimic.

[T. F.]
tMovilele lui Attilat sau movilole cumano, 

ridicâturi de nâsip între Tisa çi Mureç, forinato 
de apa ce aooperea odinioarâ çesul cel mare al 
Ungariei; s’au numit astfel, fiind-câ se orodea 
câ A. le-ar fl ridicat, s’a dovedit însâ, câ nu 
sûnt fâcute de mâni omenesci, ci de apâ.

Attis, flul (Jinei Chybele la Greci, (Magna 
Mater la Romani). Cultul lor din Pessinus în 
Phrygia la 207 a. Chr. s’a adus la Roma. 
Chybele apare ca marna pâmêntului fruotuator, 
iar A. ca (Jeu universal de soare, de aoi pre- 
dicatul lui Pant-heMos, çi cultul lui se reforo 
la desvëhrea naturii în primâvarâ çi la înviii- 
gerea luminii, învierea ei din întunerecul do 
iarhâ çi de noapte. Serbâtoarea lui A., s’a (inut 
din 22—27 Martie. A. se înfâjiçeàzâ ca pâstor 
tinër eu bâtâ de pâstor çi berbeoele lângâ el. 
El represintâ soarele de primâvarâ în zodia 
berbecelui (v. Adonis çi Ammon). [Atm.]

Atwood, (pron. âttwudd) George, flsician en- 
glez, n. 1745, profesor de flsicâ în Cambridge, 
t 1807. A inventât o maçinâ peutni a niësura 
iujeala câdeiii corpurilor.

Au, semnul aurului în chimie.
A. U., anno urbis, anul delà zidiroa Romei.
Aubade, (franc.) formâ de cântec de ainor 

în evul mediu. Se cânta dimineafa, (de aici uu- 
mele, aube = aurora), prin ce se deosobesco de 
serenade.

Aube, (pron. ob), afluent din dreapta al rîului 
Sena, isvoresce în platoul de Langres çi sc varsâ 
aproape de RomUly; lung. 225 km. Dupâ ncest 
rîu îçi ia numirea departamentul A., o parte 
a Champagnei, 6025 km8., 255,548 loc., 5 aroii- 
dismente. Capitala Troyes.

Auber, Daniel François Esprit, compositor, 
n. 1782 în Câen (Francia), 11871, çcolar al lui 
Cherubini çi al lui Boieldieu ; din 1842 succosor 
al lui Cherubini ca dirigent al conservatoruhii 
din Paris, unul dintre cei mai distinçi compo- 
sitori francezi de opéré. Cel mai însemnnt op 
al sëu este: «Muta di Portici».

Aubervilliers, opid spre nord delà Paris, lângâ 
canalul St. Denis, 22,223 loc. (1886). Fort.

Au besoin, (franc) la cas de necesitate; clau- 
sulâ pe cambü, prin care se indicâ o adresâ 
de necesitate (v. ac.)

Aubigné, Theodor Agrippe d’, latinisât Al- 
binaeus, scriitor francez, n. 1550, bârbatul d(3 
încredere al lui Henric IV., guvernor al iiisulei 
Oléron, mai târcjiu vioe-a(imiral al Gnienei çi 
Bretagne! ; a fost judecat de patni ori la moarte, 
dar s’a réfugiât la Goneva, unde mûri 1630. A soris :
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«Histoire universelle 1550—lü01«, (1616—20, 
3 vol.); «Histoire secrète», (1729—31, i vol.); 
«Tragiques»; «Aventures du baron de Foenesté». 
Fiul sèu Constant d’A., a fost tatâl marchisei 
de Maintenon.

Auburn, (pron. abôm), 1) A., oraç în statul 
nordamerican New-York, 25,858 loc. (1890). In 
temnifa din A. s’a întrodus pentru primadatâ 
sistemul a.-ic, (noaptea arest singular, 4iua ocu- 
patinne comunâ în tacere). 2) A., oraç în statul 
Maine, 11,250 loc. (1890).

A. U. C., prescurtare pentru anno urbis con- 
ditae, tôt asemenea ?i pentru ab urbe condita, 
delà întemeiarea cetàtii (Roma).

Aucassin et Nicolette, vestit roman frances 
din seol. XIII., descrie în versuri §i în prosâ 
aventuri amoroase. A servit de sujet la opéra 
A. et. N. a lui Grétry.

Auch, (pron. 09), capitala départ, francez Gers 
(Gascogne), lângà Géra, 12,782 loc. Archiepiscopie.

Auchenia, specie de câmile, v. Lama.
Auckland, (pron. aclend), 1) capitala provinciei 

ou acela? nume în Noua Zeelanda (Australia), 
situata pe un istm al Insulei Nordice, 60,000 loc. 
(1889); episoop angKcan ^icatolio. 1889 întrarâîn 
portul A. 333 coràbü de 197,353 tone ; 2) insuie, 
la sud delà Noua Zeelanda, 509 km’., nelocuite. 
Statiune insemnatà pentru vênatul balenelor.

Auckland, William Eden, lord englez, n. 
1745 çi t 1814; a jucat roi ca diplomat, în 
spécial ca ministru plenipotentiar în Francia, 
Spania çi Glanda. Filul sèu Georg Eden, n. 
1784 çi j- 1849, a fost valoros poütician; ca 
guvernor al Indiei estice a purtat resboiu neno- 
rooos (1838) ou Afghanistan.

Auc|lune, (lat.J hoitatie, vindere prin niezat. 
(V. licitatiune).

Auctcr, (lat.) cel ce face ceva, mai eu samà 
cel ce compune 0 carte sau vr’o lucrare ar- 
tisticà. (V. autor.)

Auctorati, în Borna ant. oameni toomiti cuplatâ 
pentru anumite servicii ; militari, gladiatori etc.

Aucuba L., (botan.) gen de plante lignoase eu 
frimze purui'e ver(ji, din familia Corneelor, res- 
pândit în laponia. China pana în Himalaia esticâ. 
Ceamai cunosouta specie e : A. japonica L., cul- 
tivatâ la noi în varietafi diverse. [A. Pr.]

Au^, süntui prin cai'e percepem sunetul. Un- 
dulajinnile sunetului atingênd timpana, se pro- 
pagâ prin oscioarele au(}ului, prin cavitatea 
timpanioa pana în labirint la organul lui Corti, 
unde se termina nervul acustic, care conduce 
inipresiunile piimite aci la creer. In casuri de 
irita(iune patologicà a nervului acustic, sau a 
creerului, se nasc câteodatâ sensatiuni acustice 
subiective çi din acestea halucina^uni acustice 
(v. urechea).
A Aude, rîu litoral în Francia de sud, isvoresce 
in Pireneü estici, çi se varsâ în Marea Me- 
diteranâ; lungimea de 208 km. Dupa el se 
numesce départ. A., care face parte din Lan
guedoc, 6341 km*., 317,372 loc. (1891), 4 aron- 
dismente. Capitala Carcassonne.

Audh, nna din prov. engl. nord-vestice în India 
esheà, teren productiv eu populafinne deasâ; 
52,795 km*., 11.387,741 loc. Capitala Lakhnau.

. Audhumbla, in mit. nord-germanâ 0 vaeâ, care 
cand s’a créât lumea, a eçit din mare eu uriaçul 
primitiv, Ymir, ca primele fiinte vietuitoare. A.

Enoiclopedia românâ. Yol. 1. r

a avut 4 ugere, din cari cm-gea laptele, care a 
servit pentru nutrirea lui Ymir (v. Abudad, Apis, 
Astarte). [Atm.]

Audien|a, (lat.) întrarea (spre a fi auijit, adecâ 
ascultat în persoanâ) la un monarch sau la un 
amploiat înalt. Dreptul de a merge la A. era 
de mai'e însemnâtate într’un timp, când regimul 
era absolutistic, ca s. e. sub împëratul losif U., 
pe când într’un stat constitntioual, fiind toate 
afacerile private çi publiée date în cârrauirea 
oficiilor, nestrâmutaverâ decât în mod legal, 
acest drept devine un simplu act de ceremonie.

Audiffret-Pasquler, Edme Armand Gaston, 
duce, bârbat de stat franc., n. 1823 ; 1845 au
diter în consiliul de stat; 1848 s’a retras din 
via(a publicâ çi apaitinea pe timpul imperiului 
opositiei orléaniste; 1871 a fost aies în adu- 
narea na(ionalâ, unde se distinse ca centrai' 
violent al bonapartismului ; 1874 vioe-preçedintc, 
1875 preçedinte al adunârii nationale ; 1876 pre- 
çedinte al senatului. Aci el a fost conducëtorul 
repubhcanilor modera(i çi a silit ministerul du- 
celui de Broglie sa se retragâ; 1878 A. a fost 
aies membru al Academiei franceze.

Audiometru, (sonometru), aparat eu ajutorui 
câruia se détermina sensibilitatea urechii. De- 
terminarea se face prin mijlocirea microfomilui 
çi a telefonului.

Audiphon, (grec.) aparat acustic pentru oameni 
eu au(j slâbit, consti-uit de Graydon. A. consista 
dintr’un microfon çi dintr’un fir de a(â légat de 
lamela lui ; de celalalt capêt al firului de a(à e 
légat un mànunchiu de lemn. Mânunchiul de 
lemn i se pune bolnavului între din(i. Dacâ 
nervul au(Jului e în stare bunà, pe calea aceasta 
ne putem în(elege çi eu oei grei la au4.

Auditor, 1) cel ce ascultâ, publicul ascultator 
ori locul unde se aflâ acesta ; 2) titlul unei func- 
(iuni : consHier, asesor. 3) A. militar, în A.-üng. 
judecâtor militar, care judecâdupâ legile militare.

Audubon, (pron. üdübon), lohn James, or- 
nitolog, n. 1780,1 1851 în New-York. A studiat 
eu mult succès traiul paserilor. Scr. ; «Birds of 
America», (1828—1840); «Americanornithological 
biography», (1831—1839); «The quadrupeds of 
North America» çi autobiografia sa.

Auer, Aloisiu, cav. de Welsbadi, n. 1813, 
t 1869, delà 1841 functionà ca direotor al impri- 
meriei imper.-reg. de curte çi a statului din 
Viena ; distins prin mai multe inventiuni însem- 
nate pe terenul artelor grafice.

Auer, lumina, v. gaz de luminat.
Auerbacb, 1) Berthold, novehst german emi- 

nent; n. 1812 din pârin(i evrei în Nordstetten. 
Studià drepturile çi filosofia. Opéré mai însem- 
nate: «Poveçtile sâteçti» (1843) çi »P. s. noue» 
(1876), în cari descrie în mod original, plastic 
çi atrâgëtor icoane din viata popondui ; e.mâ- 
iestm mai aies în desvoltarea stârilor sufletesci.» 
Luând obiectele din popor, voia sà deçtepte în 
el consciin(a valorii sale poetice çi sa qti'agâ 
atentiunea inteligintei asupra idilîcei viefi a (e- 
ranului. Operele sale s’au tradus aproape în 
toate limbüe culte. In romanul sèu; «Pe înâl- 
time« (1873), face 0 paralelâ înti-e viata delà 
tearâ çi delà curti. Ainintrre mérita çi «Seratele 
germane», 0 colectie de discursui'i çi conferente 
despre Goethe, Uhland, Fichte etc. tSFebr, 1882 
în Cannes. ‘ [Dr-. E. Cristea.]

21
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2) A, Renric, prof, si senator în Lipsca, n. 1482, 
f 1543. A lidicat îu lipsca o casa vestita; 
curtea lui A. e centrul tîrgurilor mari (»Leipz. 
Messe») ; pivnifa lui A., de caie se leaga unele 
basme despre Faust, a devenit vestita prin sorie- 
rile lui Goethe.

Auersperg, 1) Adolf, principe, n. 1821. 
1871—1879 ministru president în cabinetul con- 
stitufional (verfassungstreu) austriac, sub care 
s’a încheiat pactul eu Ungaria (1867); f 1885. 
2) A., Ant. Alexandru, conte, cunoscut în lite- 
raturâ sub num. Anastaaiua Qrün, cel mai în- 
semnat dintre poetü germani austriaci mai noui ; 
n. 11 AprUie 1806 în^Laibach; f 12 Sept. 1876 
în Graz. Irai mult în Viena. 1848 membru 
al adunârii nationale din Frankfurt; din 1861 
membru al casei de sus austriace. Foet filosoflc. 
1830 «File de amor«, «Ultiraul cavaler» (ciclu de 
romante); 1831 «Primblârile unui poet vienez», 
poesii politice. Toate cuprind tablouri si asemë- 
nâri admirabile si multa însufletire poeticâ; forma 
lor e elegantâ. Mai putin succese sûnt poesiile 
epioe «Nibelungii în frac» (1843) si «Câlugâml 
de pe Kahlenberg» (1850). De deosebita frum- 
setâ sûnt «Poesiile poporale din Kraina«, prelu- 
crate de el (1850). Scrise si o foarte bunâ ca- 
racterisare si biografie a lui Nicolau Lenau. 1864 
«Kobin Hood«, un ciclu de balade, în care eu 
mâiestrie a prelucrat poesiile engleze poporale 
despre eroul national R. H. Opurile complété 
1877, 5 tom. «Viata si poesiile lui A.« de Schatz- 
mayer. Frankf. 1872, 2 ed. 3) A., Carlos, prin
cipe si duce de Gottsohee, n. 1814, poütioian 
austriac, la 1868 pentru scurt timp ministru pre
sident în cabinetul'burghez (Bürgerministerium) ; 
•j- 1890 în Viena.

Auerstadt, sat în districtul prusian Merseburg, 
600 loc. Insemnat pentru Victoria Francezilor 
delà 14 Oct. 1806 reportatâ asupra Prusiacilor.

Augeas sau Angeias, dupa mit. grecâ a fost 
un principe din Elis, foarte avut în tnrme de 
vite, nenumerate oa norii pe ceriu; în turme 
erau 12 tauri consacrati lui HeUos ((Jeu de soare) 
si albi ca lebeda, iar un taur numit Phaeton 
strâlucea ca o stea. Cmtea lui A. era la rîul 
Menios, si grajdiurile lui erau pline de gunoiu delà 
atâtea turme. Heracles, fiind în serviciul regelui 
Eurystheus, a câpétat a 6-a poruncâ, ca sa cu
reté grajdiurile lui A., vêdênd însà câ e gunoiu 
prea mmt, a slobo(Jit rîul Menios prin grajdiuri 
si le-a curâtit. Intelesul mitului e urmâtorul: 
A. (L. Preller Gr. Myth. II. 200 etc.) e fini lui 
Hellos, si numele înseamnâ ; lucitor, strâlucitor, 
si dupa mit din ochii lui se revërsau raze de 
soare, ce e o însusire a pruncilor (JeUor de soare ; 
turmele, de origine au fost turmele ceresci de 
stele; curtea lui, curtea ceriului, iar gunoiul a 
fost negura si norii de iarnâ, si a venit Heracles, 
(Jeul luminii si câldurii, stâpânul ploaiei si apei 
(ie primâvarâ, si a curàtit curtea. [Atm.]

Augend, v. adaugere.
Augereau, Pierre François Charles, duce de 

Castiglione, maresal si pair al Franciei, n. 1757 
în Paris; 1794 general de brigadâ; 1796 sub 
Bonaparte general de divisie ; s’a luptat la MiUe- 
simo, Lodi, Ceva, Castiglione etc. La 1797 ca 
comandant al divisiei a 17-a din Paris, a fâcut 
lovitura de stat din 13 Fructidor. 1804 numit 
maresal. Dupa abdicarea lui Napoléon I., A. a

trecut pe partes lui Ludovic XVIH. si a fost 
numit pair, f 1816.

Augfer, Emil G. V., dramatic francez; n. 1820. 
Comedia «La Ciguë» (1844) fù representatà ou 
mare succès, fiind plinâ de veselie ; e o descriere 
fantasticâ a moravurilor antice, îndreptatà contra 
indiferentismului egoistic al tinerimei. Cu co
media în 5 acte «GabrieUe» (1853) câstigà un 
premiu delà academie. PreamSresce viafa fa- 
miliarâ. Drama (serioasâ) nu i-a succès («Diane* 
1852). Primele producte sûnt comedii caracte- 
risàtoare, mai târ(Jiu, luând sujetul din pré
sent, scrie comedii cu intrigà. Asa: «Le mariage 
d’Olymp» (1855). Din cele mai succese este co
media în prosâ, lucratâ cu I. Bandeau: »Lo 
gendre de M. Poirier» (1856), în care cu putere 
comicâ persifleazâ nobiUmea scâpâtatâ, oompa- 
rându-o cu burghezimea înavutitâ. Mai scriso 
piese satirice contra materialismului, ameste- 
cului religiunii în poUticà etc., 1851 si opéra 
«Sapho». Criticii francezi ridica universalitatea 
talentului sëu si spiritul de observatie; soâde- 
rUe în caracterisare si în motivarea psichologiuâ 
le îmbraeà si acopere cu frumseta formei ex
terne. Colectie: «Théâtre», Paris, 1857, 6 tom. 
Din poesiile lui satira: «La Langue» e contra 
advocatilor delà 1848. [Dr. E. Cristea.j

Augit, minerai, piroxen ahuninos, verde in- 
chis, negru; în rooe eruptive basice, s. e. dia- 
base, melafire, basait etc. ; var : tassait, omfacit.

Augitita, roeâ eruptivâ neovulcanicâ, formata 
de augit, magnetit si materie vitroasâ; accesoriu; 
nefelin, oUvin, biotit etc.

Augihent, (lat.) adaus, crescere.
Augmentajiune, în musicâ: 1) lârgirea temei 

în fugà; 2) în musica mensuralâ contrarul dimi- 
nutiunii, adecâ restabilirea valorii presorise a 
notelor.

Augsburg, capitula guvemamentului bavarez 
Çvabia, la împreunarea rîului Lech eu Wer- 
tach, 75,523 loc. (1890). Edificü mai însemnate: 
domul (din secl. X.—XIV), casa sfatului (pri- 
mâria), cu asa numita «sala de aur», curtea epis- 
copalâ; în una din odàile acestei zidiri au 
predat principü protestant!, la 25 lunie 1530, 
împëratului Carol V. «Confesiunea augustanâ»; 
arsenalul, museul Maximilian cu însemnate oo- 
lectiuni istorice. A. are scoale reale, gimnasii, 
Scoale comerciale; institute de surdo-muti, ca
méra comercialà si industrialâ pentru Çvabiu; 
industrie de lânâ si bumbac, fabricâ de masine 
si tumâtorii de fier. In anticitate A. a fost o 
colonie romanâ: Augusta Vindclicortm (delà 
15 a. Chr.) In evul mediu cel mai însemnat 
centru de negot (Fuggi si Velsi); delà 1806 
Incorporât la Bavaria.

Augsburg, lupta delà A. La 955 Maghiarii, 
chiemati de Conrad, rivalul regelui germ. Otto, 
navàlirâ sub conducerea lui Bulcs si Lehel din 
nou în Germania si începurà a asedia cetatea 
A., furü însâ surprinsi de regele german Otto, 
care împâcându-se cu Conrad, veni în aiutorul 
cetatii, si respingênd pe Maghiari pe câmpia 
rîului Lech, lângS A., îi bâtu strasnic; multj 
se înnecarâ în Lech, altii fugind furà om()riti 
de (erani, si iaràsi altii au ars în satele aprinse 
de ei. Se (Jice, câ numai 7 insi au soâpat din 
oastea maghiarâ, cari au dus veste celor de 
acasâ despre desastrul suferit. Pe aoestia i-au
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numit Maghiarii »ungura?i plouati« (Gyâsz- 
luagyarkàk).

Augst, doue localitati elve^ane lângâ Bia, 
despâi’fite prin rîul Brgolz : Kaiser A. çi Basel A. 
Ruine ale ooloniei romane Augusta Rauracorum.

AugurI, la Bomani au fost un colegiu de 
preop, cari din anumite senine profe^iau cele vii- 
toare. E o institutiune veche italicâ çi întro- 
duuerea ei se atribue mai aies regelui Numa, 
çi numele mai vechiu latin e Auspices (v. ac.)- 
Seinnele de profetie le expKcau acuçi din sbu- 
ratul çi stiigâtul paserUor, anume ; de corbi, 
cioare, ub, vulturi çi altor paseri sacre, çi în 
deosebi din mâncatul puUor; acuçi din unele 
fenomene atmosferice, anume din fulger, tunet, 
câderea stelelor etc., câci din aceste semne se 
scia vointa (Jeilor çi A. se considerau de înter- 
pretii vointei 4eü°r- Actiunea s’a numit au- 
flurium sau auguraeulum çi s’a tinut îndeosebi 
pe deal în cetatea (arx) capitolinâ, ca ei sa vadâ 
oiizonul Bomei, çi din activitatea lor s’a desvëlit 
0 învëtâturâ sistematicâ. [Atm.]

August, una din cele 12 luni ale anului. La 
Romanii vechi anul s’a început eu luna lui 
Martie çi de aci începend, luna a çesea s’a 
numit: Sextilis, dar senatul în anul 8 a. Chr. 
a decis, ca Sextilis pe viitor sa se numeascâ: 
Augustus, dupa numole împëratului de atunci 
Ootavianus Augustus. Mai târ(}iu înoepêndu-se 
anul eu luna lui lanuarie, A. în an e luna a 
opta. La poporul nostru se numesce çi Mâ- 
sâlar. In A. soarele întrâ în constelatiunea 
tirginei. Temperatura este ceva mai micà decât 
în Iidie, în mediu face pentru Eui-opa mijlocie 
18’7« G.

August, 1) A. mnior, duce de Braun- 
sobweig-W olf enbüttel(1634—66), n. 1579; 
çi-a oâçtigat frumoase mérité pentru {eara sàrâ- 
cita prin resboiul de 30 ani; a întemeiat ves- 
tita biblioteoâ de Wolfeubiittel; f 1666. 2) A. 
Paul Frideric, duce de Oldenburg (1829 
pànà 1853), n. 1783, a dat ducatului sëu o lege 
fundamentalâ noua, revisuita çi de representanfa 
terii; t 1853.

Prdjcipi de Pbusia.
3) A. Wilhelm, fratele lui Frideric cel Mare, 

n. 1722; dovedind pu(in talent militai- eu oca- 
siunea retragerii armatei lui Fr. c. m. din Boemia 
(1757), fù aspru dojenit de acesta, din care causa 
s’a retras din armatâ ; el este strâmoçul actualei 
linii domnitoare de Hohenzollem. f 1758. 4) 
A. P'rideric Wilhelm Fnric, nepot de frate al 
regelui Frideric cel Mare, n. 1779 ; a luat parte 
însemnatà în luptele conti-a lui Napoléon I. ca 
comandant de brigadà çi corp ; çi-a câstigat me
nte prin organisarea artileriei prusiace. 1 1843.

Principi eleciohi de Saxonia.
5) A., al doilea flu al ducelui Enric piosul, n. 

1526; la demnitatea de principe elector ajunse la 
1553 ; deçi^ luteran nu s’a opus influenfei oato- 
bcismului în (eara sa. Prin ameliorarea agri- 
culturii, industriel, comerciului çi montanisticei 
a ridicat bunâstarea popula(iunii. t 1586. 6) 
Frideric A. IL cel Tare, fiul al doilea al prin- 
cipelui lohann Georg III., n. 1670 în Dresda; 
principe elector ajunse în 1694, dupa moailea 
fratelui sëu George IV.; trecênd la catolicism

çi mituind aristocrajimua polonâ, fù aies (1697) 
de rege al Poloniei, dar dupa pierderea luptei 
delà Pultusk (1702) în contra lui Cai'ol XII., a 
fost détrônât de câtrâ parlamentul polon. Silit sâ 
ab()icâ formai de coroana Poloniei, a recâçtigat-o 
dupà desastrele çi moartea lui Carol XII. A 
fost doinnitor iubitor de pompa çi lux. Delà 
multele metrese i-au remas mai mulfi copii. -j- 
1733 în Varçovia. 7) A. III., Frideric, fiul 
celui de mai înainte, n. 1696, a domnit în Saxonia 
1733—1763. S’a nàscut ca prote.stant, dar mai 
tàrijiu a trecut la catolicism. La 1733 a fost 
aies de rege al Poloniei, dar abia la 1736 a 
fost recunoscut ca atare prin congresul de pace 
din Varçovia. In resboiul prim silesian a stat 
pe partea Prusiei, iar în al doilea pe partea 
Austriei, temêndu-se de crescerea prea mare 
a influente! prusiace. Alianfa sécréta, ce a 
înoheiat eu Austria, 1-a încurcat çi în resboiul 
de çepte ani ; armata saxonà a trebuit sâ capi- 
tuleze la Pirna (1757), iar A. sâ se refugieze 
în Polonia. 1763 în Dresda.

August, G., general austiîac, la 1849 ca co
mandant al Albei-Iuliei, a apârat aceastâ for- 
tareafâ eu multâ bravurà contra atacurilor çi 
asediului insurgentUor. f 12 Martie 1852 în 
etate de 79 ani.

Augusta, numele mai multor cetâti fundate 
de împëratü romani, s. e. A. Praetoria, acum 
Aosta; A. Bawaeorum, acum Augst (Basel- 
Augst); A. Suessionum, aiji Soissons; A. Tau- 
rinorum, acum Turin; A. Trevirorum, ac)i Trier ; 
A. Vindelicorum, a(ji Augsburg.

Augusta, (Agosta), port în prov. sicil. Syrakus, 
12,210 loc. La 22 Apr. 1676 viotorie maritimâ 
a Francezilor asupra Spaniolilor çi Olandezilor.

Augusta, 1) A. Maria Luisa Gatharina, sofia 
împëratului german Wilhelm I., n. 1811, ca lîca 
marelui duce Carol Fridei"ic de Sachsen-Weimar- 
Eisenach ; la 11 lunie 1829 s’a câsâtorit eu prinfiil 
Wilhelm, care mai târ(pu ajunse pe trouul regai 
al Prusiei çi primul împërat al Germaniei. A 
luat parte însemnatà la inflinfaraa çi desvoltai'ea 
multor institutiuni de binefacere, spitale etc. 
t 7 lan. 1890. 2) A. Victoria, sofia împë
ratului gennan Wilhelm IL, eu care s’a câsâ
torit la 27 Febr. 1881, fica ducelui Frideric de 
Augustenburg çi a prinfesei Adelaida de Hohen- 
lohe-Langenburg, n. 22 Oct. 1858 în Dolzig.

Augusta historia, istoria înipêratilor romani, 
V. çi Scriptores hiatoriae Augustae.

Augustana, confesiunea, cea mai însemnatà 
soriere dogmaticâ dintre cele cari cupriud màr- 
turisirea de oredinfâ a bisericii evang.-lutherane, 
compusâ în timba germanâ çi latinà de Me- 
lanchton pe temeiul aitioolelor din Torgau, eu 
conlucrarea lui Luther çi a altor teologi prote
stant!, çi presentatâ în dieta delà Augsburg 
(25 lunie 1530) împëratului Carol V., fiind sub- 
semnatâ de mai multi principi germani. 1540 
fâcù Melanohton modifioâri însemnate în editia 
latinà (Augustana variataj, mai aies în art. 
despre cina cea de pe urmâ (sf. Cuminecâturâ), 
spre a împàca divergintele ivite în aceastâ 
chestiune între Luther çi Calvin; mârturisirea 
aceasta modifteatâ poate fi prività ca acceptatâ 
de protestant! în general. Biserica protestantâ, 
care iii-meazâ aceastâ mârturisire, se numesce 
pe sine de confes. aug, Saçii din Transilvania

21*
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au primit confesiunea A. pria stâruintele lui 
loan Honterus (v. ac.)

Augustana, pacea, oonventia încheiatâ între 
catolici protestant îa dieta adunatâ la Augs
burg 1555. In întelesul ei cele douë ooniesiuni 
aveau sa se fereascâ de ori ce mesura violenta 
una în contra celeilalte. Pacea aceasta nu a fost 
durabilâ.

Augustin, Auréliu, unul dintre cei patru mari 
doctori ai bisericii orestine apus., n. 354 d. Chr. 
în Tagasta Numidiei, din tatâ pâgân çi din marna 
(Monica) creçtinâ. Educatia prima a primit-o 
delà mamâ-sa în spirit oreçtin, în directie ma- 
nicheicâ. La 387 dimpreunâ ou fini sëu natural 
Adeodat, a fost botezat de câtrà eppul Ambrosiu. 
A mûrit ca episcop în Ipona (Hippo) în Africa la 430 
d. Chr. Sorieri; a) filosofice: Contra acaderaicos; 
de vita beata; de ordine; Soliloquia; de immor- 
talitate; de quantitate animi; b) dogmatice; de 
vera religions ; de flde et symbole ; Enchyridion 
de fîde, spe et caritate ; de Trinitate ; de civitate 
Dei ; c) polemice contra Manicheilor ; contra do- 
natiçtilor; contra pelagianilor ; d) exegetioe mo
ral! ?i ascetice; e) practice: de catechizandis 
rudibus; Sermones; f) Epistolae. A. de câtrâ 
bis. catol. a fost pus între sfinfi. Ca episcop a 
combâtut eu agerime çi efect în dispute publics, 
sinoade çi în diverse opuri neperitoare pe Ma- 
nichei, Donatiçti, Pelagiani çi al(i eretici ai tim- 
pului sëu. In operele sale de cuprins dogmatico- 
polemic çi exegetic trateazâ cele mai subtile 
chestiuni çi propune eu precisiune doctrina bi
sericii despre pëcat, gracie, liberul arbitriu çi 
predestinatune. Opiü sëu »De civitate Dei« e 
O apologie istorico-dograaticâ a creçtmismului 
fa{à de spiritul inimic al lumii. (Cf. A. Grama, 
letoria bis. Blaj, 1881 ; Teodorescu, Istoria fllos. 
Uiberweg IL; Alzog, Patrologie.)

Augustin, 1) A. Oristian, poreclit »a6 Hortis^, 
n. în Eesmark (cottul Spiç) la 1598, medic Per
sonal al împëratului Ferdinand II., a îafiin(at 
în Viena grâdina botanicà, de unde porecla 
amintitâ. 2) A. Vincentiu, general austriac, n. 
în Pesta la 1780, s’a distins în resboaiele eu 
Francia; a réorganisât artileria; delà 1848 a 
condus clâdirea arsenalului din Viena; f 1859.

Augustinlani, ord câlugâresc al bisericii latine; 
s’a format în seol. XIII. din mai multe congre- 
ga(iuni câlugaresci. Martin Luther âneâ a fost 
Augustinian, mai înainte de ce s’ar fi hotârît 
a reforma biserica. Odinioarâ ordul acesta fusese 
foarte extins, dar reforma(iiinea, revolufia fran- 
cezâ çi secularisârile i-au redus extensiunea.

Augustus, Oajus Iulius Caesar Octavianus, 
primul împërat al Romanilor, fiul lui Gajus Oc- 
tavius çi al Atiei, nepoata lui Iulius Caesar dupa 
sera sa Iulia; n. 23 Sept. 63 a. Chr. Vestea 
mortii lui Caesar (15 Martie 44), care îl adoptase 
prin testament, a primit-o la Apollonia în Illyria, 
unde studia retorica la Apollodor; îndata gràbi 
la Roma, unde domnia eu putere aproape ab- 
soluta consulul M. Antonius, care refusa a-i 
preda lâsâmêntul lui Caesar. Dar A. sciù sa 
càçtige senatui çi pe veteranii lui Caesar, în 
deosebi eu ajutorul lui Cicero, care credea câ 
servesce interesele republicei. M. Antonius fù 
bâtut în resboiul mutinensic (43), dar în curând 
se împâcà eu A., formând eu acesta çi ou Le- 
pidus al doilea triumvirat (finea lui Oct. 43).

Armata triumvirilor bàtù apoi pe republicaoi 
sub Cassius çi Brutus la Philippi în Macedonia. 
Triumvirii împârtirà imperiul roman între sino: 
Antonius câpètà estul, A. vestul, Lepidus pro- 
vinoiile africane; Italia trebuia sa remânà neu- 
tralâ. Fulvia, so(ia lui Antonius, în con(elegero 
ou Lucius Antonius, a pus la cale contra lui A. 
aça numitul resboiuperusinic (41), dar Agrippa, 
generalul lui A., nipiici armata inimicâ, dând 
pradâ flacârilor çi oraçul Perusia. Numai pria 
moartea Fulviei s’a évitât isbuenirea unui ros- 
boiu între A. çi Antonius; pactul delà Brun- 
dusium (40) a împâcat din non pe triumviri. A. 
lârgi sfera puterii sale prin învingerea lui Sextus 
Pompejus (36) çi prin delâturarea lui Lepidus. 
La 32 exoperà declararea de resboiu contra lui 
Antonius, pe care îl bâtù la Actium (31) çi îl fugàri 
în Egipt, unde acesta se sinucise, asemenea çi 
regina Cleopatra. A. declarà Egiptul de provincie 
romanà. Astfel ajunse A. a fi singurul stàpânitor 
al vastului imperiu çi exoperà delà senatui re
format dupa intenîiunile sale denumirea pe via(a 
în functiunile cele mai însemnate. La 27 a fost 
înzestrat eu titlul »Augustus«, mai târ4iu .sino- 
nim eu împërat. A. a domnit eu multa înte- 
lepoiune çi mare modera^inne, redând imperiului 
pacea çi for(a veche ; a reformat senatui, a îin- 
bunâtâtit legile imperiului, favorisând îndeosebi 
câsâtoiüle (Lex Iulia çi Lex Papia Poppaea), 
çi a réorganisât armata, întroducend o severà 
disciplina; imperiul 1-a lârgit prin supunerea 
restului de popoare din Spania, Illyria, Dalma(ia, 
Pannonia çi Germania vesticà, numai în aceasta 
din urmâ au suferit legiunile saie sub Varus o 
mare înfrângere (9 d. Chr.) (v. Arminius). care 
i-a causât multa amârîciune. A. avuse trei fomei: 
ântâiu pe Clodia, apoi pe Scribonia, delà oaro avù 
pe fica sa Iulia, çi în fine pe Livia, sotia des- 
pâi'titâ a lui Tiberius Claudius Nero. t 19 Aug. 
14 d. Chr. în Nola (Campania), lâsând moçtenitor 
pe fiul sëu maçter Tiberius. [B.]

Cultul lui A., ca Genius çi ca Deus a fost 
pregâtit çi întrodus parte de el însuçi, parte de 
ünguçitorii sëi. A. a zidit templu pentiu Divits 
Iulius (Caesar) ca pentm un (Jeu, çi se ()ioca 
câ gintea Iulia (a lui Iulius Caesar, de care s’a 
(inut çi A.) purcede delà (jina Venus çi delà 
Aeneas. A. la început a primit ca în Roma sà 
fie venerat numai ca Genius, iar în imperiu ea 
Deus, dar a suferit ca ünguçitorii çi poetii sâ-1 
numeasoâ fiul lui ApoUo, viitorul (Jeu al ^eilor. 
Dupa ce a fundat monarchia, în pàrjile romane 
ale Asiei s’a venerat lângâ Dea Roma,_ çi apoi 
provinciile au început a se întrece îiitrodu- 
cênd cultul lui A. ; în Gallia a avut altar conum 
eu Dea Roma çi sub regimul séu i s'a ridicat 
mulfime de altare çi temple ca unui (Jeu. La 
toate aceste a dat ansâ çi senatui roman, iar 
unele au fost ini(iate ori întroduse de ol. Se
natui la 27 a. Chr. pe Ootavian il numesce A. 
(grec. Sebastos), titlul cel mai înalt pentrir uu 
domnitor çi gradul cel mai mare al sanotitâtii 
personale. A. la 12 a. Chr. a dovenit Pontitex 
Maximus, çi prin aceasta a câpëtat çi puterea 
reügionarâ preo(eascâ în mâna sa. La 8 a. Chr. 
luna Sextilis (a 6-a începênd din Martie) se 
numesce Augustirs, çi diua ântâiu din August 
se institue !ja de serbàtoai'e religioasâ pentru 
memoria etemâ a împër. A. çi preste pupn
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timp, lângâ Lan', se ridicà çi «Genius Augusti» 
oa (Jeu apèrâtor. Dupa moartea lui (19 Aug. 14 
d. Chr.) A. din Eoma s’a déclarai de Deus ((Jeu) 
pentiu toi impeiiul, iar senatul 1-a numit Divus, 
çi i-a rânduit o consacrare (v. ao.), ce a remas 
în us çi pentru cultui altor împërap. Doue 
temple i s’au fundat, unul public, aproape de 
for, ÿi altul mai mult pentru familia împërâ- 
teasoâ, afarâ de aceste çi Domus Augusta, fun- 
datâ în Palatin prin vëduva sa Livia. Lui A. 
i s’au întrodus Sodales çi ludi augustales în 
5—12 Oct., iar în 23 Sept, s’a serbat (Jiua nas- 
cerii sale. Impëratul Tiberius a ordonat ca aceia, 
cari pëcâtuiesc în contra sanctitâ(ii lui A., sà 
se judece la moarte. [Atm.]

Época lui A., denumire consacrata piin us 
pentru perioda de înflorire a artelor çi literelor 
romane; cuprinde timpul trecut delà moartea 
lui Suila (78 a. Chr.) pana la a lui A. (14 d. Chr.) 
Prosatori într’aceastâ epocà au fost: oratorul 
Uortensius — a doua celebritate a elocuen(ei ro
mane—; neîntrecutul Cicero; cronicarul Gaesar; 
istorioul Sallustius; biograful Cornélius Nepos; 
istoricul-aitist Titus ÏAvius; eruditul filolog 
Varro çi Vitruvius, teoreticianul aichitecturü. 
P 0 e t i i din epoca lui A. sûnt poate 91 mai ilustri : 
epionrianul cugetator Liccretius; Mricul gra^ios 
Gatullus; Virgilius — lebeda (lin Mantua —, 
regele poetUor latini; marele liiic Horatius; 
elegiacii Propertius çi Tibulus ?i în fine Ovidius, 
cxilatul delà Tomis. Epoca lui A. a fost mo- 
delul renascerü çi al clasioismului francez, al 
epocei Medicisilof (ItaUa) çi a lui Ludovic XIV. 
(Francia).

Aula, 1) în casele eline çi romane vechi un 
loc deschis (curte), încungiui'at mai tânjiu eu 
arcade (peristil), servind ca loc de întrunire 
întregei famiUi; 2) în basilicele vechi creçti- 
nesci spajinl réservât mirenUor ; 3) în evul mediu 
lo(3uin^ unoi personne princiare (d’aci «curte») ; 
4)în ümbagiu academie salele universitai’e pentru 
înti’uniri çi serbâri pubüce, precum çi salele de 
conferinje ale stabilimentelor de culturâ, ca liceelë, 
çooalele normale etc.

Aulic, cm'tean, oficiu sau om de curte; mai 
aies consiliar a., sfetnic al domnitomlui.

Aulich Ludovic, general la honve<Ji çi ministru 
de resboiu, n. 1792 ; ca oficier tinër a luat parle 
în ultimele resboaie franceze çi a fost înaintat 
pânâ la rangul de subcolonel. In aceastâ calitate 
a fost trimis la 1848 eu regimentul sëu în Un- 
garia de sud, ca sa opereze în contra Sêrbilor, 
insà dupa ce lellachich a întrat eu armata 
pe teritorul Ungariei, çi guvemul maghiai1 a rupt 
toate relajiunile eu Viena, A. a remas la oçti- 
rile, cari se supuserâ guvernului maghiar çi a fost 
trimis ca sa poata opéra contra regimentelor 
austriace supuse în Ungaiia nordicâ, unde prin 
tactica sa militarâ a asigurat Maghiarilor mai 
multe învingeri, pentru cari a fost numit ge
neral (7 Martie 1849). In 7 Aprilie A. împre- 
siu'à Pesta eu 11 mii oameni, çi (inênd pe Win- 
dischgi'atz O septëmânâ în neactivitate, a asigurat 
invingerea lui Gôrgey asup.ra armatei împërâ- 
tesoi la Vat çi N. Sarlô çi eliberarea fortâretii 
Comoru. La 24 Aprilie A., întrând eu oastea sa 
in Pesta, a fost primit eu mare ovatiune. A. a 
avut parte considerabUà çi la reluarea fortâreJLi 
Buda, dupa care a fost numit ministru de res

boiu. Dupa depunerea armelor la Çiria a fost 
spânzurat la Arad (6 Oct. 1849). [f]

Aulis, oraç çi port în Boiotia, lânga un sin al 
sti-imtoarei Euiipos; looul de întâlnire al flotei 
grecesci când a plecat contra Troiei.

Aulos, la Grecü vechi un instrument de suüat, 
cam asemenea eu Qauta. Aulodie, cântare vo- 
oalâ eu acompaniare de flautâ.

Aumale, Eugène Philippe Louis d’Orléans, 
duce de A., al patrulea fiu al regelui Ludovic 
PhUipp, n. 16 lan. 1822 în Paris, 1840 a luat 
parte la expedi(da din Algeria ca adjutant al 
fratelui sëu ducele d’Orléans ; la 1843 ca general 
de brigadâ, i s’a înoredin(at comanda superioarâ 
în districtul Medeah; a condus ca comandant 
suprem al provinciei Constantine la 1844 expe- 
dijia contra Biscarei çi a ajuns în Sept. 1847 
guvemor general al Algeriei. Dupa revolu(ia 
din Febr. 1848 çi-a depus funcjiunea çi a plecat 
în Anglia, unde s’a ocupat ou studii militare. 
1871 a fost aies în Academia francezâ çi a testât 
castelul Chantilly Institutului de France. 
In 1889, duçâ ce a pribegit mai mulji ani ca 
exilât, s’a reîntors în Francia.

Aupa, afluent din stânga al rîului Elba în 
Boemia, percurge la poalele muntelui «Schnee- 
koppe» selbaticul abis A. (cascadâ), çi se varsâ 
lângâ laromierz; 82 km. lung.

Au porteur, (franc.) la purtator.
Aur, métal, se aflâ în stare nativâ în forma 

de flloane; nâsipul rîurilor confine adeseori A. 
(pulbere), de unde se poate scoate prin spâlare 
(Dunârea, Oltul etc.) Câteodatâ A. se gâsesce în 
bueâti mari (pepite). S’au gâsit pepite pânâ la 
80 kgr. (California, AustraUa etc.) Extraefinnea 
A.-lui dm stânci aurifère se face eu mercuiiu, 
eu care produce un amalgam, la încàl(Jire mer- 
curiul evaporeazâ çi A. remâne. A. este de co- 
loare galbenâ eu lustru intensiv, are 0 densitate 
de 19'5 ; se topesce la 1035° çi topit e de co- 
loare verejue. A. este cel mai ductil métal (sûnt 
foite de A. unde 25,000 abia au 0 grosime de 
1 mm.) A. nu se altereazâ nici prin aer, nici prin 
apâ, nici prin foc. A. oomerciului este un aliagiu 
de argint sau de cupru.

A. Gooper (aliagiu CooperJ se numesce alia- 
giul compas (lin 16 p. cupm, 7 p. platinâ çi 1 p. 
zinc. (Metalul de oglin^i Gooper se compune 
din 25 p. cupru, 16’5 staniu, 6 p. platinâ, 2 p. 
zinc çi 1 p. arsenic.)

A. milanes, firicele de argint aurite pe 0 parte 
çi lâtâreje, cari se întrebuin(eazà la brodât.

A. tnosaic, bronz compus dintr’un amalgam 
de cositor, mercuriu, suif çi (ipirig, care se in- 
calcineazâ uçor; massa obtinutâ are 0 coloare 
galben-aurie çi servâ ca imitatie de aurire, fiind 
inalterabU.

A. musiv, (aur ovreeso, bronz neveritabil de 
aur), sulfura de staniu cristalinâ eu luciu de 
aur, care se întrebuin(eazâ la auiirea hârtiei, 
cartonului etc.

A. sponghios, aur précipitât în forma de burete 
din solujiunea de chlorurâ de 'aur eu ajutorul 
acidului oxalic, care se întrebuinjeazâ la plom- 
barea dinjilor.

A. de Mannheim, ahâgiu de : eupru 84, zinc 9 
çi staniu 7 ; servâ la bronzare, avênd 0 coloare 
ca a aurului.
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A. de Nürnberg, se întrebuin^azâ pentru 
iinitarea aui'ului, avênd o oompositiuiie aproape 
identicâ eu A. de Mannheim.

Aura, aer, adierea vêntului ; în medicinâ pre- 
sinifirea ivirii unui morb (s. e. epüepsie).

Aurantiaceae, (botan.) sin. eu Rutaceae (v. ac.)
Aurar, dupa pov. rom. e numele unui craiu 

al smeilor. Cetatea, portile çi palaturile lui sûnt 
toate de aur.

,,Auraria“, cassa de economii, societate pe 
aotiuni în Abrud (Trans.), fundatâ la 1887 eu 
un capital social de fl. 30,000 în 300 aotiuni 
à fl. 100; Revirement (1895) fl. 2.182,107; de- 
puneri fl. 246.360; fond de réserva fl. 23,893.

Aurària, (Grosseria, Minuteria), prelucrarea 
metalelor nobile la tôt felul de obiecte de lux 
çi podoabâ. Arta e foarte veche, cuprinde în 
sine O multinie mare de deosebite biançe indu
striale çi artistice.

Aurarium, cetate fundatâ de coloniile romane 
în apropiere de Oit, lângâ comuna Drâgâçani, 
(Rom., j. Vâlcea). V. Zlâtârei.

Aurata, numire românâ data plantei Chry- 
santhemum Leucanthemum L. (v. ac.) (sau 
Leiicanthemum vulgare Lam.)

Aurel, privai în Rom., j. Brâila, între privalul 
Filipoiu çi Dunârea veche; malurile sale fiind 
ridicate servà de drum prin baltâ.

Aurelian, Petru S., distins economist çi bârbat 
de stat roman, n. la 12 Dec. 1833 în Slatina 
(Rom.), ca descendent al unei familii de origine 
transilvanâ; a fàcut studii economice în Francia 
çi a fost mult tünp director al çcoalei de agri- 
culturâ delà Herestreu, lângâ Bucuresci. A. a 
întrat în viafa politicâ la 1876 ?i delà 1877 a 
fost neîntrerupt membru al corpurilor legiui- 
toare. In cabinetul loan G. Bràtianu (luüe 1876 
pânâ Martie 1888) a fost de trei ori (1877, 1882 
i)i 1887) ministru la diferite departamente (lu- 
crâri pubhce, culte, domenii). In Nov. 1895 a 
fost aies senator al colegiului I. de Prahova, çi 
députât al colegiului I. de Ilfov; optând pentru 
mandatul de députât, a fost aies în (Dec. 1895) 
president al camerei deputaîilor. In urma de- 
raisiunii cabinetului Dim. Sturdza, M. S. Regele 
României 1-a însârcinat eu formarea unui nou 
minister, care la 4 Dec. 1896 s'a présentât ca
merei çi senatului României. De atunci A. a stat 
în frantea guvernului român, fiind totodatâ çi 
ministm la departamentul domeniilor, pânâ la 
12 Apr. n. 1897. La 9 Sept. 1871 A. a fost aies 
membru al Academiei romane, în al cârei sin a 
desvoltat o activitate neobositâ; publicist delà 1859 
çi director al excelentei reviste «Economia na^io- 
nalâc (v. ac.), care apare de 20 ani. In aceastâ 
pubücatiune çi în numeroase alte scrieri spéciale 
s’a ocupat eu problème de économie politicâ çi eu 
chestiuni de agriculturâ çi industrie. E economist 
de autoritatej protec^ionist al industriel nationale çi 
interventionist modérât. Scrieri: feara noastrâ, 
schite economice asupra României, (ed. U. rev. 
çi ad., 1888) ; Bucovina, descriere econ., insofitâ 
de 0 hartâ, 1876; Manual de agriculturâ, ed. IV., 
1881; Catechismul eeonomiei politice, ed. II., 
1874; Notice sur la Roumanie (în 1. franc.), o 
descriere a terü din punct de vedere ai écono
mie! sale rurale, industriale çi comerciale, (publi- 
catâ în colaborare eu A. Odobescu), 1867 ; Eco- 
nomia ruralâ la Români, memoriu cetit Aca

démie!, 1879; Monitonil comunelor, (Jiarde agric. 
practicâ, 1861—1863, 3 vol., (publ. ofic.); Eco- 
nomia luralâ, (Jiar pentru agiic., com. çi industrii 
agric., 1876, 1881—1884, 5 vol.; Revista sciin- 
|ificà, 1870—1882, 12 vol. ; Cum se poate funda 
industria în Rom. çi ind. rom. faÇâ eu übertutea 
comerciului de importatiune, 1881 ; Schife asupra 
stârii econ. a Rom. în secl. XYIII., 1881 ; Ex- 
positiunea ua^. de arte çi ind. delà Moscova, 
1883; Politicâ noastfâ comercialâ ia(â eu cou- 
ventiunile de comerciu, 1885; Viitorul nostru 
économie, 1890; Politicâ noastrâ vamalâ, 1890. 
A. e membru al mai multor societafi savante diii 
strâinâtate, comandor al legiunii de onoare çi al 
altor orduri rom., rus. etc.; mare proprietar.

Aurelianus, Lucius Domitius, împërat romau, 
n. 214 d. Chr. din nisce terani din Sirmium 
tPannonia) çi a ajuns la trou din simplu soldat, 
fiind adoptât de Claudiu II. çi recunoscut îm
përat la moartea acestuia (270). El bâtù pe 
Goîi, Marcomani, Sarmaji, Vandali ; prinse pe 
Zenobia, regina Palmirei (273) ; repose pe pre- 
tendentul din Gaüa, Tetricus, objinênd astfel 
un mare triumf. Liniçtit de toate pâ)'(ile se 
apucà a înfrumseta Roma, a face reforme în 
imperiu, çi a întâri grani^a dunâreanâ, pârâsind 
militâresce Dacia çi strâmutând legiunile çi 
slujbaçii în Moesia.. El pornise o expedifle çi 
îrapotriva Perçilor, dar pe cale fù ucis de un 
hbert al sëu (275). Spre sfîrçitul domniei el 
începuse a persécuta pe creçtini. Flavius Vo- 
piscus a scris via(a lui Aurelian.

Aurelius, Sextus Victor, istoric roman din 
secl. IV, a ocupat functiuni înalte pe timpul 
împ. Iulian çi Teodosiu cel Mare. A scris opnl : 
»De Caesaribus». Lui i s’au atiibuit çi unele 
opéré din seclii mai tàr(Jii ca: »De vins illustribus 
urbis Romae«, »Epitome« ç. a.

Aurelle de Paladines, general franc., n. 1804, 
comandant în resboiul crimeic la 1854, mm 
ântâiu ca general de brigadâ, apoi la Sebnstopole 
ca divisionai1; mai tàrdiu a fost oomandantiil 
Marsüiei, iar în Maiu 1869 fù pus în disponi- 
bilitate. 1870 a fost comandant suprem al ar- 
matei delà Loire. A. a luat parte foarte activa 
în resboiul din 1870—71. In 9 Nov. 1870 n 
învins la Coulmiers çi a ocupat Orleansul. Ca 
membru al adunâtii nationale din Bordeaux, 
dupâ incheiarea armistitiului din 28 lan. 1871, 
el a combâtut continuarea luptei. In Mnrtie 1871 
a fost denumit comandant suprem al gardei na
tionale din departamentul Seinei; la 1873 a fost 
pensionat. f 17 Dec. 1877 în Versailles. A. a 
scris : «Campagne de 1870—71; la première ar
mée de la Loire». (Paris 1872.)

Aurengzib, {=pododba tronuluij, mare-mogul 
în India, 1658—1707, fiiul lui Çah-Dçahan. 
Alungând pe tatâl sëu çi ucigându-çi fiatii a 
ocupat tronul sub numele Alamgir, adecâ în- 
vingêtorul lundi; prin resboaie noroooase a lârgit 
imperiul çi a mârit splendoarea tronului sou.

Auréola, (dim. delà aurea corona), cerc luminos, 
ce se depinge la icoanele sfintilor in jurul oa- 
pului lor; însemneazâ gloria cereascâ, de care se 
bucurâ sfintii. La icoana sf. Troimi A. e triunghiu- 
larâ, simboüsând, câ în D.-()eu sûnt trei persoane.

Aureus, (lat.) monetâ de aur de pe timpul 
îrapëratilor romani, = 25 Denare = 100 Sosteit» 
(28,54 franci); a fost înlocuitâ eu SoUdus.
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Aurich, district în prov. prusianâ Hannovera, 

3108 km*., 218,120 loc. Capitata A., lângâ linia 
Georgsheil-A., 5640 loc.

Auricula, partes exterioarâ (paviloniil) urechii.
Auriculat, în botan. numele acelor organe ce 

au pe de laturi unul sau doi mici lobi (auricule) 
ascutiti ori rotun4i ; s. e. limbul frunzelor de 
Roohita lûndunelei etc. Când limbul e A., cele 
2 auricule se pot uni prin marginile lor vecine, 
lâsând petiolul liber çi atunoi Embul are forma 
unui dise sus^inut de petiol, a^e(}at pe fafa in- 
ferioarâ a lui, în centru chiar, ori excentric, cum 
se vede la frunzele de Conduru-Doamnei etc., 
frunze 4ise peïfate. Dacâ fmnza e sesilâ §i auri- 
culata, aiu'iculele se pot reuni prin marginile lor 
interne, îmbrâ^içând tulpina sau ramura, care 
pare atunci câ strabate frunza, cum se vede la 
frunzele (}ise perfoKate. [S. Çt. E.]

Aurifaber, Mihail, magistru al artelor libéré ; 
ca pleban în Çura mica, làngâ Sibiiu, a compus 
în secl. XIV. o carte liturgicâ pentru trebuintele 
capitolului din Sibiiu.

Aurifer, flat.J ce contine aur.
Auriga, Clat.J 1) constelatiune în calea lap- 

telui, 66 stele, între cari Capella de mârime I. 
ÿi alta de mârime IL; 2) cel ce màna caii la 
alergâri în circurile romane.

Auripigment, (Orpiment rtsa Ss), un compus 
al siüfului eu arsen, destul de respàndit în na- 
turâ, cristalin ?i amorf, de coloare galbenâ-por- 
tooalie ; se întrebuinteazâ ca coloare în picturâ.

Aurire, suHare ori dublare eu aur, poleire, 
inducerea eu aur a obiectelor metalice çi ne- 
metaüce. La A. prin foc tombaoul, folosit mai 
des ca basa, se arde mai ântâiu eu acide în 
galben, se udâ eu solujiune de nitrat de mer- 
curiu, se îmbraeâ eu amalgam de aur, se clâ- 
tesce, se uscâ §i se înderbantâ, ca sa se alunge 
mercuriul, apoi se clâtesce de nou, se freaeâ 
eu O perte de aramà çi se lustruesce eu piatrâ 
ro$ie (ematitâ). Poleiala roçie se ob^ine, dacâ 
muiem obiectul cald în cearà fierbinte, verde 
eu amalgam de aur eu continu! de argint. Ca 
obieetele aurite sâ fie fârâ luciu se încàl^esc eu 
un amestec topit de salpetru, alaun çi sare co- 
munâ, care desvoaltà cblor §i disoalvâ aur. Pentru 
evitai’ea uncr inoonveniente ale aurirei prin foc, 
se indue obieetele §i prin galvanoplasticà eu 
inercurtu, apoi eu mult aur çi iarâçi eu mer- 
curtu $i în fine se încàlcjesc. Cuprul are lipsâ 
de mai rault aur decât tombacul, iai'â aurtrea 
pe argint n’ai'e vioiciune. Argintul aurit se nu- 
inesce Vermeil. Fierul çi otelul se amalgameazâ 
prin flerberea eu mercurtu, zinc, vitriol de fier, 
apâ !ji acid chlorhidric çi apoi se trateazâ ca 
tombacul. La A. rece a cuprului, alamei, tom- 
bacului, argintului nou çi argintului se freaeâ me- 
talul luciu eu iascâ de aur (panzâ muiatâ în 
chlortd de aur çi arsâ) eu degetul sau eu un dop 
de pluta, muiat în apâ sâratà çi putin carbonisât, 
?i apoi se lustruesce eu piatrâ roçie. Ba e mai 
putin durabilâ decàt A. prin foc, dar mai fru- 
mo^â, çi de aceea se çi aplicâ pe deasupra la 
aurtrile slabe prin foc. La A. umedà arama, 
alama, tombacul, ai’gintul nou, otelul indus eu 
aramâ, tinicheaua albâ se moaie într'e solutiune 
subtiatâ de chlorid de aur sau într’un amestec 
fierbinte de aoeastà solutiune eu bicarbonat de 
kaliu, apoi se clâtesc, se uscâ çi se lustruesc.

Dar se obtin tôt numai aurtri uçoare. La A. 
verde, lângâ chloridul de aur se mai adaugâ nitrat 
de argint. La A. umedâ a argintului (aurire gre- 
ceascâ) se moaie într’o solutiune de cblomrâ de 
mercurtu çi aur în acid azotic. Fierul çi otelul 
se induc mai ântâiu eu cupru sau se moaie dupâ 
tratarea eu acid azotic in solutiune etertcâ de 
chlortd de aur. Aceastâ A., care se întâresce tôt 
mai mult prin muiarea repetitâ, se prinde mai 
bine pe otelul neluciu tratat eu acid azotic. Dar 
aceste A.-rt nu sûnt nici odatâ durabile. De aceea 
fierul çi otelul se induc eu cupru çi apoi se 
aplicâ solu^unea fierbinte eu bicarbonat de kaliu. 
Otelul se çi îmçresurâ eu o sîrmâ eu zinc çi 
se moaie eu el intr’o solutiune de cyanaur în 
cyankaJiu çi sulfocyankaliu. La A. galvanieà 
se folosesce o solutiune de aur, aur fulminant, 
chlortd de aur în cyankaUu. OhiectuI bine curâtit 
se atîmâ de o sîrmâ de platinâ sau de aramâ 
auritâ 1—2 minute în solutiune, se clâtesce, se 
freaeâ eu peria în tartru çi apâ, se clâtesce de 
nou, se uscâ çi se atîrnâ de nou obiectul în 
solutiune. Aceasta se repeteazâ din 2 în 2 mi
nute, pânâ ce aurtrea e destul de tare. Obiec- 
tele lustruite dau o aurire lucie, cele nelucii 
aurire matâ. Continutul de cupru în solutiune 
face auiirea roçie, argintul o face verde. Stratul 
de aur e mai des ca la aurirea prin foc, dar 
preste tôt se prinde ceva mai putin. Arama, 
alama, tombacul, brcnzul, argintul nou, staniul, 
zincul, fierul bâtut çi fonta, otelul, argintul, pla- 
tina çi aliagele de aur se pot polei foarte fru- 
mos pe cale galvanicâ. La A. prin contact, so- 
lutiunea de A. galvanicâ se trateazâ eu chlorurâ 
de natrtu çi se Încâl4esce într’un vas sticluit 
de fontâ. Obiectul de aurit se atîmâ înlàuntra 
çi preste el se moaie în Uchid o bucatâ de zinc, 
care sâ se atingâ de obiect. ^icul de aur se 
lipesce pe fierul çi otelul fierbinte, curâtite bine 
çi tratate mat eu acid azotic, fârâ nici un ait 
matertal de légat; adeseori se folosesce însâ 
spre acest scop verniu de ambra, coloare de 
oleiu etc. Çi placarea eu aur se baseazâ pe 
împreunarea mechanicâ a unui métal strâin eu 
0 foitâ de aur prin presiune mare. La A. por- 
celanului se întrebuinteazâ aur précipitât din 
chlorid de aur prin acid oxaüc sau vitriol de fier 
çi amestecat eu nitrat basic de bismut ca ma- 
terial de topit; dupâ ardere trebue lustruit. A. 
Ittcie (eu oleiu, A. de Meissen) din contrâ dâ 
direct suprafatâ lucie. Se obtine prin ardorea 
unei solutiuni de sulfurâ de aur sau aur ful
minant în balsam de sulfur, dar e mai putin 
durabilâ; déjà dacâ frecâm obiectul de câteva 
ori de pëml din cap poleiala se duce ca luatâ 
de 0 pilâ finâ. A. falsà e analogâ eu inducerea 
eu alamâ. A. prin foc era cimoscutâ déjà în an- 
tichitate, la 1403 era opritâ vên4area de obiecte 
aurite de alamâ çi cupm, ca sâ împiedece în- 
çelàtoria. La 1603 se cunoscea déjà A. prin foc 
a fierului çi otelului indus eu aramâ. A. pe cale 
rece eu iascâ de aur pare a fi fost inventatâ 
în Germania, çi la 1698 era cunoscutà în Anglia. 
A. eu ether a otelului a fost des întrebuin- 
tatâ de Englezi. Toate A.-le umede sûnt din 
timpul mai nou çi furâ repede înlocuite prin A. 
galvanicâ. La 1803 BrugnateUi poleî doue me- 
dalii de argint eu ajutorul pilei Volta çi al unei 
solutiuni de amoniac eu continut de sare de aur.
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De la Rive publicà la 1840 procedura sa între- 
buiu^atâ déjà din 1828. Tôt la 1840 Euolz în 
Francia çi ambii Elkington în Londra luarà pa
tente pentru acest mod de A., cari furâ perfec- 
tionate în Germania prin Elsner §i Bottger, în 
Francia prin Roseleur çi Christofle. A. prin contact 
fù inventatà de Frankenstein în Graz la 1842.

Auri sacra famés, (lat.) blâstemata sete de 
anr. Citât din Vergiliu, Aeneis, 3, 57.

Aurlscop, aparat pentru cercetarea internului 
urechii.

Aurora, roçeata ce se vede în est dimineata 
înainte de resàrirea soarelui; ea provine delà 
vaporii de apâ, ce se aflâ în aer. Vaporii de 
apâ transmit numai coloarea roçie, pe celelalte 
lé absorb. Tôt aça se expUoâ çi roçeata de seara, 
care uneori bâte în gâlbue, anume oând at- 
mosfera e îucârcatà eu multi vapori de apâ, încât 
O parte se strâformèazâ în beçicute de apâ âneâ 
înainte de apunerea soarelui. (V. amiu'g.)

A borealà, v. lumina polarà.
Aurora, la Latini în poesiile mai vechi e fata 

(Jeului Sol (soare) ; pe un denar al gin^ii Plautia 
apare ca mânâtoare de oaii soarelui. A. aeji 
zorile. (V. Eos.) [Atm.]

„Aurora“, titlul mai multor publicatiimi perio- 
dice romane apârute la; Ceruàut, Craiova, Pesta çi 
Têrgoviçte; mai însemnate; 1) »j4. Graioveit, 
apânitâ la 1870—73. 2) >A. românS,*, apâmtâ 
la Cernant din Aug. 1881 pânà la finea anului 
1882 odatà pe lunâ, ca organ beletristic-literar 
al sSocietâtii pentru cultura çi literatura românà 
în Bucûvina«, sub redactiunea prof. loan I. 
Bumbac; în 1883 n’a apârut, iar in 1884 apare 
în editura çi ca proprietatea redactorului vochiu 
ca revistâ lunarâ sciintificâ-literarâ. Tip. H. 
Czopp. 3) » A. românàt, foaie beletristioâ, apâmtâ 
la Pesta în 1863—65, de 2 ori pe lunâ. Pro- 
prietar, redactor çi éditer: parochul loanichiu 
Miculescu. Tip. Emeric Bartalits.

„Aurora“, societate de împmmut çi pâstrare 
în Nâsëud (Trans.), înfiintatâ la 1879, eu un 
capital compus din mise à fl. 50, pentm cari se 
elibereazâ libele. Cap. social (1896) fl. 84,250.—, 
depunerifl. 407,722.59, revirement fl. 255,921.98, 
profit fl. 5,108.50, dividenda 10°/o.

Aurugo, (lat.) gâlbinare (boalâ).
Aurunci, v. Ausoni.
a. U. s., prescurtare pentru actum ut supra, 

(v. actum).
Ausa, (Viens Ausetanormu), în vechime oraç 

în prov. romanâ Hispania Tarraconensis, astàcji 
Vieil.

Auschwe, (pron. auçve), în mit. slaveanà 4eul 
cel mai înalt de luminâ; numele lui înseamnâ: 
luminâtorul, el se numesce raedic divin (v. Apollo 
medicus) e mijlocitor între oameni çi (Jeü mai 
înalti ?i se aseamënâ lui Mithras, (Jeu., de soare 
la Perçi. [Atm.]

Ausculta|!une, parte esentialâ a metodului de 
investigatiune fisicalâ în medicinâ. Consistâ în 
întrebüintarea diferitelor fenomene acustice, cari 
se desvoaltâ în organe, spre a recunoasce eu 
ajutorul au(}ului în ce stare se afla acestea. Se 
face sau imediat prin punerea urechii direct pe 
paitoa respectivâ, sau prin mijlocirea de aparâte 
in forma de tub (stethoscop). Introdusâ de 
Laenec (1816), periectionatâ de Skoda etc.

AuSCUltator, asesor (consilier) fârâ vot al unui

colegiu; titlul oflcialilor începëtori în functiuni 
iuridice. In Austria A. este oficial auxiliar çi 
subaltern pe lângâ judecâtorii.

Auçel, (Regulus cristatus), o micâ pasere eûn- 
tatoare din grupa SuhuKrostres; are cioc drept 
çi putin comprimât la vîrf, deschiijëturile semi- 
lunare ale nârilor sûnt provëçjute eu solzi inein- 
branoçi ; pe spate galben-verijiu, pe burtâ galben- 
suriu çi amiu la crescet; petrece prin biàdet, 
nutrindu-se eu insecte, dupa cari aleargà în 
societate eu pitigoii, toamna însâ se coboarà çi 
la çuç ; cântâ într’un ton slab çi subtirel. E cea 
mai micâ pasere în Europa, abia de 10 cm. în 
lungime. [B. V.J

Auçel, 1) munie, în muntii Sebeçulni, întie 
Surian çi Vîrful luiPetru, are înàltimo de 2011 in. 
Preste el trece o potecâ de munte delà Surian, 
pe pârëul Auçel çi prin strimtoarea Taia, în valea 
Jiului, la Petrila ; 2) rîulej., isvoresce în mimtele 
A. (muntii Sebeçului) çi se varsâ în Taia, un 
afluent al Jiului unguresc. [Silv. Mold.] 

Auska, în mit. slaveanà e o 4inâ din suitn 
lui Perun, 4eu de soare. A. e roçata de searâ 
a cerului delà apus, care urmeazâ dupâ apvmerea' 
soarelui. [Atm.]

Ausoni, (lat.) locuitorii Ausoniei (v. ao.) Po- 
porul cel mai vechiu în Ausonia, a fost de vi(â 
oscicà, precum çi inçiçi A. La 47 înainte de 
fundarea Eomei (753 a. Chr.) au venit Etniscii 
numiti çi Tusci çi Btruri din Etruria çi s'au 
açe4at în Ausonia, iar mai târ4iu pe termii ei s’au 
fundat mai multe oolonii grecesci, preste tôt din 
gintea Dorilor, çi coloniile lor de friinte erau: 
Kymae (Cumae), Dikeorchia (Puteoli), Nenpolis 
(Neapol). In partea nordicâ oraçele de frunte 
erau Mintumae, Sinuessa çi Suessa Aurunca. 
Dupâ cucerirea A.-ei, locuitorii delà çesuri s’au 
numit âneà A., iai' cei din munti Sabeli. Sorii- 
torii strâini, s. e. Aristoteles çi Apollonios Rbodios 
(secl. III. a. Chr.), amintesc âneâ pe A. Romanii 
au fundat aci coloniile romane çi apoi au mai 
edifleat multe oraçe, între aoeste Herculanum 
çi Pompeji, çi pe timpul lui Iulius Caesar au 
adus çi colonii suplinitoare. limha oscicâ a se- 
mënat celei umbrice çi romane, dar apoi A. 
devenirà eu totul romanisati, încât la a. E. 419 
câpëtarâ dreptul de »civitas romana«. Pe lângâ 
toate câ A. — în sensul strins — nu mai existaii, 
pentru-câ erau romanisati, Ovidius (43 a. Chr. 
117 d. Chr.) pe August împëratul îl numesce : 
ducele ausonic, iar imperiul roman, iin])eriul 
ausonic, de unde e apriat, câ numele A. e identio 
eu numele roman, ha mai târ4iu Italii âneâ s’au 
numit A., precum Italia se chiema Ausonia. Dar 
se face amintire çi de A. din Daoia. Teodosie II., 
împëratul imperiului roman delà resârit, la 448 
d. Chr. ti'imite pe Maximin de sol la Attila, 
regele HunnUor, care stâpânia în Dacia çi terile 
învecinate, çi eu Maximin câlâtoresee çi învë- 
tatul Priscus Wietor, care apoi a descris câlâ- 
toria la Attila çi spune, câ în Hunnia (Dacia) eu 
trei ocasiuni a au4it vorbindu-se limba Huunilor, ■ 
a Gotilor çi a A.-lor. Georgius Niebuhr, oomoii- 
tatorul renumit al mai multor clasiei bizautinf 
precum çi al opului lui Priscus, dovedesce oü 
limba ausonicâ din Dacia e limba tsriinenscâ, 
adecâ poporalâ romanâ; iarâ Otrooocius (Origines 
Hungarorum, part. I. cap. 4), eu referintâ la opui 
lui Priscus 4ioe, câ limba A.-lor din Dacia e limba
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valachicâ, adecâ româneascâ, ca o limbâ latinâ 
stricata, Astfel e dovadS, cà Românii pe tünpul 
Hiumilor au trait în Dacia. (Cf. Fainilia Nr. 46 
din 1894, §i Haçdeu; Etym. M. Rom., p. 3162.)

[Atm.]
Ausonia, teai'â anticâ în Italia; teritorul ei a 

stat din o parte a La(iului de càtrâ riul Liris $i 
din pâmêntul lâfit delà Liris pana la riul Silarus, 
ce a despâr(it-o de Lucania. A. la apus a fost niâr- 
ginità de Marea Tyrrhena, mai târcjiu nnmità 
tuscâ, iar spre resàiit de cracurile muntilor 
Apenini. Popoarele vecine la nord erau Latmii, 
la resârit Oscii, lâjiti çi în A., iar spre ameacji 
Oeuetri. Romanii, dupa ce la a. R. 244 (509 a. Chr.) 
au alungat regii din Rema, au cucerit A., çi pe 
timpul republioei i-au dat numele Campania, dar 
iiiunele A. la istorici çi poefi s’a susfinut pânâ la 
oâderea impeiiului roman oriental, resp. bizantin 
(1453 d. Chr.) ; adeseori Italia întreagâ çi imperiul 
roman s'a numit A. [Atm.]

Ausonius, Deeimus Magnus, poet, jurist çi 
retor roman, n. 309 d. Chr. în. Burdigala; în- 
vëtâtorul împëratului Gratianus. Ocupà deosebite 
hmctii în stat, la 379 fù çi consul; f 395. 
Delà A. au remas: Gratiaram actio, plinâ de 
avént oratorio; epigrame; epistole în prosà çi 
în vcTSuri; poesii la adresa »professores Burdi- 
galenses«; 20 idile în metru eroic, dintre cari 
mai însemnate sûnt a Vn. »Bissula« çi X. »Mo- 
sella«, povestirea epicà a unei câlâtorii la Mosel 
•?i Rin. Poesiile SEde au valoare mai mult în 
ce privesce forma; fondul lasà mult de dorit.

Auspices, numele latin çi cel vechiu pentru 
Auguri (v. ac.) Nici o actiune pubUcà de stat, 
ori de magistrat nu se fàcea, fârà de a întreba 
pe A., caii în acest mod aveau ofioiu de mare în- 
semnâtate çi influentà, dar de multo ori trebuiau 
sa facâ auspiciele aça, precum U-se demanda din 
partea puterü de stat, în interesul statului çi 
adeseori în al domnitorului sau al unei partide 
ou influença. Au-spec-s sau çi av-i-spec-s în- 
seamnâ privitor de paseri. A. se alegeau pe 
via(â din familüle de frunte, imeori çi plebeie 
5( în feluiite timpuri formau un colegiu de 4 
pânâ 16, câteodatâ çi de mai mul^i memhri, toti 
preoti, câci numai aceçtia erau în legàturà ou 
(Jeü çi sciau voinfa lor. [Atm.]

Auspicium, (lat.J pre(}icerea viitorului din sbu- 
ratid paserilor.

Aussee, oraç în Stiria, lângâ Traun, situât în 
regiune aJmirabilâ la 662 m. deasupra màrii; 
liidroterapie çi bâi de apà sâratâ, cercetate de 
ca. 6000 stràini pe an. In apropiere sûnt la- 
curile Grundel, Toplitz çi Kammer.

Aussig. oraç în Boemia, lângâ Blba çi Brela, 
centra al liniei ferateViena-Bodenbaoh, 23,723 loc. 
(1890). Fabrioâ chimicâ; mine de cârbuni. Aici 
au fost invinçi Saxonii în 15 lunie 1426 de Husifi.

Aussra, dupa mit. slaveanà luceaférul de dimi- 
nea(a ; cel de seara s’a numit Bezlea. [Atm:]

Austen, (pron. ahst’n), lane, remanoierà en- 
glezà; n. 1775 f 1817. In un stil simplu, ne- 
foitat, dar ou mâiestrie rarâ, presintâ în romanele 
ri (»Sense and SensibiUty*, 1809; »Pride and 
Préjudice», 1816; »Emma« etc.) reteiinje sociale, 
sentimente çi caractère din viafa claselor de 
mijloc. Talentul ei fù mult précuit chiar de 
Walter Scott. Op. Londra, 1870.

Auster, (lat.J l) rigoros, sever ; 2) dupa mit.

romanâ e numele vêntului de ameatji, ce aduce 
negurà çi tempestate, çi pentru aoeasta s’a cre- 
(jut, cà çi A. ca lupiter dispune de fulgere çi 
tunete. A. la Greci s’a numit Notes, çi s’a re
présentât prin un tinér. (V. Austru.) [Atm.]

Austerlitz, oraç în Moravia, lângâ Littawa 
çi ünia fei'atâ Brünn-Bisenz, 3475 loo. (1890). 
Aici a avut loc în 2 Dec. 1805 Victoria lui Na
poléon I. asupra Austriaoilor çi Ruçilor sub 
Kutosow (lupta celor 3 imperafi). Napoléon 
înaintând câtrà platoul Pratzen a spai't central 
Ruçilor, pe cari atàcându-i din flanc i-a împins 
câtrâ lacurile de Satschan, unde s’a spart ghiafa 
çi s’au înecat mulfi din ei.

Austin, capitula statului Texas (America de 
nord), lângâ Colorado, 14,476 loc. (1890).

Austral, (lat.J sudic.
Australia, (eu ilustratiuni), al cincilea çi cel 

mai mic continent. Numele A. însemneazâ 
»(earâ de sud», »tearâ australà». Mai înainte sub 
A. se întelegea întreaga mare de insule situate 
înti’e Oceanul Indic çi coastele vestice ale Ame- 
ricei; acum sub A. se întelege numai conti- 
nentul numit mai înainte lOlanda noua», dim- 
preunâ eu îns. Tasmania, iarâ ceielalte insule 
ale Oceanului Pacific se cuprind sub numele 
general de Oceania (v. ac.) Englezii mai uu- 
merâ la A. çi Zeelanda noua.

SiTUATIE, LIMITE, ACCmENTE PE fEEMÜRI.
Continentul A. este situât pe emisfera sudicâ 

înspre sud-est delà Asia. A. se întinde delà 
punctul sèu cel mai oriental Cap Byron, pânâ 
la cel mai apusean Cap Inscription, preste vr’o 
40 grade longitudinale (4300 km.), iar în direefie 
delà nord spre sud, delà Cap York pânâ la 
Cap Wilson, preste vr’o 28'/a grade latitudinale 
(3180 km.) Teritorul cuprins între aceste puncte 
are o suprafatâ de 7.627,832 kma. Forma con- 
tinentului e biniçor rotun()itâ. Coastele A.-ei 
sûnt spàlate în partea vesticâ de Oceanul Indic, 
în partea nordicâ de Marea Arafura, înspre est 
de Oceanul Pacific, iar în partea sudicâ se 
împreunà Oceanul Indic, cel Pacifle çi cel 
Glacial Antarctic. Termurii A.-ei sûnt foarte 
pufin membrafi ; cea mai adâncâ tàieturâ în 
continentul A. este GoLful Carpentaria în partea 
nordicâ, între peninsulele York çi A. de nord, 
delà aoeasta spre vest se aflà golful ce duce 
la Queens Channel çi sinul Cambridge ; în partea 
vesticâ a oontinentului este Géographe Channel 
(Golful geografîlor), iar in pai'tea sudicâ cel 
mai extins golf, golful sud-austral sau marele 
golf austral, eu sinurile : Spencer, St. Vincent 
çi baia Encounter, delà acesta spre sud-est se 
aflà sinul Port Philipp. Cele mai multe çi mai 
bune sinuri sûnt în partea estioà a A.-ei, ele 
sûnt însà foarte mici çi cele din spre nord-est 
sûnt greu accesibile din causa banoelor de corale 
situate pe dinaintea lor; mai remaroabile sûnt 
bâile: lervis, Botany, Port lackson. Broken, 
Shoal, Moreton, Hervey, Port Denison, Edge- 
cumbe, Halifax çi lângâ peninsula York baia 
Princess Charlotte, ’fermurii A.-ei în genere 
sûnt încadrati ou munfi, cari se pogoarâ repentin 
spre mare ; numai în pujine locuri se aflâ (ermuri 
plani, ca termurii mlâçtinoçi din partea sudicâ a 
Golfului Carpentaria. A. nu e sâracâ în insule;- 
în partea sudicâ duo çirari de insule mai mici
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(Kings, Hunter, Flinders, Barren) prin strim- 
toarea Basa la insula mai mare Tasmania ('feara 
lui Van Biemen), iar la nord duc alte çiruri de 
insule (Melville, ‘Wessel) spre Guinea noua, 
deapârtita de continent prin strimtoarea Terres. 
In Golful Carpentaria âncâ se aflâ multe insule ; 
cele mai mari sûnt; Wellesley, Eylandt etc.

Oro- çi idrografia.
Intreagâ partea nord-vesticâ a A.-ei se pre- 

sintâ ca un platou mare, avênd înâlçime de vr’o 
400 m., iar culmea despârfitoare de ape în acest 
platou, la vr’o 450 km. delà (erm, se ridicâ la înâl- 
fimi de preste 1000 m. (Mount Biuce 1158 m.); 
aproape la mijlocul continentului se ridicâ mun(n 
Mac-Donnell-Range çi Mount 'W ood-roffe (1594 m.) 
Partea esticâ a continentului e tinut muntos; 
aoi se ridicâ tînspre sud-vest) grupa Alpilor 
australi eu piscul Cosciusco (2240 m.), iar ra- 
muri ale acestor mun(i se intind spre sud-vest 
çi vest pânâ la mare. Delà Alpii australi se în- 
tind dealungul (ermului estic al continentului 
mai multe çii'uri de mun(i ce poartâ diferite 
numiri (Mun(ii vine(i eu prâpastii periculoase, 
etc.) pânâ la Uap York. Platoul cel mare central 
se înclinâ înspre sud câtrâ GolEul Spencer çi 
Encounter, cari formeazâ estuaml apelor, ce vin 
din mun^i çi din interiorul continentului. In 
pri\in(a apelor A. e foarte sâracâ. Cel mai 
însemnat rîu, çi aproape singui'ul, care curge 
în continuu, este Murray, (lung de 1300 km.) 
çi atluentii acestuia Murrumbidgee çi Lachlan; 
iarâ celalalt afluent al lui Murray, rîul BarUng 
sau Calewatta, deçi cuprinde un teritor mai 
mare çi e mai lung, numai în timpul ploilor 
ai'e apâ, iar în timp de secetâ dispare, lâsând 
în urma sa numai bâl(i çi mocirle, ca aproape 
toate celelalte rîuri ale A.-ei, dintre cari me- 
ritâ amintire rîul Victoria, numit çi Cooper, 
ce se varsâ în lacul Eyre; rîuri litorale în 
partea esticâ sûnt: Clarence (230 km. lung), 
Dawson etc., în partea nordicâ Victoria, în cea 
vestioà Murchison, Gascoyne, iar în partea sudicâ 
Glenelg. Lacurüe A.-ei în partea cea mai mare 
a anului sûnt numai mlaçtine, în timp de ploi 
cresc la mârimi considerabile. Cele mai mari 
çi însemnate lacuri sûnt: Torrens, Eyre, în 
cai'e se soui'ge çi lacnl Gregoiy ; spre vest delà 
Torrens se aflâ lacul Gairdner. Acestea çi alte 
lacuii mai mici din vecinâtatea lor au apâ sâratâ. 
In interiorul A.-ei se aflâ un lac nu prea larg, 
dar lung de 320 km., lacul Amadeus. Partea sud- 
vesticâ a A.-ei âncâ e presâratâ eu lacuri çi bâlfi 
numeroase (Austin la înalfiine de 427 m.)

Clima.
Partea nordicâ a A.-ei ai’e cUmâ tropicalâ, 

pài-^ile sudice au o climâ aprope corespuncjétoare 
eu cea din Europa sudicâ sau Africa de sud. 
Intre acestea se întinde o regiune mijlocie eu 
secete mari çi temperatui'â foarte schimbâcioasâ. 
Ploile în pai-tea de nord cad vara (Nov.—Apr.) 
în pârfile de sud iama (Martie—Sept.) In zona 
mijlocie nerogulat, dar pufin, uneori ani dea- 
rândul nu plouâ. Cantitatea apei de ploaie într’un 
an e 1440—1660 mm. Temperatwa medie în 
Sidney 17°, Brisbane 22°, Melbourne 14°, Ade- 
laida 17° çi în Perth 18° C. In genere cüma 
A.-ei e sânâtoasâ. [I. P.]

Flora.
Isolatâ, ca çi posifia acestui continent, e çi 

flora A.-ei. Chiar familii întregi de plante res- 
pândite lipsesc aici s. e. Equisetaceele, Amyg- 
daleele etc. Unele sûnt representate numai pria 
triburi proprii, s. e. Labiatele prin Prosanthereae, 
Saxifragaceele prin Bauereae etc. Afarâ de ele- 
mentele endemice, concentrate mai aies spre 
litoralul sud-vestic, o înrudire se manifesta eu 
sudul Africei, s. e. prm genurile Emex, Mesein- 
bryanthemum. Pélargonium ç. m. d., çi încâtva 
(s. e. prin Phyllocladus ç. a.) ou America sudicâ. 
La nord cât fine A. .subtropicalâ întimpinâm 
elemente indice eu deosebire între palmieri. 
Litoralul estic se distinge prin o sérié de coni
fère paciüce, ce ne reamintesce flora chino- 
japonezâ sau cea califomianâ. Centml oontineii- 
tului în antitesâ eu litoralul e deosebit de nio- 
noton, acoperit sau de stepâ (uneori salignâ), 
unde înti'e plantele herbacee citâm ca cele mai 
importante : iarba cangurului (Anthistiria ciliatn), 
speciile oaracteristioe ale fam. endemice de Xan- 
thorrhoeaoeae, Spinifex ; sau de tuflçuri »scrub« 
mai aies de Acacia, çi ici-colea de pàduri fârâ 
umbrâ, în cari prevaleazâ Eucalypfii, oei mai 
înalfi arbori ai globului terestru. — Ca plante eul- 
tivate originare din A. constatâm deosebit de 
pufine : câteva fructe, s. e. nuci de Araucaria, 
0 coniferâ. capsule de Marsiüa çi frunze s. e. 
de Xanthbrrhoea; Eucalyptus globulus are im- 
portanfâ medicinalâ; de aceea imediat dupa colo- 
nisare în nord au fost întroduse plante tropicale 
resp. subtropicale, iar în restul acestui continent 
agricultura a aflat cea mai largâ respândire.

[A. Pr.]
Faüna.

Fauna A.-ei se caracteriseazâ prin animalele 
pungoase çi cloâcoase (monotreme), pe cànd alte 
sugâtoare lipsesc. Cloâcoase sûnt 3, anume 2 
soiuri de furnicari çi un animal ciocos. Animale 
pungoase sûnt preste 100 specii. Animale iie- 
pungoase sûnt foarte rari. Dintre paseri în A. 
se ailâ numeroase specii çi indivi(}i de papagali ; 
paseri caracteristice sûnt : Menura superba Davies, 
emu çi casuarul. — Çerpi çi çopârle în numpr 
mare, çerpii veninoçi în preponderanfà. Crocodili 
se aflâ atât în mâri cât çi în apele dulci. Intre 
pescii de rîuri sûnt 2 specii de Ceratodus. Flu- 
turü sûnt rari; sûnt însâ numeroçi gândacii 
(soarabeu sau capiiconi.) Locustele causeaza 
adeseori stricâciuni çi pagube mari.

Minérale.
Bogâfia de aur a A.-ei e de mare însemnâ- 

tate. Aflarea acestui prefios métal a schimbat eu 
totul relatiunile în A. çi a contribuit la înflorirea 
repede a ei. Cantitatea aurului aflat în A. delà 
1851—1889 a fost în total de 2.666,698 kg., re- 
presentând enorma sumâ de preste 100 miliaide 
franci. Âncâ înainte de aflarea aurului s'a gMit 
aramâ îu abundenfâ çi se scoate çi acum ; oâr- 
buni fosiü se aflâ în cantitafi mari, putiu ex- 
ploatafi însâ pânâ acum. Mine de argmt se alla 
în Queensland.

Etnogratie.
Locuitorii A.-ei aparfin la diferite rasso; in 

genere se pot grupa în doue: indigeni çi imi- 
gra(i. Intre cei din urmâ se numerâ Europemi
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çi Chinezii, cari ocupâ clin ce în ce tôt mai niult 
teren, împingènd pe indigeci spre interioml con- 
tmentuiui. Cu oât înainteazâ cultura europeaDa, 
eu atât aoade rassa indigenâ çi se apropie de 
pieire. In Tasmania a disparut déjà popoiTiI ori- 
ginar indigen. Numërul Australienilor se pare a 
nu întrece cifra de 55,000. Rassa australâ se carac- 
teriseazâ prin coloarea ei cafenie, përul negim, 
ochi bruni, albul oçhilor tulbure, fninte ângustâ, 
cam plecatâ înapoi, nas scurt çi lat cu nârile largi, 
buze groasè, corpul përos, mânile $i picioarele 
lungi în proportie cu corpul. (V. ilustr.) Austra- 
lienii duc o viatâ misera. Cei mai multj migreazâ 
dintr’un loc într’altul, grupaji în famibi sau orde 
niai mici, goi, adâpostindu-se de ploi çi vêntmi 
sub frunziçuri, numal putini îçi fac coübe sârâ- 
câcioase, formând »sate«. Boale importate, ca 
vërsatul, scarlatina, decinveazà triburile austi’a- 
liene, iar boutura rachiului contribue ?i ea în 
mod înseinnat la decadinja flsicului çi acoelereazà 
pieirea sigurà a acestei rasse. Nu arareori Euro- 
penii — ca sà scape de ordele tàlhare — le în- 
veninau în masse prin fâinâ otrâvitâ. — Armele 
Australienilor constau din ; lance, buzdugan, sent, 
cutit çi O arma numitâ bumerang (v. ac.) Ei se 
nutresc cu pesci, vènat, râdâcini çi unele soipri 
de cereale selbatice. Australienii n’au format 
nici când vr’un stat ; deosebirile între triburi se 
marcheazâ çi prin ümbi diferite. Incercârile 
Ëuropenilor de a învëfa çi a deda pe Australiëni 
la viaja regulatâ çi locuinie stabile, n’au avut nici 
un résultat. — Monumentele culturale ale Austra- 
lienilor (picturi pe stânci) sûnt foarte primitive 
(V. ilustr. rassa çi cultura australâ.)

Geoorapia poutioI.
In pl i vinfa politied coloniUe australiens apai^in 

Engüterei. Constitufia singuraticelor colonü e o 
imitafie a oonstitufiei engleze: fiecare colonie 
are un guvernor, ministeriu çi un parlament 
(casa de sus çi de jos), care aduce legile; daeâ 
acestea nu sûnt în contradicere cu legile Engli- 
terei, le întaresce guvemul în numele regimului 
englez. Intre singuraticele colonü acuni vor sa 
realiseze o legâtui'â mai strinsâ dupa modelul 
celei din «Dominion of Canada* (America). Pâ- 
mêntul A.-ei este al coroanei engleze, care îl 
vinde în partele, ori îl esarendeazà oelor ce îl 
cer, câtâ vreme ajunge. Armata A.-ei se com- 
pune din coipuri de voluntari (ca. 19,000j. Apâ- 
rarea (ermurilor çi politia maritimâ cade în 
sarcina guvernului englez. Finance: în 1889 
coloniile A.-ei au avut venite 24.511,191 f. st., 
chéltuieli 24.188,400 f. St., datorii 136.680,957 f. st. 
Coloniile A.-ei sûnt 6 : Wales-ul nou de sud, Vic
toria, (Queensland, Sudansfralia, Yestaustrrdia çi 
Tasmania. Guvemorul general résida în oraçul 
Sidney. Alte oraçe mai însemnate sûnt: Mel
bourne, Adelaide, Perth, Palmerston (eu Port 
Dai-win), Biisbane.

Economie, industrie, comeeciu, oomunica^te.
Ocupatia principalâ a coloniçtilor e economia 

de vite (cu deosebire oi) çi agricultura.' Prin 
canalisâri rafionale se caçtiga cultuiii tôt mai 
mult pâment. Viile âneâ sûnt în desvoltare. 
Induatria e pujin desvoltatâ, ea se mârgi- 
nesce la riebuinjele locale çi prelucrarea mate- 
riilor brute produse în A. Mulji articoli indu

strial! sûnt importât! din Europe^ mai aies diu 
EngUtera. Gomerciul e destul de viu'; în 1890 
impoftjil în cele 6 colonii a fost de 61,671 f. st,, 
exportnl 54,853 f. st. Articolul principal de 
export (afarâ de metalele nobile) e làna, care 
în 1888 s’a exportât în valoare de 19.129,000 f. st. 
Comunieafia e înlesnitâ prin reteaua liuiilor 
ferate, care e în continuâ desvoltare (în 1890 
au fost 15,225 km. linii ferate în exploatare); 
se lucrâ la o Unie tfansversalâ delà Adelaide 
la Port Darwin. Lungimea linülor telegrafioe în 
1890 a fost de 62,083 km. Prin cablu submarin 
A. stâ în legâturâ çi cu Europa.

Stari culturale.
Biserica. In Sydney residâ un mitropolit sub- 

ordinat archiepiscopului din Canterbuiy; atarâ 
de acest mitropolit mai sûnt în A. 11 episcopi. 
Sinodul general se întrunesce în Sidney tôt la 
5 ani. Dupâ confesiuni locuitorii A.-ei la 1881 
au fost: protestant! 1.511,523 (de aci 900,000 
anglicani); romano-oatolici 516,503; Ovrei 8815; 
pâgâni çi mohamedani 41,526. A. e foarte bogatâ 
in secte religioase. Instructiunea. Çooalele con- 
fesionalè çi cele private se împutineazâ mereu ; se 
înmult.esc însâ cele interconfesionale, sustinute 
de stat; In A. sûnt multi învëtâtori ambulanti. 
Copiii sûnt obligati a cerceta çooala pânâ la etatoa 
de 14 âni. Sûnt çi multe çcoale pentru adul(i. 
In l890 au fost 6101 çcoale poporale cu 615,553 
elevi. Dniversitâti întoemite dupâ modelul celor 
engleze sûnt în Sidney, Melbourne çi Adelaide; 
cea din urmâ e ceroetatâ çi de femei. Çcoale 
industriale, societàti culturale sûnt multe. Lite- 
ratura zieristicâ s’a desvoltat foai'te mult.

Isioria; désooperirii v. la art. Ooeania. [I. P.]
Austrasîa, delà 511 numele parti! estice a 

Franciei :'Lotaringia, Belgia çi terile do pe torinul 
drept al Binului ; în contrast cu N e u s t r i a (v. ac.) 
Capitala Metz. Pànâ la 751 A. a fost mai aies 
regat independent. Sub succesorii lui Carol cel 
Mare A. riecù la Gerraania iar Neustria la 
Francia. Istoria A.-ei de Digot (1863, 4 tojn.)

Austria, imperiul A., (Cislaitania, mai coreot : 
’ferile representate în senatul impérial), imperia 
compus din mai multe teri, cari împrounâ cu 
Ungaria formeazà mpnarchia austro-ungaià. Te
rile, din cari se compune imperiul austriac, sûnt 
urmâtoarele :
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Descrierea fisicalâ, clima, prodactele, industria 
çi oomerciul A.-ei ve(ji la terile singuratice.

Locuitorii A.-ei sûnt Germani (36,05°/o), Bo- 
emi, Moravi, Slovaci (laolaltâ 23-31°/0), Poloni, 
(15è70/0), Ruteni (13-210/0), Sloveni (5-010/oJ, 
ïtalieni (2-87°/0), Sêrbi çi Croati (2-75°/0), restai 
Roinâni çi Maghiari. Dupa confesiune: rom.-cat. 
21.581,152, augustani 312,322, calvini 118,167, 
gr.-or. 540,715, unitari 113, mosaici 1.135,518, 
alte confesiuni çi fârâ confesiune 19,919. Miç- 
carea populatiei la 1892 a fost: nasceri 897,290, 
decese 693,421. Nascerile ilegitime au variât 
între 43°/0 (Carintia) çi S'/^/o (Dalmatia); au 
emigrat 37,247, mai nmlfi din Galifia çi Boemia.

Constüufia A.-ei se baseazà pe patentai îm- 
péiâtesc din 20 Oct. 1860 (Diploma din Oct.) 
çi pe cel din 26 Febr. 1861 (Patentai din Febr.), 
precum çi cele 6 legi fondamentale din 21 Dec. 
1867. Puterea legislativâ o exercitâ împêratul 
în contelegere eu senatul impérial (Reichsrath), 
în ceea ce privesce afaoerile imperiului austriac, 
iar în privin(a afacerilor interne ale singura- 
ttcelor (eri, eu dieta aoestera. Senatul impérial 
se compuue din casa seniorilor çi din casa de- 
putatilor; membrii casei senicrilcr sûnt moçte- 
nitori sau denmnifi ; deputati în casa de jos (425) 
se aleg pe basa legii din 7 Maiu 1896 pe 6 ani. 
Administra(ia imperiului o provede consiliul de 
ministri din Viena, iar a (erilor coroanei o provëd 
locotenen(ele. Provinciile çi cercurile administra
tive, precum çi comunele se administreazâ în 
cale autonomâ.

Cultura intelectualâ o aratâ urmâtoarele cifre 
(la 1890): au sciut scrie çi ceti 13.258,452, au 
sciut ceti numai 1.031,624, analfabeti 9.605,337. 
Çooüe poporale au fost (1892) 18,874 ou 65,266 
învëtâtori çi 3.219,000 olevi; preparandii 73; 
gimnasii 176, çcoale renie 76; universitâti 8; 
pobtechnice 5 etc. Diare 1952, dintre cari diare 
de (Ji 102.

Isioria A.-ei v. la Austro-üngaria.
Austria inferioarâ, archiducat, parte consti- 

tiitivâ a monarchiei austro-ungare ; numirea de 
A. i. 0 are delà 1849. A. i. se mârginesoe la 
nord ou Boemia çi Moravia, la est eu Ungaria, 
la sud eu Stiria çi la vest eu Austria sup., supra- 
fata e de 19,853 bma. eu 2.661,799 loc. Dunârea 
0 despàrtesce în douë parti : una sudicà apar- 
tinàtoare regiunii Alpilor (v. ac.), çi alta nordicâ 
apartinâtoare regiunii muntilor hercino-sudeti 
ou coaste pogorîtoare înspre Dunàre ; în partea 
esticâ a A.-ei se aflâ un çes mai mSriçor, aça 
numitul çes morav; acesta dimpreunâ eu çesu- 
rile vâilor abia constitue 25°/0 ale întregei supra- 
fçte, restai iiind deluros çi muntos. Rîul prin
cipal e Dunârea, în care se varsâ din dreapta : 
Enns, Ybbs, Erlaf, Bielach, Traisen, Schwechat, 
Fiseba çi Laita ; din stânga : Krems, Kamp, 
Schmida, GoUersbaoh, Russbach çi Morava eu 
Tbaya ; navigabile sûnt numai Dunârea, Morava 
çi Laita, celelalte se folosese pentru transpoitiil 
plutelor, mânarea morilor, fabricilor, uzinelor. 
Isvoare de ape minérale sûnt în abundantâ, 
mai însemnate la : Baden, Meidling, Pyrauwart, 
Voslau etc.

Clima A.-ei diforâ mult dupâ (inuturi ; în 
general e modèratâ çi sànàtoasà, deçi tempe- 
ratura se schimbâ des. Cea mai micâ tempera- 
turâ inedie anualâ e în tinutul Alpilor, cea mai

mare în basentd Vienei. Solul e fruotifer, ab- 
stragênd delà muntii înalti (90°/o ale solului sûnt 
productive).

Locuitorii sûnt în cea mai mare parte Ger- 
mani (96-ô!>l0 abstragênd delà Viena, unde .sûnt 
representate toate natiunile), pe la granité se 
aflâ putini boemo-moravi çi Croati. Ei locuiesc 
în 37 oraçe, 231 opide çi 4187 sate. Dupâ con
fesiune sûnt 1.871,768 rom.-cat., 128,784 mosaici 
(din cari singur în Viena çi suburbiile ei sûnt 
preste 45,000) çi 50,800 protestanti. Ei se ocupâ 
eu industria, agricuJtura çi comerciul. Capitula 
e Viena.

Produetele agriculturii sûnt: grâu, secarâ, orz, 
ovës porumb, cartofi, hemeiu, sparanghel, ceapâ, 
usturoiu, brean, ridichi, napi, mao çi diferite 
legume. Pomâritul e neînsemnat, eu a tût mai 
desvoltat e vieritul. Vite oomute are 564,625, 
oai 106,625, oi 313,618, câpre 50,896, rîmâtori 
440,000; cultura galitelor desvoltatâ mai aies 
în jurai Vienei; gâsce multe se tiu pe çesul 
morav; stupâritul e foarte respândit. Produetele 
minérale sûnt: cârbuni fosili, fier, aramâ, grafit, 
pietri de constructie, gips, var etc.

Ce privesce industria, A. i. ocupâ primul loc 
între terile monarchiei austro-ungare; aci se 
aflâ tôt felul de fabrici, cari ocupâ (}eci de mii 
de lucrâtori, çi exporteazâ multi articoli indus- 
triali. Comerciul e foarte viu, fiind Viena central 
comercial al întregei monarchii. — Comunicatia 
0 servesc çoselele (4918 km.) çi câile ferate 
(1050 km.)

Cultura poporului o promoveazâ vr’o 1559 
çcoale poporale çi civile. A. are 1 universitate, 
1 politechnic, 1 çooalâ superioarâ de agronomie 
(toate 3 în Viena), apoi 20 gimnasii, 17 çcoale 
reale, 5 gimnasii reale, 5 institute teologice,
1 academie orientalâ, 10 preparandii, 2 çcoale 
veterinai'e, 1 academie de sihnculturâ çi 1 co- 
meroialâ, 1 academie de arte plastioe (çoolà de 
bele-arte), 1 conservatoriu de musicâ, 1 academie 
militarâ etc.

Constitufia archiducatului e basatâ în logea 
din 26 Febr. 1861. Dieta provincialâ constâ din :
2 archierei, rectoral universitâtü çi 65 deputati 
aleçi pe câte 6 ani. Administratia o conduce loco- 
tenenta din Viena. (Lit.: Blumenbach, Landes- 
kunde von Ôsterreion unter der Enns, 1834—35. 
Das Land unter der Enns. Ed. Verein für Landes- 
kimde von Nieder-Ôsterreich, 1877—85.)

Austria superioarâ, archiducat, parte consti- 
tutivâ a monarchiei austro-ungare ; se mârginesce 
la nord eu Boemia, la vest eu Bavaria, la sud 
eu Salzburg çi Stiria, la est eu A. iuf. ; supra- 
fata e de 11,994 kma., eu 785,831 loc. Dunârea 
împàrtesce çi acest archiducat în douë pài-ti: 
una mai mare sudicâ în regiunea Alpilor (v. ac.) 
(Alpii A.-ei sup. sau Salzkammergut eu piscul 
Daobstein 2996 m,), çi alta mai micâ nordicâ 
în regiunea pâdurii boeme, ale cârei predealuri 
se pogoarâ spre Dnnâre în formâ de terase. 
Muntii în genere sûnt calcaroçi. Çesuri mai 
mari nu sûnt în A., afarâ de valea Traun, câtrà 
Linz, lungâ de 35 km.

A. e foai'te bogatâ în riuri, cari mai toate 
se varsâ în Dunâre, çi anume din dreapta : Inn, 
care în calea sa suscepe rîurile Salzacli, Mattig 
çi Pram; Innul e navigabil; apoi mai la vale 
Traun (eu cascadà), care primesce pe Ager etc. ;
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în fine Enils, în care se seurge Steyr; din 
stânga se varsâ în Dunâre : Mühl, Aist çi Naarn. 
La granita spre Boemia este nul Maltsoh, care 
curge spre rîul Moldava. In Minutai Alpilor sûnt 
numeroase lacuri, foarte fumoase, ca: Atter sau 
Kammer, Traun san Gmunden, Hallstatt etc.

Glima, producte. In c li ma A.-ei se deosebesc 
3 zone ; oea nordicâ, asprà eu neguri dese toamna, 
cea mijiocie în vâile Salzkammergut-ului, care 
e mai moderatâ, çi cea sudicâ din regiunea 
mun^iloi' înal^i, care e cea mai asprâ, aflându-se 
aci çi glàceri; ploaia e mai multâ, fnrtunele 
sûnt mai rari ca în A. inf. Productele prin
cipale sûnt: grâu, secarâ, orz, ovès, pâstâioase, 
cartofi, fén; pomàritul e înfloritor, din poame 
se face vin, deoareoe viile nu se cultiva. Eco- 
nom ia de vite e însemnatâ, se tin: cai, vite 
cornute, oi, câpre, rîmâtori. Producte minérale 
mai principale : cârbuni de piatrâ, pietri de oon- 
structie çi de moarà çi sare (Iscbl çi Gmunden 
eu scalde sàrate).

Locuitori, industrie, comerciu. Locuitorii 
dupâconfesiuni sûnt : rom.-cat.766,959, protestanti 
17,272, mosaici 1078, de alte confesiuni o22; 
dupa limbâ sûnt 9!)’45°/0 Germani, restul Slavi. 
Industrie a luat avênt în timpul din urmâ; 
mai însemnatâ e industria de fier eu ceutrul 
în Steyr, apoi industria textilà, de maçini, 
de bere, hârtie, piei, sticlâ çi moràritul. Co
rn er ci ul e destul de viu; el e servit de rîurile 
navigabile Inn, Dunârea çi Enns, apoi 880,544 km. 
cài ferate çi çosele. Articoli de export: sare, 
fierârü etc.

Gonstitufia, cultura. Legislative e dieta pro- 
vincialà, compusâ din 50 membri, parte ere- 
ditari sau denumiti, cei mai multi aleçi. Admi- 
nistratia o conduce consiliul de locotonentâ din 
capitala Linz. Instructia o provêd 4 gimnasii, 
2 çcoale reale, 2 preparandii, 4 çcoale comer- 
ciale, 2 çcoale teologice, 14 çcoale industriale, 
2 çcoale de agriculturâ çi silviculturâ, 506 çcoale 
poporale çi civile. Analfabetü formeazà aproape 
6’50/o din numërul locuitorilor. lit. : Edlbacher, 
Landeskunde von Ober-Ôsterreich, (1883); Gras- 
sauer, Das Erzherzogtum Ôsterreich ob der 
Enns, (1880).

Austro-Ungaria, Monarchia austro-ungarà. 
Sanctiunea pi-agmaticà (primità piin art. de lege 
I, II çi III din 1723) statorind ordinea de moç- 
tenire a familiei HabSburgilor dispune, câ ei au 

■ sà stâçâneasoâ terile unité sub un singur dom- 
nitor in mod nedespâi’tibil çi indisolubil. In 
urmarea acésteia prin art. de lege XII din 1867 
s’a stabilit mai deaproape raportul dintre (erile 
coroanei ungare çi (erile împërâtiei austriace, 
unité sub un singur domnitor çi formând o mo
narchie, dar »deoparte terile coroanei ungare 
laolalta, de altâ parte celelalte ton çi provincii 
ale Majestâtii Sale laolalta, sûnt a se privî ca 
douë jumëtâti deosebite çi pe deplin égal îndrep 
tàtite« (§ 28 art. XII din 1867), ceea ce se exprima 
çi în numirea monarchiei. Locuitorii (inclusive 
militarii) în 1890 au fost 41.359,204. Suprafata 
monarchiei e de 622,328 8 kma.—Afacerile co- 
mune ale celor douë jumëtâti (externe, armatâ, 
finante) încàt privesce administratia se provëd 
prin ministeriile comune (v. ac.), iar afacerile, 
cari reclamâ dispositiuni legislatorice, sûnt supuse 
deliberàrii comisiunüor de câte 60 membri, ex

mise de parlamentele ambelor jumëtâti ale mo
narchiei. Aceste comisiuni se numesc Delegafiuni 
(v. ac.) Gomereiul teritorului vamal comun austro- 
ungar, (câruia, afarâ de cele douë jumëtâti alo 
monarchiei, mai apai'tine çi Bosnia eu Herte- 
govina), în ultimii cjece ani (1886—1895) a 
crescut cantitativ, în privinta valorii numai îa 
anul din urmâ a scâ(Jut eu 51'57 mil. fl., ceea 
ce se explicà din împrejurarea, câ a crescut 
comerciul articolilor ieftini, precum çi din oâ- 
derea pretului mârfurilor. Importul în ultimii 
(Jece ani aratâ o crescere de 78'21°/o în pri
vinta cantitativâ, çi 34-72°/o în privinta va
lorii. Exportai aratâ cantitativ 37'91°/0, in pri
vinta valorii numai 6'28°/0 cresoere. De aci 
resultâ, câ importul întrece exportul atàt în 
ce privesce cantitatea, cât çi eu privire la va- 
loare (oalitate); adecâ bilantul de import çi 
export al monarchiei se încheie eu active din 
ce în ce mai mici. In 1895 importul monarchiei 
austro-ungare a fost: 6055 mil. mâji metr. în 
valoare de 618-99 mil. fl.; exportul: 123-57 mil. 
mâji metr. în valoare de 75901 mil. fl.; miç- 
oarea totalâ: 184-12 mil. mâji metr. în valoaro 
de 1369-01 mil. fl. Schimbul de- metale nobile çi 
inonete aratâ în 1895 importul 54-2 mil. fl. ; ex
portul 24-3 mil. fl., plusul de export face 29 9 
mil. fl.

Finanfele. Socotelile finale despre acoperirea 
cheltuelilor recerute de administratia afacerilor 
comune ale monarchiei în 1894 ai-atâ urmâtoarele 
cifre : cerinte netto 153-55 mil. fl. ; la acoperirea 
acestor cerinte au contribuit: venitele vamale 
eu 54-70 mil. fl. Austria eu 67-81 mil. fl., Un- 
garia eu 31-04 mil. fl. (Cf. çi art. Ungaria.) Bud- 
getul anului 1894 împârtesce cheltuelile comune 
dupâ diferitele resorturi astfel:

Cerinte Cerinte _ .
ordinare extraord. 

in mi i de il orini :
Ministeriul de externe 3,548 37 3,585
Ministeriul de resboiu :
Armata . . . . . 120,162 14,011 134,173
Marina de resboiu . 10,093 2,398 1 2,491
Ministeriul de finante 2,015 — 9,015

Suma: 135,818 16,446 152,264
lângâ cari se mai adaugâ oeiintele curtii comune 
de compturi eu 126—129,000 fl. pe an.

Datoriile comune ale monarchiei în 1893 au 
fost: datoria flotantâ 412 mil. fl., datoria stabilâ 
2,723-79 mil. fl., datoria totalâ 3,135 79 mil. 11. 
Din datoria flotantâ au fost în circulatiuno bileto 
de stat în valoare de 312 5 mil. fl.

Armata çi marina de resboiu. 1) Puterea 
armatà de pe uscat a monarchiei A. se compune 
din armata comunâ ces. çi reg., apoi din armata 
teritorialâ ces. reg. austriaoâ (Landwehr) çi oea 
r. ungarâ (honvecjime) ; afarâ de acestoa în cas 
de resboiu ambele State ridicâ çi gloatele. Co- 
rnandantul suprem al armatei comune o impe- 
ratul çi regele ; afacerile de manipularo, admir 
nistrare çi organisatie le conduce ministeriul 
comun de resboiu; cele ale armatelor teritoriale 
în fiecare jumëtate a monarchiei le condirce 
câte un ininistru de apërarea (erii. Art. de legs 
VI din 1889 normeazà obligamentnl do seryiem 
rnilitar delà anul 21 al etâtii. Serviciul inihtar 
dureazà: 3 ani activ, 7 ani în resorvâ çi 2 la 
honverji ; cei neapti sau dispensati solvesc o
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»taxà« militarâ în decurs de 12 ani. Voluntarii 
BÛct tinuti sâ facâ la_ finea anului de servieiu 
un examen de oficieri în réserva; nefâcênd aoest 
examen trebue sâ mai serveascâ un an la trupâ. 
Aceeasi lege a normat contingentai de recrut 
pe 10 ani eu 125,600 fleiori pe an; afarâ de 
aceçtia Tirolul mai. dâ 510 puçcaçi pe an. Mo- 
narohia A. (dimpreunâ eu Bosnia çi Hertegovina) 
e impâi^itâ în 15 teritorii militare çi comanda 
militarâ din Zara.

Infanteria are 102 reg. eueàte 4 batalioane; 
vênâtorii sûnt: 4 reg. de vênâtori imperiali 
din Tirol çi 26 batalioane castrense; cavaleria 
se compune din 42 reg. (15 reg. de dragoni, 
16 reg. de husari çi 11 reg. de ulani); arti- 
leria are 14 reg. de corp çi 42 reg. de divi- 
siune eu câte 4 baterii; trupele technice sûnt 
15 batalioane de pioniri çi reg. de cale feratâ çi 
telegraf ; în trupele de train sûnt 3 reg. (în total 
80 escadroane); trupele sanitareau 26 clase.

Stai'ea armatei comune în timp de pace — 
afarâ de trupele bosniaco-her(egovinene — dupâ

Arma olicieri ficiûri cai

Oficieri neînregim. çi
formajiuni spéciale. 5,985 13,547 416

Infanterie .... 7,693 156,137 612
Vênâtori .... 845 16,214 85
Cavalerie .... 1,695 43,443 37,983
Artilerie de oâmp . 1,371 24,297 11,688
Artilerie de fortifi-
catiuni.................. 393 7,707 134

Ttupe technice . . 460 9,146 19
Tiupele de train. . 346 3,012 1,680

Suma . . 18,793 ! 273,503 52,515
Armatura. Infanteria comunâ, Landwehr çi 

honve^imea are puçci Mannlicher de 8 mm., ca
valeria cai'abine sistem 1890, trupele technice çi 
gloatele au puçci Wemdl, trupele techn. se provëd 
acum eu puçci de repeti(ie sistem MaunUcher 
8 mm. Artileria de camp ai-e tunuri de 9 cm., 
cea de monte de 7 cm. Fabricâ de arme este 
în Steyr çi Budapesta ; fabricâ de iarbâ de puçcâ 
în Stein çi Blumau ; arsenal de artilerie în Viena.

2) Marina de resboiu în priviu(a administra- 
(iei çi organisârii e condusâ de o sec(iune spe- 
oialâ în ministeriul comun de resboiu, al càrei 
çef, totodatâ comandantul suprem al marinei, 
refereazâdeadreptulmonarchului. Oficiile imediat 
snpuse acestei secfiuni sûnt: admiralitateade port 
din Pola, comanda cercualâ maritimâ din Triest, 
academia de marina de resboiu din Fiume, co
manda escadrelor çi vapoarelor de resboiu, cari 
umblâ în misiuni externe. Obligamentul de ser- 
vieiu e de 4 ani pe bord, 8 ani în réserva. Starea 
marinei de resboiu în timp de pace e: 1 ad
mirai, 2 viceadmirali, 6 contraadmirali, 74 oficieri 
superiori, 360 oficieri, 135 suboficieri çi 12,000 
matrozi, apoi pereonalul technio çi de manipu- 
la(iune. Flotila : 2 coràbii cuirasate eu turn ; 8 ca- 
zemate, fregata cuirasatà Habsburg, 2 cruciçe- 
toare, 7 corâbii torpiloare, 7 torpiloare mari çi 
69 torpiloare mici, 4 monitori pe Dunâre çi co- 
râbiile ajutàtoare.

Istoria. 'finuturile A.-ei de a^i numai prin cu- 
oeririle Romanilor devin cunoscute. Bi au cu- 
oerit mai ântâiu Pannonia (v. ac.), apoi Noricum

(v. ac.) Mai târcjiu Pannonia cade în mânile 
lui Attila, iar dupâ moartea acestuia au stâpâ- 
nit-o Gotii çi Rugienii. Noricul ajunsese sub sta- 
pànirea Longobar^ilor, mai apoi dimpreunâ eu 
Pannonia fù stâpânit de Avari. Pe timpul stâ- 
pânirii acestora s’au strecurat Slavii în Boemia, 
Moravia, precum çi în Craina, Istria çi Dalmatia. 
Carol cel Mare pune capët stâpanirii avare, 
cucerindu-le (eara (între 791—799), dupâ ce 
âneâ mai nainte (788) întemeiase açanumitul 
Ost-Mark, care avea menirea sâ fie stâlp de 
apërare la marginile estice ale împërà(ioi franco 
çi mai târijiu ale Germaniei. Deoareoe Maghiarii 
prin desele lor invasiuni înspre Germania, 
nimiciserâ Ost-Mark-ul, Otto I., dupâ lupta de 
lângâ Lech (955), în care bâtênd rëu pe Ma- 
ghiari pose capët invasiunilor acestora, reînfiin(à 
Ost-Mark-ul çi-1 dete markgrafului Luitpold, din 
familia Babenberg, care îçi mai lâ(i posesiunile 
înspre üngaria. Delà 996 se numi aceastà (earà 
Ôsterreich (Ostirrichi). Urmâtorii lui Luitpold 
(Léopold) de Babenberg mai cucerirâ çi pri- 
mirâ delà împëratü germani (eri çi teritorii ve- 
cine. In dieta din Regensburg (1156) A. fù ri- 
dicatâ la rangul de ducat, iar ducele ei Henric 
fù provë()ut eu privilegii mari. Acest Henric, 
precum çi urmaçii sèi, se amestecarâ adeseori 
in trebile Ungariei, folosindu-se de certele de 
tron din Ungaria, eu scop de cucerire. Bêla IV., 
regele Ungariei, voind sâ resbune râpirea unor 
comitate ale saie în contra lui Frideric Res- 
boinicul, principele A.-ei, îl bâtù pe acesta în 
lupta de lângâ Laita, unde Frideric câcjù. Cu 
el se stinse familia Babenberg, iar pentru stâ- 
pânirea (eril01, remase fârâ stâpàn se nâscù 
resboiu între regele Ungariei çi üttocar, regele 
Boemiei. In aceste resboaie se amestecà in urmâ 
çi regele Germaniei çi împérat roman Rudolf de 
Habsburg, care, bâtênd pe Ottocar la 1278 lângâ 
Dürnkrut, dete (erile austriace fiilor sëi Albert 
çi Rudolf, adecà casei de Habsburg. Albert II. 
uni toate (erile austriace; Rudolf (pe la 1365) 
câçtigà Tirolul ; el înfiin(à universitatea din Viena. 
Albert HL çi Léopold câçtigà Stiria çi Tiiestul. 
Albert V. (1437—1439) deveni rege al Boemiei 
çi Ungariei. La 1440 cu Frideric III. coroana 
imperialâ-romanâ çi regalâ-germanâ fù unitâ cu 
casa de Habsburg, care delà 1438—1806 (cu în- 
trerupere numai de 5 ani 1740—1745) a dat 
Germaniei 18 împëra(i. Frideric III. ridicà A. 
la rangul de arcluducat. Maximilian I. câçtigà 
prin càsâtorie iferile de jos, pe cari le dete fiului 
sëu Filip, care ajunse rege al Spaniei. Carol V. 
uni toate (erile Habsburgilor, le împàr(i apoi 
lâsând (erile austriace fratelui sëu Ferdinand I. 
(1521—64). Acesta ajunse çi rege al Ungariei 
çi al Boemiei cu Moravia, Silesia çi Lausitz. In 
Ungaria se încep lupte îndelungate cu Turcii; 
în acelaçi timp se lâjesce reformafiunea, mai 
aies pe timpul lui Maximilian II. Sub urmaçii 
acestuia Rudolf IL (1576—1612) çi Matia (1612 
pânâ 1619) se pornesce reacjiunea catolicâ (con- 
trareforma) çi isbuenesoe resboiul de 30 ani, 
în care sub Ferdinand II. (1619—1637) çi Fer
dinand III. (1637—1657) protestantismul fù su- 
primat în (erile austriace çi în Ungaria. In pacea 
vestfalicâ A. fù despâr(itâ de Germania cu deo- 
sebire în cele spirituals. Léopold I. (1657—1705) 
avù lupte cu Francia, iar în Ungaria cu protestan(ii
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§i eu Turoii, cai'i atacarâ çi Viena (1683), furâ 
ÎDsâ respinçi. Léopold esoperà în dieta Ungariei, 
(inutâ în Pojon la 1687, inartioularea în lege 
a dreptului de inoçtenire în Unie bârbâteascà 
a casei de Habsburg la tronul Ungariei, iar în 
paoea de Carlovit (1699) eliberà Ungaria de sub 
stâpànirea turceascâ. In acest timp Ardealul 
îçi pierde neatîrnarea çi prin ti'actatul delà Blaj 
çi diploma Leopoldinâ (1691) fù ados sub casa 
de Habsbui’g (v. Apafi), care câstigà ?i o parte 
a Eoniânilor ardeleni pentni unire eu biserica 
Romei în scopul de a întàvi catolicisraul în 
Ardeal. In resboiul spaniol de succesiune (1701 
pânà 1714) Austriacii bâturâ sub principele Eugen 
de Savoia pe Francezi çi câçtigarâ Olanda spa- 
niolà, Milano, Mantova, Neapolea çi Sicilia, pe 
cari însâ le pierdurà în resboiul polon de suc
cesiune 1735 sub Carol VI., (ca rege ungar 
C. III.), eare oâçtigà delà Turci Banatul timiçan. 
Cu moartea lui Carol (1740) se stinse linia bâr- 
bàteascâ a Habsbm-gilor austriaci, çi pe basa 
sancîiunii pragmatice urmà pe tron fioa mai 
mare a lui Carol, Maria Teresia (1740—80), 
care càsàtorindu-se eu pilncipele Francise Stefan 
de Lotharingia, mare duce de Toscana, ajunse 
pe tron dinastia de Habsburg-Lotharingia. Mo- 
narchia fù sguduità prin resboiul austriao de 
succesiune, în care A. pierdù numai Silesia 
çi ducatele Farina çi Piacenza. Resboiul de 7 
ani nu îçi ajunse scopul de a relua Silesia delà 
Prusia. Maria Teresia a réorganisât armata çi 
prin reforme potrivife a promovat comerciul 
çi industria, îmbunâtâ^ justifia çi sistemul de 
contributie. 1772, la prima imparti'a a Poloniei 
A. oâçtigà Galifia çi Lodomeria, la 1777 luà 
Bucovina. losif II (1780—1790) însufletit de 
ideile libertàtü, dar autocrat per eminentiam, 
cercà sa reformeze imperiul erecjit çi voia sà-1 
preschimbe într’o monarchie austriaeà glorioasâ, 
putemicâ çi uni tara în toate privinjele. El visa 
O Austrie cu aceeaçi limbâ, ale oârei sarcini sa 
le poarte deopotrivà tofi cetâtenii, tofi sa fie 
egaü înaintea legii, încetând ori ce fel de pri- 
vilegü. El voia sà aibâ o armata îufricoçatà çi 
vistierie plinâ. Prin patenta sa de toleranfâ 
(15 Oct. 1781) asigurà libertatea confesiônalâ 
pentni toate confesiunile creçtine. Denumi pe 
Ged. Nichitici vicar pentru Românii gr. ort. din 
Transilvania (1783). Dete libertate de presà. 
Puse în viafâ regulamentul urbarial, delâturà 
iobâgia çi robota (1784), asigurà (eranilor dreptul 
de a-çi schimba ubicatiunea dupa plac, dispuse 
niésurarea terii, întroducerea unei contributiuni 
mai juste; întroduse limba germanâ oa limbà 
oficioasà în toate afacerile publiée; întroduse 
centralisarea etc. Prin aceste reforme atrase 
asupra-çi ura preofimei çi nobilimei privilegiate, 
asemenea çi cea a poporului de râud, cu deo- 
sebire prin ordinajiunea sa privitoare la îngro- 
parea mor(ilor în saei de pâuzâ çi acoperirea 
lor cu var nestins. In Belgia erupse revolufie 
contra lui, pierdù resboiul contra Turciei. Pe 
patul de moarte retrase aproape toate reformele 
sale, afarà de: patenta de toleranjâ, çtergerea 
iobâgiei çi înfiin(area fondului religionar de in- 
struc(iuue. Unnaçul sëu, Léopold IL, restitui 
constitutia Ungariei, iar Francise IL, în urma 
reshoaielor nenorocoase cu Napoléon I., fù silit 
a depuue titlul de împerat german-roman çi a lua

titlul de împerat al Austriei (11 Aug. 1804). In 
congre.su! delà Viena (1814—1815) prin politica 
vicleanâ a lui Mettemioh, Austria oâçtigà (erilc 
pierdute çi influinta preponderanta în Italia. 
Sistemul reaefionar al lui Metteniich jînâduçi 
orice miçcare libéra, chiar çi pe terenul literar 
çi prodnse némultâmire generalâ, care isbueni 
în revolu(ia delà 1848/9. Aceasta resturnà sis- 
temul lui Metternicji. Se înfiin(à ministeriul 
responsabil. Dar în 14 Aprilie 1848 Ungaria, 
condusâ de L. Kossuth, se déclara stat inde- 
pendent çi dinastia Habsburg-Lotharingicâ de 
detronatà. Românii àncà prinserâ armele çi scu- 
turând jugul iobâgiei, purtat de seculi, se lup- 
tarà pentru dreptçi libertate. Austria cerù ajutonil 
Rusiei çi Maghiarii conduçi de A. Gbrgei capi- 
tularà necondijionat înaintea ü’upelor rusesci con- 
duse de Rüdiger la Çiria (Vilagos) 13 Aug. 184U. 
Ruçii predeterâ Ungaria pe mâna Austriei. Con- 
ducëtorii revolutiunii furâ pedepsifi, iar Ungaria 
înçirata între provinciile coroanei austriace. Bach 
fù însârcinat sà faeà din Austria un stat unitar, 
0 monarchie absolutâ. Centralismul çi absohi- 
tismul austriac voiau sa contopeascà toate (erilo 
austriace într’o Austrie mare çi puternicà. Dar 
poporatiunea nu s’a împâcat cu absolutismul, de- 
oai’ece hpsiserâ reformele salutare poporatiunii. 
Resboiul din Crimea, apoi cel din ItaJia, terminât 
cu pierderea Lombardiei çi pacea delà Villafranca, 
provocarâ diploma din 20 Oct. 1860 cu o eon- 
stitu(iune noua. Se promitea asiguraroa auto- 
nomiei ferilor singuratice çi unitatea imperiului. 
Resboiul italian çi austro-prusiau (1866) gràbirà 
pacificarea între Austria çi Ungaria pe basa diia- 
üsmului, al càrui product este monarchia Austro- 
Ungaria, inarticulatâ prin art. de lege XII din 1867. 
In urma învoirii congresului delà Berlin din 
1878 Austro-Ungaria a ocupat provinciile Bosnia 
çi Heitegovina, pe cari le stâpânesce pânâ în pré
sent. (Lit. : Krones, Handbuch der Gescliichte 
Osterreich-Ungarns; Alf. Huber, Gesch. Ôster- 
reichs ; Fontes rerum austriacarum ; Az osztrâk- 
magyar monarchia irâsban és képben etc.)

Austru, 1) A., vênt rece de meazâ-(Ji, înso(it 
uneori de negurâ, altadatâ de vifor. 2) A. dupa 
pov. rom. e nume de vênt. pina Sila Samodiva 
(Jice junelui, a càrui sorà e la ea, câ-i dâ po 
sorâ-sa, daoâ îi aduce calul din tinerefe al lui 
A. Junele pleaeâ çi pe drum scapà po fiul lui 
A. de un bàlaui'. Atunci tata, în semn de mul- 
tàmità, îi dà calul cerut. (V. Auster.) [Atm.]

Autaroh,autocrat; autarchia, autocratie, (v. ac.)
Autelage (franc.) în Francia feudalâ un fel de 

dijmâ în lânà, oi, in etc., ce competea preotilor.
Autentic, sigur, original, inoontestabil, nefal- 

sificat, demn de crecjàmênt. Document A., doc. 
învestit cu formele legale. Persoanà sau loc À., 
în evul mediu personne sau institutiuni (s. o. inâ- 
nâstiri), cari în urma posipunii lor înalte aveau 
toatâ încrederea autoritâtilor çi publicului, astfel 
cà documentele, ce puitau subscrierea lor, ori 
actele îneheiate în fata lor, erau învestite eu 
caracterul autenticitâtü — In musied se folosea 
terminul Â.. la Greci, când tonalitatea era com- 
pusà din quintà çi quartâ, (s. e ; C — G —■ e, 
G — D — g, etc.) contrarul delà plagalic, când 
quarta era la mijloc, (s. e : G — C — g, D ^ 
— d etc.) In musica modernà se numosoe au- 
tenticâ cadenta porfectâ delà dominantà la tonicâ.
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Autentificare, ÎQvestire eu forme legale, le- 

galisare.
A. actelor, documentarea în forma legalâ a 

unui aot, învestirea unui act ou forma autentioâ, 
ce O oere legea sub pedeapsâ de nuHtate. — In 
Rom. A. aotelor e regulatâ prin leg. din 1 Sept. 
1886, care designeazâ autoritàtile competente 
pentru legalisarea actelor: tribunalele de judet, 
judecatoriile de ocol çi comunale çi numai excep- 
(ional politaii. — In Ung. legabsârile se fac in 
piTjnul med prm notai'ii publioi (v. ac.), apoi 
prin judecâtoriile regesci, (art. de loge XXXV. 
din 1875).

Authari, rege al Longobar(}ilor, 584—590, a 
pnrtat resboaie victorioase contra FrancUor çi 
(irecilor. A fost însurat ou Theodolinda, fica 
duoelui bavarez Garibald.

Auto, 1) fgree.J însuçi, de sine; în cuvinte 
compuse aratà subiectul, (s. e. autodidact, auto- 
mat etc.) 2) fspan.J act, mai aies public ori 
religios. (V. autodafé.)

Autoblogratia, descrierea viefii proprie.
AutocefaI, (grec.) de sine stâtàtor, inde- 

pendent; în biserica orientalà termin usitat 
pedtra exprimarea independentei ierarchice fatà 
eu patiîarchul ; autocefalâ între altele se nu- 
mesce çi biserica ortodoxâ din Remania.

Autochirie, fgree.J stingeréa viefii eu mâna 
proprie, sinucidere, care este oprità prin legea 
natmalà çi prin al V. precept al Deoalogului.

Autochton, (grec.) aborigen, baçtinaç; locui- 
torii oei dintâiu ai unéi (ari, oameni nasoufi din 
moçi-sti'âmoçi în (eara ce o locuiesc.

Autocrat, singur stâpânitor, domnitorul ab
solut, care are concentratâ în mâna sa toatâ 
puterea legislativâ çi executivâ. A. este a()i în 
Europa numai împëratul tuturor Ruçilor. Auto- 
cra}ia, forma de stat, în care domnesce un A. 
ou putere nemârginitâ nici de legi, nici de 
vointa poporului ori a representantUor sëi.

Autocritica, (grec.) judecata ce o face cineva 
asupra lucrârilor sale proprii.

Auto-da-fé, executarea solemnâ a sentinfei 
aduse contra ereticilor în Spania. Rug, pe care 
se aideau în Spania cei banuifi de nereligiositate.

Autodidact, (grec) care a învë(at singur, fârà 
profesor.

Autofecunda^ia, (botan.) unirea celulei repro- 
duoëtoai'e masculine a unei plante eu celula re- 
produoëtoare femeninâ a aceleiaçi plante. Când 
se îndeplinesce A., organismul résultat dupa câtva 
timp ori se opresce în desvoltare, moare, ori 
e slàbânog dégénérât. Din potrivâ, în oasul fe- 
cunda(iei încruciçate, descenden(ii sûnt mai vi- 
gmuçij mai capabiü de a perpétua specia. To- 
tuçi sunt numeroase exemple de fecunda(ie di- 
rectâ çi fertilâ la Criptogamele inferioare (Ciu- 
peroi, Alge...), oum çi la Fanerbgame (Viola, 
Orchidée). In majoritatea casurilor însà este 
sterilâ (Brebenei, Roseta, specii de Orchidée, 
Malyacee, Lobelia, Verbascum etc.), çi disposi- 
tiuni spéciale, fie în interiorul florilor, fie în 
modul de distribuire al lor, se opun autofecun- 
da(iunii (2utogamieij f îavonsaiid din contra fe- 
cundatiunea încruciçata fallogamia).

Autogamia, (grec.) feoundatie prin sine însuçi, 
autofeoundatiune (v. ac.)

Autogonia, (grec.) de sine nâscëtor; produ- 
oerea organismelor simple într’un mediu organic, 
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din combinai'easubstantelor neorganice (Haeckel). 
Acelaçi lucru eu generafiunea spontaneâ.

Autograf, (grec) scrierea proprie, sorierea 
unei personne renumite, sciîere veohe ; scrierea 
originalâ în contrast eu copiile sale ; primul tipar 
al unei cârti de pe timpul descoperiiii artei 
tipogralice.

Autografia, (grec.) procedurâ de a reproduce 
çi multiplica prin tipar desenuri în mod exact, 
iute çi ieftin ; o deriva(iune a litografiei. Se în- 
trebuinteazà mai eu samâ pentru planuri, de- 
senùri de architeoturâ, circulare, pretuii cu- 
rente etc.

Autoica, planta care presintâ autoicie (v. ac.) 
Lindberg numesce A. (sinonim monoici) musohii 
cari au antherozoicji çi archegoane pe ramuri 
diferite ale aoeluiaçi individ ; s. e. Grimmia, Bar- 
bula, Phascum etc.

Autolcia, (grec.) aceeaçi locuinfâ; în bota- 
nicà numire data particularitàtii, ce se întâl- 
nesoe la unele ciuperci parasite, când înti-eg 
ciclul lor evolutiv se petrece pe aceeaçi plantâ 
ospitalierâ. Aça sûnt pucciniile autoioe, cari pro
duo la diverse plante boale, (Jise rugini, ca puc
ciniile de pe Sparanghel, Nalbâ, Heliantbus, 
Viola, Mentha etc.

Autolytus prolifer 0. F. MüU., un vierme marin 
din clasa Annulata, subordul Polichaeta çi fa- 
mUia SyUidae. Aceastâ forma asexualâ produce 
prin gemmulatiune alte doue forme sexnale, çi 
anume: masculul çi femella; cea dintâiu desorisâ 
sub numele: PoUybostrichus Mülleri, iar cea 
din urmâ sub numirea : Sacconereis helgolandica. 
V. çi DimorpJdsmul. [V. B.]

Automat, (grec.) maçini ce imiteazâ miçcâiile 
çi activitatea fiinfelor vie(uitoare. Se (pce câ A. 
au existât çi în véchime ; aça se povestesoe, cà 
Archytas din Tarent la 400 a. Chr. a construit 
un porumb ce sbura de sine. Mai târijiu con
struira Roger Bacon, Albertus Magnus, Regio- 
montanus, Vaucanson, frafii Droz de Chaux de 
Fonds, Kempelen çi Kaufmann A., ce se miçcau, 
vorbiau çi cântau în vioarâ. In sens figurât A. 
înseamnâ o pérsoanâ fàrü spirit, cè lucrâ fârâ 
nici 0 socotm(â, asemenea unei maçine.

Automedon, conducëtorul tràsuiü (vizitiul) lui 
Aohilles în resboiul troian.

Autonom, (grec.) cel ce dispune de autono
mie, (v. ac.)

Autonomia, facultatea unui stat, unei provincii, 
judet, comitat, oomune, confesiuni etc., de a-çi 
administra singur toate sau o parte din afacerile 
sale. Statul indépendant are A. completà, care 
e implioatâ în nopunea suveranitâtii statului. 
A. provinciei, judefului etc. este relativit çi se 
restringe laanumite afaceri. Numëiul acestor 
afaceri diferâ dupa împrejurâii. Totdeuna însâ 
A. provinciei, judejului, comitatului etc. este 
subordonatâ suveranitâtü statului. Sûnt provincii, 
a câror A. e foarte limitatâ s. e. numai la 
câteva afaceri, iar altele, a caror A. se apropie 
de nopunea suveranitâtü de stat, s. e. provinciile 
autonome resp. statele partiale din statul fé
déral. A. provinciei poate consista în dreptul de 
a légiféra, de a exécuta legüe çi de a distribui 
justitia pe teiitorul provinciei. In acest soop 
provincia autonomâ are o representatiune pro- 
vincialâ, (caméra, dietâ sau adunare provincialâ), 
un guvern provincial çi institupuni judiciare
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pi’oprii. Provincia autonomâ însâ îçi exercitâ 
aceste dreptuii totdeuna su b controlul, mai larg 
sau mai restrins, al statului, aça câ çeful autori- 
tâfilor provinciale-autonome este un représentant 
al statului (>guvernatort sau ^president al guver- 
nuïui provindaUJ. (V. Deeentralisare çi Statut 
fédéral.) [A. C. P.]

A. bisericeascà, dreptul bisericii de a se 
puté guyema, a-çi împlini misiunea çi a-çi 
administra afacerile bisericesci, çcolare, funda- 
tionale çi econqmioe tara ingerinta puterii do 
stat, adecâ a guvernului çi a corpurilor legiui- 
toare. In Ungaria çi Transilvania, în arma fa- 
selor, prin cari au trecut diferitele popoare çi 
biseiicij cuvêntul A. a câpëtat o însemnare spe- 
cialâ, intrucât sub A. se îotelege nu numai 
neatîmarea bisericii de stat, ci çi organisatiunea 
ei astfel, încât çi elementiil mire an sa aibâ 
putere çi drept de a dispune în lucruri bise
ricesci, çcolare, economice çi funda^ionale. In 
întelesul din urmâ în Ungaria çi Transilvania 
sûnt mai multe biserici autonome: cea româ- 
neascâ gr. or., cea sêrbeascâ gr. or., cea refor
mata, luteranâ çi unitarâ. [Dr. Aug. Bunea.]

Autophyte, plante cari trâiesc prin ele înçile, 
luâüdu-çi alimentele din mediul încungiarâtor, 
nu însâ delà alte vietuitoare, plante sau ani
male, în opositiune eu cele parasite, saproflte, 
simbiotice etc.

Autoplastica, procedurâ chirurgicalâ prin caro, 
lipsind anumite parti din trup, se reconstruesc 
prin material luat din însuçi trupul respectivului 
bolnav, s. e. nasul din pài^ile moi ale fruntii. 
A. a fost desvoltatâ eu deosebire de Dieffenbach.

Autopsia, (intuitiune propj'ie, contemplatiune, 
aperceptiune), termin usitat în medicinà, unde se 
în[elege sub A. sectionareaunui cadavm eu scopul, 
de a alla în ce stare sûnt organele acestuia, de 
a constata morbul, causele morbului çi ale moitü.

Autor, (lat. auctor), în general ar^itorul imei 
fapte sau creatorul ori inventatorul unui lue ni ; 
în deosebi: ur^itorul unui product spiritual li- 
terar, musical ori aitistic (v. Proprietatea ope- 
relor intelectuale) ; în sens juridic: fâptuitorul 
principal al unei crime, care este a se pedepsi 
mai grav decât complicii sëi.

Autorisatiune, fiat.) îndreptâtire, împuter- 
nicire, plenipotentà, permisiune.

Autoritate, vazâ, putere basatâ pe vazâ; su- 
perioritate intelectualâ ori moralâ; savanp, a 
câror sciintâ çi activitate le-a câçtigat încredere 
gençralâ; oficii publics çi puterea çi vaza pur- 
tâtorilor aoestora.

Autos opha, fgrec. = el însuçi a 4is, ad. Py- 
thagoras), formula steriotipà, la care Pythagoreii, 
pentru confirmarea vederilor, pâreiilor çi afir- 
matiunilor lor, se provocau în mod dogmatic, ca 
la principiul suprem çi autoritatea cea mai înaltâ 
în materii de sciinta çi în afaceri de convic- 
tiune. Ba a devenit proverbialâ çi astâ(}i se 
apUcâ çi ca ironie fatà de persoane, cai’i pàçesc 
autoritativ eu pareille lor. [PL]

Autoscopla, fgrec.) autopsie, (v. ac.)
Autotherapla, vindecarea de sme fârâ ajutor 

strâin, pe cale naturalà.
Autotypia, aria de a reproduce tonuri foto- 

grafice in linü çi puncte, pe cale fotograflcâ, 
direct pe métal, care dupa aceea se acrografeazâ. 
Aceastâ procedurâ se întrebuiu[eazâ mai eu

samâ pentru desenuri de arcbitecturâ çi tôt 
soiul de flguri. Este mai ieftinà decât gravura 
în lemn. [G. F.]

Autotypografla, reproducerea facsimilelor de 
iscâlituri (semnâturi) çi desenuri eu ajutorul 
presei tipografice. Isoâütura sau desenul de re
produs se copiazâ eu tuç chimie pe hârtie lucie, 
se recopiazâ pe o placâ bine curàtità de zinc 
çi se graveazâ eu ajv\tonil apei tari: local ne- 
acoperit eu tuç dispare prin roadere, iar iscà- 
litura sau desenul remâne neatins, flind bun 
de tipar. [G. F.]

Autrigoni, în vechime popor înHispania Tarra- 
conensis, lângâ Ebro sup. — Autiigonio = bascic.

Autumnus, fiat.) toamna ; autumnal = tomnatio.
Autun, (franc.) vechia Bibracte, capitala 

unui arond. în départ, franc. Saône-et-Loire, 
làngâ Arreux, 13,194 loc. (1886). Eesid. epp. 
Imprejuiiniea se numesce Autunois.

Auvergne, veche prov. în Francia de sud, 
cuprinde actualele dep. Puy de Dôme çi Cantal, 
[inut muntos, 13,779 km3., 800,000 loc. Mun}ii 
A. eu climâ asprâ, înalti de 1500 m., eu grupelo 
de basait ale Cantalului (1858 m.) çi al[i inuriti 
boga(i în isvoare minerais reci çi calde. Co- 
mitcàul A., odatâ teara vechilor Arvemi, mai 
înainte împiumutat la principi apanagia(i, a 
fost incorporât la' 1610 definitiv regatului. Au- 
vergnensii sûnt oameni simpü, munoitori, mai 
aies pâstori çi agricultori.

Auwers, Arthur, astronom, n. 1838. La 1850 
asistent la observatorul din Kbnigsberg, 1862 în 
Gotha, iar la 1866, ajungênd membru al aca- 
demiei scim[ifice din Berlin, trece aici ca secretar 
al sectiunii fisico-matematice. La 1857 terminâ 
observatiunile lui W. Herschel despre uebuloaso. 
La Kônigsberg continua cercetârile heliometrice 
ale lui Besel, referitor la astronomia stelarâ. La 
1868 publicà în Lipsea »Cercetâri asupra miç- 
cârilor variate ale sorüor«. La 1874, ca çef al 
expeditiunii imperiului german, observa în Theba 
pasagiul plan. Venus, de asemenea la 1882 în 
Punta-Arenas. A conlucrat çi la zidirea çi con- 
ducerea observatoiului astro-flsical din Potsdnm.

Auxanometru, fgrec. mësuràtor de crescere), 
instrument eu care se mësui'â crescerea la 
plante. Sûnt mai multe sisteme: A. indicator, 
A. eu arc, A. îm-egisti-ator ; acesta e cel mai 
complicat, planta însciiindu-çi crescerea pe un 
cilindni acoperit eu o hardie înegritâ eu tum, çi 
animât de o miçcare rotativâ uniformâ în jurai 
unei axe verticale sau orizontale.

Aux-Cayes, port maritim pe paidea sud. a in- 
sulei Haïti, India vest.; 9000 loc., statiune a 
vapoarelor mari, export de cafea, zahâr, indigo.

Auxerre, fiat. Autisiodomm), capi^a départ, 
francez Yonne (Burgundia), lângâ rîul Yonne, 
16,754 loc. (1886). Vin de A., un vin uçor de Bur- 
gund. Comit. de odinioarà Auxerrois a fost unit 
eu Francia la 1477, dupa inoarte lui Carol Eroul.

Auxesis, fiat. Augment), in gramatioà; înta- 
rire, augmentare ; se aflâ numai în limba sans- 
critâ, zendâ çi grecâ ; servesce la formarea tini- 
purUor istoiice (imperf., plusquamperf., aorist). 
A. este în sanscritâ çi zendâ préfixai a, iar in 
grecâ e. Este probabil însâ, câ în g['0O; s fost 
câudva a. Origines acestui prefix nici pânâ aqi 
nu e desluçità. A. în retoricâ = exagerare.
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Auxilia, Auxïlia/res, Clat.J la Romani trapele 
ajutâtoare ale popoarelor çi statelor strâine ; sut 
Constantin cel Mare trupe de infanterie (câte 
100 oameni) în provincii.

Auxiliar, ajutator, ce vine într’ajutor. Oficieri 
A.-ri, (franc. Officiel^ auxiliaires), oficieri con- 
cediafi (de reservà), cari în cas de mobilisare se 
îni'oleazâ la armata activâ.

Gasse auxüiare, instituts ce unnâresc scopul 
de a da ajutor claselor mai lipsite, în deosebi 
lucrâtorilor (uvrieri) çi se baseazâ pe asigurare 
inutualâ. (V. sueurs mutual.)

Auxilium, ajutor; în evul mediu ajutorul ce în 
oasuri extraordinare se da din partes vasalilor. 
A. pallii, ajutor dat din partes diecesei unui 
episcop nou pentru rescumpërarea paliului.

Auxometru, (grec.) instrument eu ajutorul 
câruia se détermina, câ de câte-ori mâresce 
outare telescop.

Auxospor, (botan.) sporul delà Diatomee, numit 
aça din causa modului sëu de prodneere : dupa 
ce corpul unei Diatomee (v. a.) s’a nûcçorat 
pânâ la un minimum din causa bipartitiuniloi1 
succesive, confinutul protoplasmic amneâ la o 
parte capacele silicioase çi devenind liber se 
rotun(Jesce, se învàlesce eu o membranà celu- 
losicâ çi continua sâ trâiascâ astfel, mUrindu-fi 
volumul pânâ la un maximum hotârît. Dupa 
aoeea se formeazà 2 oapace silicioase sub mem- 
brana celulosicâ a A.-lui, apoi aceasta se distruge, 
iar Diatomeea reia forma obicinuitâ. [E. T.]

Ava, 1) A. (Abba, evr.-chald. = pârinte), în 
rugàciunUe evr. çi creçtine vechi ca agi'âire 
càtrâ Dumne(}eu, în biserioa orient, titulatura 
episcopilor çi patriarchilor. 2) A. capitata din 
Biriiia, lângà Irawadi; în deoadenfa. 3) A. 
beuturà pe insulele Polinesiei, întrebuinfatà ca 
médicament (contra boalelor reumatioe çi ve- 
nerice) çi ca narcotic; se numesce çi Kava 
ori langona.

Avacumovici, Paul, episcop, v. Arad, diecesa.
Avaet, dâjdie, dare, taxa, s. e. taxa de pâduiî 

sau la un pod. Cuvéntul e turoesc, dar se folosia 
dupa vremuri çi în Eomânia. (Et. M. Rom.)

Aval, (ital. avàllo), garantis cambialâ data prin 
iscàütura garantului pe^ cambie, copie sau alonge, 
(v. garants cambialâ). Âncâ în secl. XVI. afarâ de 
trasMt, se mai aflau çi alte subscrieri puse la 
câlcàiul oambiei, avallo, pe basa cârora cei sub- 
soriçi, numiti oAvale«, erau responsabili pentru 
plâtirea cambiei întoemai ca çi trasantul. (Cf. I. 
Sooaoiu, Dreptul camb., çi Goldschmidt, Syst. des 
Handelsreohts, ed. II. Cod. com. rom., t. XI., s. IV.)

Avalan^a, (franc, avalanche), lavinà, (v. ao.)
Avalon, 1) insulâ în rîul Bret, în comitatul 

engl. Somerset, numitâ foaite des în istoria 
basmelor engleze vechi ; 2) peninsulâ în Fund- 
landa nouâ, (America de nord.)

Avalon, dupâ mit. celticâ e o tearâ a ijinelor 
ffee)i. in care a domnit (jina l'ata Morgana. 
Bruina aci au avut locul sfânt al lor çi aci 
s a îngropat regele Arthur (v. ac.) A. se (jice 
a. n identic eu insula Avalon. [Atm.j

Avangarda, acea parte de trupâ, care pe mers 
scutesce o trupâ principalâ de nâpâdirUe ini- 
inice din directia mersului.

Avanpost, acea parte de trupâ, care scutesce 
0 ti-upà principalâ, care odichnesce. Dupâ mâ- 
rimea acesteia formeazà A.-uiile 2—3 linii.

Avans, (franc, avance), tôt ce e înainte în 
raport eu ait luoru. Se (jice figui’at despre 
propuneri, ce se fac cniva spre a-1 câçtiga; 
despre o sumâ de bani dati înainte pentru un 
scop oareoare.

Avansare, înaintare la grad mai înalt; anti- 
ciparea unei sume.

Avantagiu, (franc.) verbal; ceea ce cineva 
are înaintea celorlalti. Se (jice în sens de profit 
material sau moral.

Avarii, popor resboinio, câlâret, care la înee- 
putul evului de mijloc a format un mare iin- 
periu în Europa resâriteanâ. Conform pârerii în 
general aoceptate A. s’au tinut de vifa tm-ceascâ 
a rassei ural-altaice. De altmintrea sub A. trebue 
sâ întelegera douë popoare. A. cari trâiesc çi 
a(Ji în Ti'snscaucasia (sub stâpânire niseascâ), 
çi A. din migratiunea popoarelor. Aceçtia în 
546 au cucerit imperiul bulgar de lângâ Volga 
çi çi-au extins stàpànirea pânâ la Viena. Au 
domnit çi pe teritorul Ungariei de astaeji mai 
bine de doné secule, pânâ când apoi Carol cel 
Mare i-a sdrobit (791—803). In istorie A. apar 
dupâ apunerea imperiului hunic, când se iveso 
pe tinutuiile de lângâ Mares Caspicâ, Eama, 
Volga çi Don, iar 560 se ^eazâ în Dacia. 
Ajnng în contact de aliantâ eu imperiul bizantin, 
care i-a folosit în contra Siavilor çi Bulgarilor. 
Delà 564 începe era cea mai strâlucitâ a A.-lor 
sub chaganul lor Baian. Acesta a întemeiat 
imperiul A., care s'a extins delà Don pânâ la 
Enns, çi delà imperiul bizantin pânâ la Marea 
Balticà. Baian a légat aliantâ eu Alboin, regele 
Longobarejilor, çi laolaltâ au învins pe Gepi(jii 
din Dacia, devenind astfel stâpâni preste Dacia 
(568). Tôt atunci a trecut Alboin în Italia, dupâ 
care A. au luat în posesiune çi Panonia. Puterea 
A.-lor a început a decâdé dupâ moartea lui Baian 
(602). Mai multe popoare subjugate au soutui'at 
jugul aval-. Sêrbii çi Croatii s’au açe(}at în patria 
lor de aji laînvitarea împër. Heraclios. Secl. VIII. 
aduce perirea A.-lor. De când adecâ Pipin cel 
Mic, principele Prancilor, a supus pe TasUo, 
principele bavar, frecârile^dintre A. çi Franci 
au ajuns la ordinea (jUei. Âncâ în 782 chaganul 
A.-lor a légat aliantâ ou Carol cel Maie, urmaçul 
lui Pipin ; dar fiind-câ în butul aliantei în 788 
a ajutat ou douë oçtiri pe Tasilo, care se res- 
culase, Carol a hotârît subjugarea çi oonvertirea 
A.-lor pâgàni çi destrâbâlati. In 791 s’a început 
expeditiunea, în 803 a cucerit imperiul A. pânâ 
la Tisa; în ultima expeditiune au ajuns în mâna 
Francilor çi vestitele valuri inelare ale A.-lor. 
Acestea n’au fost într’atâta locuri foitifioate, cât 
mai mult çantvui de hotai'e, cari au încungiurat 
satele çi posesiunile A.-lor, imde au asouus çi te- 
saïu-ele lor. Dupâ acest desastru A. mare parte au 
trecut la oreçtinism çi ou încetul s’au contopit în 
Franci çi Slavi, pai te au emigrat spre resârit. In 
805 chaganul lor déjà creçtin, nu numele Teodor, 
roagâ pe Carol sà-i permitâ a se açeza dim- 
preunâ ou sotia sa pe teritorul dintre Sabaria 
(Gyôr) çi Camuntum (Petronell). In 822 ajunge 
0 legatiune avarâ în Frankfurt la regele Ludovic 
cel Blând, ducêndu-i daruri; aceasta fù ultima 
legatiune, despre care se face amintire în cro- 
nicele france. Traotatul delà Verdun mai pome- 
nesce despre »teara avarâ adecâ hunica«, dar 
poporul aval’ piere, »înoât nu i-a remas nici
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senienta®, precum (Jioe cronicarul Nestor. Me- 
moria A.-lor o paatreazà numai câteva cuvinte. 
Afarâ de cuvêntul »chagan« (turcesc) mai ocur 
»tudun« gi »jugur« semnifloând dignitati. Credinta 
A.-lor se cunoasoe din un juiâmênt ai lui Baian, 
care eu sabia scoasâ joarâ pe ceriu, foc, pâment 
çi apà. Au avut çi preo^i, pe cari i-au mirait 
»bokolabra« ; au adorat çi idoli. In Ungaria s’au 
desooperit mai niulte morminte avare, în cari 
s’au gàsit obiecte pre^ioase, precum: bani de 
aur, juvaerioale de granat cadrate în aur, braz- 
lete de argint, diferite vase. Caracteristica 
epooei A.-lor e câtàrama, ce s’a usitat în locul 
fibulei (copcie), semn câ au avut vestminte de 
piele. Lit. : Zeuss, Die Deutschen und ihre Nach- 
barstâmme ; Abel-Simson, Jahrbücher des frànk. 
Eeichs unter Kaii dem Grossen; Salamon F., 
A hunok és avarok Pannoniâban; Pulszky F., 
Magyarorszégi avar leletek etc. [T. FJ

Avarie, (maiinâ) stricâciune mai mult sau 
mai pufin importantà, ce sufere un bastiment 
în corpul sêu, în maçinâ sau în încârcâturâ. 
Dreptul comercial maritim pentru regularea 
cheltuielelor de reparatiuni sau pierderi distinge 
doue feluri de A. : A, mari sau comune, la a 
câror reparafrane concurâ bastimentul, fretul çi 
încârcâmêntul, fiind interesul general a salva 
bastimentul, çi A. mici sau particulare, la cari 
concurâ numai unul din aceste capitaluri, oànd 
celelalte nu au fost amenintate.

Avari^ia, negligerea trebuintelor présente çi 
adunarea de bunuri numai pentru înmul^rea 
averii, fârâ ait scop. A. considerâ averea ca 
scop, nu ca mijloc. A. e condamnatâ de mora- 
liçti çi biserica o pune (iubirea de ai'gint) între 
cele çepte pêcate capitale (de moarte) ; din punct 
de vedere na(ional-economio A. este mai pu^in 
de condamnât ca risipa, care nimicesce eu desâ- 
vîrçire averea.

Avas, v. Oaç. A. FelsBfalu, v. Negresci. 
Avassàg, ’feara Oaçului, v. Oaç.

Avat, avad, pesce; Pleuronectes Ehombus, 
pe unele locuri se chiamâ çi stoicef. A. se 
aseamënâ eu mreana, are multe oase, pânâ çi 
prin carne, mici ca nisce ace. Se ailâ în mare 
çi la gura unor rîuri mari. (Etym. M. Rom.) 
V. h avat.

Avatara, în religiunea In(}ilor incarnatiunea 
fiintelor divine în formà de om ori animal, eu 
scop de a înfrânge domnirea rëului; s. e. in- 
carnatiunile (10) lui Viçnu, Siva çi Ganesa.

Avdejev, Vasilieviei Mihai, romancier rus, 
n. 1821, J- 1877; a scris numeroase romane Çi 
novele, cari se disting ca descrieri fidele ale 
stârilor, moravurilor çi tipurilor timpului sêu.

Avdhela, fAveîaJ, comunâ arâmâneascâ de 
varà eu 200 case, 1500 loc., într’o posi(ie foarte 
frumoasâ pe poalele muntelui Culeo la Pind. 
Numërul locuitorilor mereu se mieçoreazâ, mul(i 
fiind acum açe4a(i la muntele Carataç aproape 
de Verria sau în Tesalia. Averhie, Apostol 
Mârgârit, prof. Caragiani sûnt originari de acolo. 
Probe din graiul de A. sûnt publicate de Papa- 
bagi în H. Jabresbericht des rum. Sem. Leipzig, 
1895.

Ave, Save, flat.J fomiulâ de salutare la Ro
mani, înseamnâ: »fi sànâtos», »fi salutat», »sà 
tràiesoi®, ca çi ^salve" çi »vale<. A. Caesar, 
morüuri te sdlutant, (Te salutâ, Cesai-, cei ce

se pregâtesc la moarte), cuvinte eu cari gla- 
diatorii romani salutau pe împëratul în arenà. 
— A. Maria, rugâciunea »Nâscâtoarei de D-4eu«, 
care în ümba lafinà se începe ou aceste cuvinte.

Aveiro, Joseph Masearenhas, duce portugbez, 
n. 1708, mare mâiestru de curie sub Juan V., 
sublosifEmanuelînlocuiteuPombal. Acusat 
cà a luat parie la atentatul din noaptea 3 spre 
4 Sept. 1758 asupra regelui, a fost exécutât 
împreunâ eu al(u în là lan. 1759.

Avel, Abel, al doilea fiu al protopârin(ilor 
genului omenesc.

Avellaneda, Gertrudis Gomez d’, poetà span., 
n. 1816 în Cuba; a scris novele frumoase çi 
poesii lirice; drame: »Alfonso Munio« (1844), 
»Recaredo« (1851), »E1 donativo del diablo», »Ija 
Somnambula« ç. a. t Febr. 1873.

Avellino, prov. italianâ (Campania), 3034 km*., 
432,949 loc. (1890). Gapitala A., lângâ Monte 
Vergine (mânâstire renumitâ), 16,376 loc. Re- 
çedin(â epp. Export de alune excelente.

Avellino, Francesco Maria, arebeolog ital., 
n. 1788, profesor de literatura greceascâ la uni- 
versitatea din Neapole, 1809—15 a condus edu- 
ca(ia copiilor lui Murat; f 9 lan. 1850 ca membm 
al consUiului super, al instruc(iuoii publiée çi 
director al museului Bourbon. Autor de mono- 
grafii archeologice çi numismatice. «Opuscoli di- 
versi« (1831—36, 3 vol.)

Avenu L., (botan.) gen din familia Graïuiueae, 
tribul Aveneae, cuprinde plante erbacee auuale 
sau perene în general foarte pre(ioase pentru 
agriculturâ. Florile sûnt dispuse în panioule 
compuse din spiculé lung-pedunculate. A. are 
vr’o 40 specii respândite piin regiunile tempe- 
rate ale globului. Prin (eiüe noastre oresc mai 
multe specii, dintre cari însemnâm : A. fatua L., 
vulgar O d 0 s, A. pubescens L. etc. Se cultiva 
foarte mult A. sativa L., cunoscutâ de popor 
sub numele de o v ë s. A. sterilis L. este o planta 
anualâ foarte frumoasâ çi mult cultivatâ de bor- 
ticultori ca plantâ ornamentalâ, care sc întie- 
buin(eazâ spre a face buchete çi alte obiecte 
de ornament. Ovësul se întrebuin(eazà ca nu- 
tret pentru cai. Din fàina de ovës se fao cata
plasme. [Z. G. P.J^

Avenches, (franc.) germ. Wiflisburg, oraç în 
cantonul elve(ian Waadt, 1864 loc.; po timpul 
Romanilor Aventicum, oapitala Elve(ici, demo- 
latâ de Alemani (307), s’a ridicat în socl. XV’. 
Antichitâti.

Aventinus, mons—, (muntele Aventiii) una din 
cele 7 coline ale Romei (v. ac.)

Aventinus, loan rente Turmair, umauist çi 
istoriograf bavarez, n. 1477, t 1534 ; a fost îu- 
vëtâtorul principilor bav. Ludovic çi Ernest. A 
scris istoria Bavarilor pânâ la secl. XV. Sorierile 
lui sûnt isvoare valoroase pentru istorie çi au 
fost editate de academia din München. La 1861 
i s’a ridicat un monument în Abensberg, undc 
s’a nâscut.

Aventura, (franc.) ceea ce va veni, se va in- 
têmpla; se (Jice despre o întêmplare neprevëdutH. 
Aventura grossa, comerciu en gros la voia in- 
têmplârii; A. gr. se numesce negotul întreprms 
eu mârfui'i procurate pe bani împnimutati, cu 
scop de a le vinde în teii strâine sub ori ce im- 
prejurâri riscate çi periculoase. Astfel de comer- 
cianfi se numiau aventurieri.
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Aventurier, (franc.) cel ce cautâ aventuri. 
Prin extensiune: 0 persoanâ ale cârei mijloaoe 
de existentâ sûnt necunoscute.

Avéré. Bunurile eoonomice produse, cari în- 
tr’un timp exista oa fond real pentm multâ- 
mirea de trebuinte, represintà în totalitatea lor 
(ca massa) o potenfâ economicâ mai mare sau 
mai mica, dupa cum e raportul, în care stâ ea 
fata de trebuintele pe cari are a le acoperi. 
A-Ceastà potenta economicâ se numesce A. Suma 
buüurilor econoinice, preste cari poate sà dis- 
punà cineva, formeazâ averea sa peraonalà. Pu- 
terea, ce o are o perseanâ, ca sa dispunâ de 
bunuri ecenomice o dâ dreptul §i expresiunea ei 
se numesce drept de avéré. Dreptul hetâresce 
cine e perseana çi ce fel de perseanâ, presto 
cari bunuri eoonomice ?i în ce extensiune poate 
sâ dispunâ ea. Averea, ca posesiune a diferitelor 
persoaue se deosebesce, dupâ cum se deosebesc 
çi persoaoele, în publicâ çi privatâ. A. publicà 
e aceea, care se aflâ în posesiunea çi stâpânirea 
pereoanelor pubUce, adecâ a acelor persoane 
im’idice, cari exista ca colectivitâti, comunitâti, 
pe basa dreptului public, precum e: statui, co- 
nuinele politice çi diferitele cerouri de admini- 
stratiune (comitat, judep, departament). A. care 
se aflâ în proprietatea unei persoane publics, 
dar care e destmatâ pentru folosirea generalâ, 
cum sûnt: drumuri, rîuri navigabile, musee, 
biblioteci etc., se numesce A. publicâ în sens 
strict al cuvêntului, spre deosebire de A. publicâ, 
care o posed çi o folosesc respectivele persoane 
publics numai pentru soopurile lor particularo, 
cum s. e. A. finantiarâ, pe care o folosesoe 
statui exclusiv pentru sine, pentru reaJisarea 
scopurilor sale finanpiare, domenii, linii ferate 
de stat çi alte instalapiuni ale statului sau co- 
inunelor. A. privatd este aceea, pe care o posed 
singuraticele persoane fisioe çi acele persoane 
iuridioe, cari aparpin dreptului privât çi sûnt 
întemeiate în mod Hber, precum sûnt anumite 
socielâti de agonisire çi reuniuni libéré. A. preste 
tôt luat se deosebesce dupâ felul întrebuiutârii 
ei în A. pentru oonsumatiune çi A. pentru pro- 
ductiune. A. pentru eonsumafiune se întrebuin- 
teazâ pentru traiul (Jilnic, pentru satisfacerea 
Demijlocitâ a trebuintelor personale, s. e. pentru 
hrànirea çi scutirea corpului sau pentru satis
facerea vr’unuigust ori plâceri personale. Aceastâ 
A. se subîmparte în consumptibilâ çi ne- 
consumptibUâ. Cea dintâiu consistâ din astfel de 
bunuri, cari deodatâ eu satisfacerea trebuin^ei 
se nimicesc sau de tôt sau în forma lor indivi- 
dualâ de bun, e. e. nutremêntul ; cea din urmâ 
(cea neconsumptibilâ) este A. oonstàtâ- 
toare din astfel de bunuri, cari se pot folosi 
de repe(itete ori în timp mai îndelungat pentru 
satisfacerea trebuintelor, çi astfel numai pe în- 
cetul se nimicesce, îçi piei-de însuçirea de. bun, 
precum sûnt casele de locuit, mobile, vest- 
minte etc. A. pentru producfiune consistâ din 
a.stfel de bunuri economice, cari sûnt destinate 
çi se întrebuinteazâ pentru a produce alte bunuri 
noue, iar nu pentru satisfacerea nemijlocitâ a 
trebuintelor personale. Unii economiçti numesc 
aceastâ A. fârâ deosebire «capital», altii însâ 
0 deosebesc în pâment çi capital, adeseori o 
intâlnim sub numirea: «mijloaoe de pro- 
d U c t i U n e«. (Cf. I. Socaciu, Economia poÛticâ,

manuscripthectografat; A. Wagner, Grundlegung 
der politischen Ôkonomie, partea L, */a tom. I.)

A. na{ionalil, A. tuturor persoanelor publiée 
çi private, cari aloâtuesc o natiune, un popor 
organisât în stat. fl. S.]

A. fcolarà, A. çi venitul destinât pentru sco- 
puri çcolare. In Ungaria trebue sâ adune în în- 
telesul legii fiecare sustinetor de çcoalâ, (stat, 
comunâ, confesiune, societate, corporatiune) A. 
çcolarâ. Aceasta se adunâ: la statçi comunâ eu 
ocasiunea commasârii din '/loo parte a teritorului 
comun, din venitele çcolastïoe, din fundatiuni, 
oforte çi ajutoare benevole, din pedepse de ab- 
sentare. A. çcolarâ se manipuleazâ in favorul 
çooalei prin scaunul çcolastie, sub responsabili- 
tatea personaJâ a tuturor membrilor lui. Vên(}âri, 
cumpêrâri etc. pàuâ la 500 fl. çi areniji pânâ la 
50 fl. anual, au sâ fie întârite de inspectorul 
çcoalelor. [G. Trif.]

Averesci, sebit în satul eu aceeaçi numire in 
Rom., j. Fàlciu, înflintat 1765 de câtrâ un râzeç 
numit Sava, care s’a câlugârit; astâcji e bise- 
ricâ de mir.

Averchie, câlugâr de origine arâmâneascâ, 
mai tàr(jiu archimandrit çi représentant al mà- 
nâstirilor delà sf. munte Athos; a adus bâieti 
arâmânesci din Turcia în România, ca sâ în- 
vete la çcoala macedo-rom., care în 1865 se 
deschise în Bucuresci. (Cf. Burada, Cercetâri 
despre çcoal. rom. din Turcia. Bue., 1890.)

Avernus, lacul Averno, un mic lac în Cam- 
pania, lângâ Cumae, crater vulcanic eu împre- 
jurimi înfîorâtoare; dupâ Vergil întrarea în 
infern. Nu départe se aflâ peçtera Sibylei.

Averof, famille arâmâneascâ foarie bogatâ 
din Metovo în Epir. Pentru comunâ natalâ a 
fâcut mult, dar mai mult pentru institute cul- 
tui'ale în Atena. (Cf. Weigand, Aromunen I.)

Averrhoa, L., (botan.) gen de arbori din fa- 
milia Geraniaoeelor, trib. Oxalideae, représentât 
numai prin doue specii din Asia ti’opicalâ, cari 
ambele se cultivâ ca plante décorative în flo- 
ràrii. Ca plante ornamentale ele sûnt astâ(p 
respândite pretutindene sub tropi, unde se fo
losesc fruotele lor comestibile, ce con^in acid 
oxalic, çi ca médicament. [A. Pr.]

Averrhoës, Ibn Boschd, filosof arab, n. 1126 
în Cordova, f 1195. Om de o vastâ eruditiune 
în teologie, filosofie çi medicinâ ; a fost un mare 
adorator al lui Aristotel, despre care (Jicea, oâ 
singur aoestuia dintre oamenii muritori i-a conces 
D-deu ca sà ajungâ culmea perfec(iunei. Comen- 
tând çi explicând scrierile lui Aristotel, a nisuit 
a popularisa doctrinele aceluia. (Cf. tJiberweg 
Grundr. der Gesch. d. PliU. II.) [PL]

Avers, (lot.) fa(a, partea eu obip a unei mo- 
nete (cap); dosul acesteia se numesce revers 
(rantâ).

Aversa, oraç în prov. ital. Caserta (Campania), 
20,183 loc. Sediu episcopesc; casâ de alienati ; 
multe vu (Asprino). In apropiere sûnt ruinele 
delà Atélla; prima colonie a Normanilor.

Aversiune, (lat.J afect, care se doscopere în 
neplâcerea profundâ fa^â de o persoanâ ori obiect. 
A. constante devine urâ. [PL]

Avertisment, (franc.) atragerea atenfinnei spre 
ceva; însciin]are, mustrare.

Aves, aviarium, (lot) paseri; coUvie mare 
pentru paseri, gâinar.



334 Avesaloii — Avila.

Avesalon, v. Absolon.
Avestl|a, strigoaie, v. Samoa.
Aveyron, ailuent din dreapta al rîului Tarn în 

Fi'anoia de sud; lung. 240 km. Dupa el se nu- 
mesce departamentul A. (o parte a vechiului 
Guienne, Eouergue). 8770 km3., 400,467 loc. ; 
5 arondismente. Capitala Bodee.

Avezac de Caetera Macaya, Marie Armand 
Pascal d’, geograf franc., n. 1800; 1833—35 a 
fost secretar general al societâtii geografice dîn 
Paris, ?i de ?ese ori preçedintele ei, din 1873 
preçedinte de onoare al comisiunü centrale çi 
membru al Institutului. f 1875. Scr. ; «Essais hi
storiques sur le Bigorre», (2 vol., Bagnères, 1823); 
«Etudes de géographie critique sur une partie de 
l’Afrique septentrionale». (Paris, 1836) ; «Esquisse 
générale de l’Afrique». (Paris, 1837) çi multe 
altele.

Avezzano, Guiseppe, general ital., n. 1789 în 
Piémont. La 1848 a participât la rescoaJa genuezâ, 
a ajuns ministm de resboiu al republicei romane, 
çi dupa sugrumarea aceleia a fugit în America ; 
rentors în Itaiia a par
ticipât la expedi(ia lui 
Garibaldi la Sicilia (1860).
In 1878 s’a pus în fruntea 
Italie! irredente çi 
a lucratpentru eliberarea 
Tirolului sudic çi a Istriei 
de sub domnia austriaca. 
f 1879 în Eoma.

Avianu , fabulist latin 
dmsecl.IV.sauV. d.Chr.; 
delà dînsul au remas 42 
fabule esopice scrise în 
metru elegic, într’o Mm bà 
coreetâ çi retoricâ; mai 
târ(Jiu au fost întroduse 
ca lectuiâ în çcoalâ §i au 
suferit multe schimbâri.

Aviatici, aeronau(i caii 
se ocupâ eu studiarea 
sburatului paserilor çi eu 
imitarea lui mechanicâ.

Avicenna, (Abu, Ali E-Hosein Ben Abdallah 
Ibn SinaJ, n. 980,11037, medicul mai multor sul- 
tani din Buohara ; totodata çi filosof. Ascris oea mai 
compléta carte medicalà din evul mediu : Canon 
medicinae sau el Zanon fil Teb (în 5 câr(i).

Avicennia L., (botan.) gen de tufe din fam. 
Verbenaceelor, tribul Avicennieae, ce cresc la 
Mtoralul mârîi pretutindene în (eiile oalde. Dnele 
din ele se cultiva la noi în fiorârii s. e. A. 
officinalis L. [A. Pr.]

Avicultura, arta de a cultiva paserile. Sûnt 
rasse de paseri cari nu stau sa cloceascâ, iar din 
acele cari clQcesc nu cad cloçce deoât în anu- 
timpurile câlduroase; apoi sub o pasere nu se 
pot pune decât un numër restrins de oue, pro- 
poi'tional eu suprafa(a pe care ea o poate în- 
câlcji eu corpul sëu. Pentru a înmul(i paserile 
în mod cantitativ, calitativ çi în ori ce anutimp, 
avicultorü înlocueso cloçoele ou maçini. O ma- 
find de clodt (v. ilustr.) se compune din o outie 
de lemn; în paitea superioarâ a cutiei se aflâ 
un reservoriu de zinc, care se umple eu apâ 
prin 0 gaurà, ce se aflâ în partea superioarâ, çi 
se deçartâ piin o altâ gaurâ, ce se aflâ la o 
parte a reservoriului în partea inferioarâ. De-

Maçina de clocit.

desubtul reservoriului se aflâ un saltar, în care 
se a^eazâ ouele (50—250) ; ele nu vin în atingere 
eu zincul ca sâ se înfierbinte, ci se încâlîjesc 
numai prin câldura moderata, care vine din sus 
delà reservoriu. Apa se (ine caldâ prin ajutorul 
unui termosifon, care se vede pe figui'â în partea 
din dreapta a cutiei, çi care se încâl4esce eu o 
lampâ eu petrol. Temperatura apei trebue sâ 
fie de 50° C. pentru ca astfel ouele sâ fie în- 
oâl(|ite la 40°, adecâ tetnperatura eu care le-ar 
fi încàl^it oloçoa. Când puii au eçit din gâoace, 
se scot dupâ 24 oare din marina de clocit ;i 
se pun în marina de erescut. (V. ilustr.) Ea 
se compune din douë pâr(i; partea ântâia (din 
drepta figurii) este ca un fel de colivie, care 
servesoe puUor ca curte; a doua parte (din stânga 
figurii) este un fel de outie tapisatâ în interior 
eu blanâ, în oare puii se adâpostesc tôt aija de 
bine ca sub aiipele cloçcii. In aceastâ outie se 
mai aflâ un reservoriu de zinc, în care se pune, 
când e frig, apâ ce se tine caldâ la temperatura 
de 70—80“. Puii când li-e foame ies în co

livie de se brânesc, când 
M-e frig se retrag în 
cutie. Dupâ o septëmânâ 
li-se dâ drumul pu(in 
câte pu(in în curie pana 
Bé deprind singuri. (Cf. 
E. Eichomme, Une fa
brique artificielle de Pou
lets; Ch. Jacques, Le 
PoulaiUes; M. Fanfilon, 
Poules, moyen infaillible 
de les faire pondre.) 

[Dr. N. Leon.] 
Aviditate, (lai.) poftâ 

laoomâ dupâ ceva, fie 
aceea avéré, bani, onoare, 
renume ori altceva. Col 
cuprins de aceastâ poftâ, 
senumesceavid. A.des- 
ordinatâ, care tinde la 
multàmirea poftelor sen- 
suale, se numesoe con

cupiscent d. (V. çi cupiditate.) [PJ.]
Avidius Cassius, beliduce roman sub îinp. 

Marcus Aurelius; a luptat victorios contra Pai- 
(ilor çi a domoUt o rescoalâ în Egipt. La 175 
d. Chr. legiunile sale în Syria 1-au proclamât 
împërat, dupâ troi luni a fost însâ ucis.

Avienus, Bufus Festus, poet roman în junio- 
tatea a doua a secl. IV. d. Chr. n. in Volsini 
(Etruria); a tradus : «Phainomena» lui Aratos; 
autor a 2 poesü geogr. : «Descriptio orbis terrae« 
în hexametri çi «üra jnaritima» în iambi ç. a. 
Edit, completâ de Hôlder, 1887.

Avignon, capitala dep. francez Vaucluse, lùngâ 
Ehône, eu 43,453 loc. (1891); bisarici nnme- 
roase, catedralâ veche çi mare; archiepiscop; pa
latal papilor, museu bogat. Vâpsitorii de garanfâ, 
fabrica(iune de mâtasâ. In antichitato Avenio, 
capitala Kavarilor; numeroase ruine romane. 
1309—78, reçedinta papilor, cari stâpànirà comi- 
tatul Venaissin, çi delà 1348 Avignonul. La 1797 
cest din urmâ fù incorporât Franciei.

Avila, prov. spaniolâ (Caatilia vechoi, 7882 km3., 
193,093 loc. (1887). Capitala A. eu 10,935 loc. 
(1887). Monumente de sculpturâ strâveclie. Odi- 
nioarâ univereitate.
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Avilire, injosire, defâimare.
Avis, înoiiiitaTe. Avisul de tratà, epistola ce 

0 triimte trasantul trasatulm spre a-1 încuno- 
sciinta despre cuprinsul cambiei, resp. carabiilor, 
trase asupra lui, preoum çi despre modul aco- 
perirü sau rambuisârii. Despre A. se face de 
obioeiuaimntire çi în cambie s. e. prin cuvintele: 
>çi punefi în cent dupa (sau farâ) avisa.

Aviso, (marina) bastiment uçor, între 800 çi 
1200 tone, aproxiinativ, de deplasainent, eu ai- 
tilerie uçoarâ çi vitesâ moderata ; A. vine dupa 
cruciçetor în nomenclatura flotelor. Acest tip 
de vase însâ tinde a disparé din flotele actuale, 
ne mai gâsindu-çi întrebuinfarea, çi fiind eu avan- 
tagiu înlocuit de canonierele torpiloare, oam de 
aoelaçi deplasament, dar înzestrate eu mare 
iu(ealâ. In principiu A. se întrebuin^eazà ca 
purtator de ordine între escadre çi uscat, ca 
eclerori de escadre etc., servicü pentru cari ao- 
tualmente se cer vase mai rapide. A. existente, 
cari nu mai pot servi în escadre, se întrebuin- 
(eazâ ca sta(ionare prin porturile secundare, fie

de molécule. (Cf. Botte : Cenni biografici sulla vita 
6 sulle opéré di A. Avogadro, Turin, 1858.)

Avoir du poids sau Avoir du pois, pondul 
comercial englez. Unitatea aoestuia este puntul 
(Pound) à 16 unce (onnees), à 16 drame (drams), 
à 3 soruples, à 10 greni (grains) = 4.535,926 greni 
sau 7000 Troygrains.

144 pua(i Avdps = 175 ÏÏ Troy.
112 „ „ =1 Centwei^ (Cwt)
28 „ „ == 1 Quarter sau pâtrar
14 „ „ = 1 Stonâ

2240 „ „ = 1 Tonâ (= 20 Cwt)
= 45,359 kg.
= 90,718 ff gerin.

100 „ „ , = 81 bav.
= HO’764 ff rus.

I = 81 ff vienezi.
Avola, oraç ou port în Sicilia, prov. Siracus, 

12,286 loc. ; se cultivâ ti’estia de zahâr.
Avort, V. Abortus.
Avraam, (evr. »Tatâl Mulfimii»), fiul lui Tbarra, 

protopârintele poporului israelit çi arab; la îu-

Maçina de creacot.

in (earâ, fie în colonü sau feri strâine depârtate. 
A. de rîu sau de flotilâ sûnt nisce mici vase, 
de ordinar eu roate de 100 la 300 tone depla
sament, fâcend pe rîuri serviciul corespun(Jetor 
serviciului de mare al A.-lor propriu (}ise. — A. 
torpilor, v. torpüor. [Constant. B.J

A yista, fttal.) pe cambii = la vedere, adecâ 
cambiul este a se achita la presentare; A. v. 
in musicâ: v. a prima vista.

Ayitic, strâmoçesc, vechiu; aviticitate, fldei- 
comis familiar. V. Bunuri A.-e (în drept. Ung.)

Aviz, 1) mie oraç în Portugalia; 2) ord mi- 
litar port., créât de Alfons I., 1143, ou 3 clase.

Aviona, oraç eu port la Marea Adriaticâ în 
Turoia (Albania) ; în vechime Apàllonia. A. are 
6000 loc., e residenfa unui caimacam çi a mai 
multor consulate eur. Comerciu eu tutun, vin, 
orez, masline, broasce (estoase etc.

Avoca^iune, (iat.J rechiemare, revocare. Avo- 
catoriu, scrisoare de revocare, rechiemare.

Avogadro, Amedeo, n. 1776 în Turin; pro- 
fesor de fisicâ la gimnasiul din Vercelli, 1820—50 
la universitatea din Turin; f 1856. A. a desooperit 
legea, câ gazurile pe lângà aceeaçi temperaturâ 
ÇI presiune în volume égalé confin numeri egali

ceput locuia în Haran, dupa sf. Scripturâ chiemat 
fiind de D-4eu s’a mutât, împreunâ eu sotia sa 
Sara çi nepotul sëu Lot, în pâmêntul promis 
Canaan, pentni a forma un popor aies.

Avramovici, Dimitrij, pictor çi scriitor istoric 
sêrb, 1815—1855, culegëtor de antichitâfi bise- 
ricesci.

Avrameni, com. rur. în Rom., (jud. Doroboiu, 
pl. Baçâu), formata din satele: A., Adaçani, 
Borolea çi Zahoreni; eu reçedinfa primàriei în 
A. ; avênd 509 fainilii çi 1454 suflete; 2 biserici, 
0 çcoalâ eu un învë(àtor.

Avrâmescl, sat în Rom., (jud. çi pl. Tutova), 
situât pe pârëul Valea-Mare. Are 772 loc. çi 
193 case. Formeazâ comuna A. eu câtunele: 
Uricari, Mârâçesci çi Corobânesci; 1351 loc., 
348 contrib. çi 854 case. Se cultivâ via çi prunii. 
Are O çcoalâ primarâ de bâie(i. In comunâ sûnt 
4 biserici.

Avricourt, sat lângâ linia câü ferate Paris- 
Strassburg; staflune de grani(â între Francia çi 
Germania.

Avrig, (germ. Freck, magh. Felek), comunâ 
mare în cott. Sibiiului, açetjatà în feara-Oltului, 
lângâ Rîul-Mare, numit çi Valea-Avrigului, care
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se varsa din jos de A. în Oit, pe laturoa stângâ; 
ai’e 2759 loc., dintre cai'i 2472 sûnt Români, iar 
ceialalti Saçi. Aici se aflâ re^edinja protopopia- 
tului roman gr.-or. al A.-lui çi o çcoalà rom. 
elementai'â on 4 învëtatori; un castel eu grâ- 
dinâ frumoasâ çi parc, care a fost zidit de gu- 
verhatonil de odinioarâ al Ardealului, baronul 
Sam. Brulceuthal, o fabricâ de postav dur (halina) 
çi din sus de comunâ, spre sud, o fabricâ de 
sticlâ, care acum e parasita. In A. s’a nâscut, 
la 1779, George Laear, çi tôt aici çi-a sfîi-çit 
viata pàmênteascâ la 1823, dupa ce s’a intors 
din Eomânia, unde a pus temelia çcoalelor na
tionale çi a deçteptat pe Români din letargie. 
El a fost înmormêntat în ourtea biserioii rom. 
gr.-or., iar la 1864 a fost exhumât çi osemintele 
au fost înmormêntate din nou mai aproape de 
bisericâ (oam la 20 paçi depârtare). Aici i-a 
ridicat un çcolar al sëu, Carol Rosetti, în semn 
de recunoscintâ, o criptâ de marmorâ rbçieticâ. 
Pe piati'a, care sta ridicatâ çi are în vîrf o cru- 
ciulitâ de métal, se aflâ urmâtorul epitaf gravat 
eu litere cirile:

Vietaitoralel 
Stâi pu(intel çi cetesce 
Dnp’ aceasta socotesce 
Trista omnlui soarte 
Nepre^etâtoaie moarte.
Ce eçti tu, eu am fost,
Aceasta 'nva^ de rost.
Ce Bûot en acum, vei li 
Clnd ceasnl !(! va sosi.

George Lazar 
theol. Transilr.

N. 1779.
M. isaa.

Iar pe piatra, care acopere mormentul, este 
urmàtoareâ inscriptie ou litere latine:

Preenm Cbrietos pe Lazar din morti a inviat,
'Aça tu RomSnia din somn ai deçteptat.

Lui George Lazar
a ridioat acest monument çcolami sèu Hariul çi leroae- 

..limit Carol comité de Rosetti la anm 1864.
A., protopopiat rom. gr.-or. se compune din 

23 pai'ocbii, eu 22,049 credincioçi ; sediul proto- 
popesc se aflâ în comuna A. (Çemat. bis. ort. 
rom. din Trans. çi Ung. pe 1896.)

A. Lac, (Lacul A.-lui), un lac aflâtor în partes 
vesticâ a muntUor Fâgâra^ui (în grupa Surului), 
la poalele muntelui Cioai’ta, eu (ermi stâncoçi, 
çi avênd formâ lungâreatâ; este açetjat la o 
înâltime absolutâ de 2004 m., din acest lac îçi 
are isvorul Valea-A.-lui, numitâ çi Rîul-Mare.

A. Voie, (Valea-A.-lui), un rîu de munte, 
care isvoresoe în muntii Pâgâraçului, din lacul 
A.-lui; la poalele muntilor udâ frumoasa po- 
ianâ, numitâ Poiana-Neamtului, apoi curge pe 
la A. çi se vaisâ în Oit, '/4 de oarâ din jos de 
A., pe laturea stângâ; acest rîu se numesce çi 
Rîul-Mare. [Silv. Mold.]

Ax, oraç în dep. franc. Ariége, arondism. Poix, 
la poalele Pireneilor, lângâ Ariége, 1424 loc. 
(1886); 80 terme de sulfur 25—78° C.

Axa, linia dreaptâ care tae simetric o Unie 
curbâ. A. universului, dreapta care leagà polul 
nordic eu oel sudio al globului ceresc çi ti'ece 
prin central comun al aoestuia çi al pâmêntului. 
A. pâmêntului, partes axei universului care 
zace în interierul pâmêntului. A. de rotatiune, 
linia dreaptâ, care la un oorp, ce se aflâ in ro
tatiune, nu-çi schimbâ locul, çi în jurul oâreia 
toate celelalte puncte ale corpului se miçcâ în

circonferinte. A. magnetied, dreapta care leagâ 
ambele poluri ale unui magnet. A. optiett a unei 
lentile este directiunea unicâ, în care o razS 
de luminâ se propagâ prin un cristal fârâ a so 
réfracta.

Axa, axophÿt, la plante : partes oentralâ, fun- 
damentalâ a corpului, de cai'e se leagâ alte or
gane (apendicele), precum çi ori ce organ care 
pe suprafatâ poartâ altele; prin urmare, tul- 
piua çi eu râdâcina, famurele, axele inflores- 
centelor, reoeptaculul floral, placentele etc.

Axenia, lipsa ospitalitâtii.
Axente Sever, loan, fost prefect la 1848/9; 

n. din pârinti agricultori la 3/15 Aprilie 1821 
în Erâua (Trans.); a studiat în Blaj çi Sibiiu, 
la 1842 fù primit în seminaml clérical din Blaj, 
pe care însâ la 1845, în urma prooesului Le- 
ményian, 1-a pârâsit çi la 1847 a trecut în Rom. 
oa profesor de limba latinâ çi româuâ ; la 1848 
luà parte activâ la miçcârile pentru libertate çi 
oonstitutie ; fù numit comisar de propagandâ în 
judetul Ilfov, çi în ui'inâ trimis eu Aron Florian 
la Craiova pentru organisarea judetului reac- 
tionar, cai'e nu voia sâ recunoascâ guvernul 
provisor. Din incidentul arestârii lui A. Tr. 
Laurian çi Nicolas Bâlâçescu, întêmplate la 
18 Aug. 1848, A. a revenit în patrie; a luat 
parte activâ la adunarea grâniteiilor din 11 Sept, 
in Orlat, de unde în (}iua urmâtoare plecà eu 
0 ceatâ de 200 fioiori la a ni. adunare delà 
Blaj, Dupâ proclamarea armârii generale A. 
luà parte principalâ la organisarea gloatelor 
roi;nâne çi la apârarea eroicâ a Muntilor Apuseui 
çi a fortâretei Alba-Iulia în 1849. Reatabilitâ 
ordinea în tearâ, înainte de depunerea aripelor, 
A. încercase formarea çi organisarea unui es
cadron stabil de cavalerie, dar fârâ succès. 
Abia açe(jat în Cenade, în urma dénimtârilor ce 
erau la ordinea (jilei, A. fù arestat, dus la Sibiiu 
çi supus unui interogator pentru ascundere do 
arme, incendiarea Aiudului çi altele, dar, aflat 
nevinovat, dupâ 30 (jHe, fù pus în libertato. 
Câtrâ sfîrçitul a. 1850 A. fù provooat a mergo 
la Sibiiu pentru a primi din mâna coniitelui 
sâsesc 2 decoratiuni împërâtesci, dar le-a re
fusât, cerênd drepturi nationale çi desdaunaro 
pentru pierderile materiale çi jertfele aduse în 
revolutie; urmarea fù o mare investigatiiuio 
asupra actiunii gloatelor române în distiiotul 
A.-Iulia, çi dupâ aceea la 1852 o desdaunare do 
stat de 60,000 fl. pentru bisericile rotnâuo. Tut 
în acel an, venind Impëratul în Transilvania, 
A. Î1 întimpinà la 21 lui. în miintole Uâina 
çi-1 petreoù pânâ la Sibiiu, unde fù décorât eu; 
crucea de aur eu coroanâ pentni mérité, ordiniil 
Francise losif cl. III. çi ordinul militjir nrsese 
S. Ana cl. IH. La 1851—54 A. ooupà olicii de 
stat, iar dupâ retragerea sa din sorvitiul statului 
luà parte activâ la mai multe actiuni pofltioe- 
nationale çi la miçcârile culturale ale Roinânilor 
din Trans. De présent trâiesce retras la Braçov. 
(Cf. Rapoartele pref. Axente, Balint çl lancu, 
Sibiiu 1884. W. Krafft.)

Axil, la plante : organele cari sûnt în diree- 
tiunea axei, placentafiune axilà, cftnd ovulolo 
sûnt în unghiul intern al logelor ovanilui pluri- 
locular; seminfe axile, cele açecjate în axa ratio- 
nalâ a fructului ; embrion axil, care este açeçat 
în axa seniintei ; iar axilla = subsuoarâ o imgluul
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déterminât de directiunea ramurei çi a tulpinei 
eau a ramurei çi a frunzei; s. e. mugure axilar, 
cel 39e4at la subsuoara ramurei sau a frunzei.

Axinit, minerai'; borosUicat de alumiuiu çi 
caleiu eu fier çi manganea în cantitati variabile, 
de ooloare brun-roçieticâ sau ceva- ■violetà; se 
gâsesce la Bourg d'Oisans, Cornwall, Andreas- 
berg etc., çi se intrebuinteazâ în bijuterie.

Axinte, Uricarul, v. Uricaml.
Axioma, (grec.) judecatâ care este évidents în 

sine çi nemijlocit çi care nu are trebuinfâ de 
demoDstrare. A. numite çi principii fundamen- 
tale, formeazâ basa fiecàrei discipline aoiintiflce, 
garantandu-i aceleia unitatea sistematioâ. Toate 
sciintele au A. In logicâ se considéra ca A. prin- 
cipiile fundamentale ale cugetârii, adecâ acele, 
la cari se poate reduce çi cari au sa normeze 
ori ce gàndire, ori ce afirmatiune, ori ce judecatâ. 
Aceste sunt: priucipiül identitajii, (omne su- 
biectum est predicatum sui); pr. ratiucii sufi- 
ciente sau al causalitafii, (nihil sine ratione suf- 
ficienti) ; pr. contradic^unii, (idem nequit simul 
esse et non esse) ; •pr. exclusivitâtii, (inter duo 
contradictoria non est medium). In matema- 
ticâ A. formeazâ basa operatiunUor fundamen
tale. (Cf. T. Maiorescu, Logica; Ueberweg, Syst. 
der togik; Wundt, Logik I.) [Plet.]

Axiometru, instrument aplicat la cârma unei 
nâi, care aratâ deçlinatiunea cârmei delà planul 
veriicalcetreceprin spinarea (linia de mi jloc) nâii.

Axion, cântarea bisericeascâ »Cuvme-se eu 
adevërat<, care se cantâ la liturgie dupâ con- 
secrajiune, adecâ dupâ sfm(irea sf. daruri. In 
locnl A.-tui la serbâtori mai mari se cântâ diç 
catavasii cântarea a noua. Mul(i atribuesc întro- 
duoerea A.-lui la liturgie sf.-lui Cml din Ale- 
xandria, ca o protestare pubUcâ çi solemnâ contra 
ereticului Nestoriu. In tôt casul cântarea aceasta 
este foaite veohe.

Axolotl, numele mexican al unui amfibiu codât 
din grupa Ferenni branchiata, numit çi Siredon 
pisciformis. Acest amfibiu, cam de 20 cm. în 
lungime, e de coloaie mohorîtâ, împestritat eu 
pete albe çi negre; respirâ prin branchii çi plâ- 
mani; coada, ca la tritoni, e comprimatâ de 
laturi; petrece prin lacurile din jurnl oraçului 
Mexico ; se tiue çi prin aquarii. A. dupâ ce s’a 
reprodus preste câteva generafii ca A. içi pierde 
branchiile çi creasta de pe coada, çi se transformâ 
în Amhlystoma. Astfel A. se considerâ de o larvâ 
a Amblystomei. V. Amblystoraa. [B. V.]

Axonometru, aparat pentru mêsurarea osiei 
la distale.

Axum, odinioarâ capitala Aethiopiei, situatâ în 
jinutul abissinic Tigre, 16 km. depârtare delà 
actuala capitalâ Adua. Dupâ devastarea delà 
1536 prin regele din Adal, Granje, a încetat 
de a mai fl capitala imperiului. In oraçnl acesta 
este çi aeji asUul creçtinilor aethiopieni, aici e o 
bisericà creçtinàçisûntmai multe ruine, can aratâ 
starea înfloritoare de odinioarâ a acestei vechi ca
pitale. Delà acest oraç se dériva numele original 
al Aethiopiei: imperiul axumitic. V. Aethiopia.

Ayacucho, departament al republicei Fera, 
m,692 kma. çi 142,205 loc. ; capitala A. lângâ 
Huamanga eu 9387 loc. ; reçedinja unui episcop. 
Aici au repurtat liberalii sub condneerea lui 
Sucre în 9 Dec. 1824 învingore strâlucitâ asupra 
Spaniolilor.

Ayala, 1) A. Adelardo Lopez de, bârbat de 
stat çi poet span., n. 1829. A scris mai multe 
drame çi comedii, cari au avut pe scena spaniolâ 
din Madrid un succès complet, apoi sonete. La 
1857 a ajuns députât çi indrâsneala cuvèntâ- 
rilor sale a fost pedepsitâ eu exil, f 1879. O 
édifié compléta a operelor sale a apârut 1881—87 
în Madrid; în 7 vol. 2) A. Pedro Lopez de, 
numit él Viejo, cronicar, mare cancelar çi ca- 
merar superior al Castiliei, n. 1332, f 1407 ; a 
scris cronicele regUor castUani Fetru, Heniic IL, 
loan I., Henric III., (1780, 2 vol.), a tradus pe 
Liviu în limba castilanâ çi a lâsat çi scrieri 
poetice.

Ayr, (pron. er), comitat în Scofia sud-vesticâ, 
2975 km*., 224,222 loc. ; teren muntos, bogat în 
minérale. Capitala A., lângâ sinul Clyde, eu 
9054 loc. (1891). Fort.

Ayrton, (pron. ert’n), William Edward, fLsi- 
cian englez, n. 1847 ; dupâ terminarea studiilor 
a fost aplicat în India la oficiul telegrafic. Din 
1873—1879 a fost profesor de flsioâ çi de tele- 
grafie la çcoala imperialâ de inginerie din Tokio 
în laponia. La 1879 s’a reîntors în Ânglia, 
unde ajunse profesor la City and Guilds of 
London Technical College. La 1881. fù aies 
membru la Royal Socielÿ. Mai însemnate sunt 
tractatele sale despre electromotori, despre tram- 
vaiele çi trenurile electrice.

Ayuntamiento, mimicipaUt. oràçelor în 8pania.
Azalea L., gen de plante, sinonim eu Wwdo- 

dendron L., din familia Ericaceelor eu nume- 
roase specü, arbuçti sau sub-arbuçti, ce cresc 
în munfü Europei, Asiei, mai aies în Himalaja, 
ai Americei boreale. In Europa însemnâm pe 
B. ferrugineum L., iar în Carpafi pe B. myr- 
thifolium Schott et Kotschy. vulgar: Tran- 
dajir de munte, Cocâzar, Smirdar, 
Coji etc. Altâdatâ se întrebuin^u ca plante 
medicale ; aeji se cultiva multe specü- eu nume- 
roase varietâfi çi hibride, ca plante omamen- 
tale décorative, çi sûnt obiectul unei culturi 
spéciale çi unui comerciu important. Flanta nu- 
mitâ A. procumbens L. eu tulpinile tîrâtoare, 
cespitoase, crescênd prin pâçunile alpine din 
munfii înalfi (Carpafi, Alpi, Firenei, Laponia, 
Norvegia etc.), se fine tôt de aceastâ familie, 
dar de genul Loiseleuria Desv. [S. Çt. R.]

Azbuche, Azbitka, numele alfabetului slav, 
format din cele dintâiu douë litere: az, buki; 
sûnt doue feluri de A.: 1) cirilie, întrebuinfat 
de Slavii ortodoxi ; 2) glagolüic, folosit de Slavü 
rom.-catolioi. Fe când cel dintâiu e pe deplin 
stàpân în bisericà çi viafa laicâ la Ruçi, Sêrbi 
çi Bulgari, al doilea nu se mai gâsesce decât 
la catolicii slavi din Dalmafia.

Azegllo, Massimo Tapparelli, marebis, bârbat 
de stat çi publicist ital., n. 1798. La 1848 a 
luptat in trupa papalâ contra Austriei, a co
mandat în Venefia ca colonel, s’a luptat la Vi- 
cenza în fruntea unei legiuni, a fost apoi membru 
în caméra deputafilor Sardiniei. 1849—1852 pre
sident de cabinet çi ministru de externe; dupâ 
eruperea resboiului 1850 guvernor al Romagnoi ; 
s’a retras apoi în viafa privatâ; f 15 lan. 1866. 
sMemoriilen lui au apârut 1867, iar corespon- 
denfa lui politicâ (1847—65) a fost publicatâ 
de Rendu (1866).

Azima, (grec.) pane nedospitâ, eu care trâiesc
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Ovreii la serbatoarea pascilor (s. azimelor); în 
biserica latinâ se folosesce pane A. (ostie) la 
celëbrai'ea sf. liturgii, asemenea çi în biserica 
Armenilor çi a Maronitilor, din care causa Grecii 
oitodoxi, începênd din secl. XI., au dat credin- 
cioçilor acestor biserici în batjocurâ numele de 
aziniifi (infermentarii).

Azimut, unghiul diedru format de planul ver
tical, ce trece printr’un astru, eu meridianul ob- 
servatorului ; el se compteaza delà nord sau 
delà sud câtrâ est sau càtrâ vest, delà 0° la 90°. 
Este complimeutar eu amplitudinea, când re- 
sare sau apune un astru. A. astrelor, eu deose- 
bire al soarelui, servesce navigatorului a dé
termina la ori ce moment, în mare, eroarea 
azimutalâ a acului inagnetic al compasului (v. 
ac.) In acest scop se formeaza table, cari dau 
pe mai mul^i ani înainte A.-le adevèrate ale 
astrelor pentru ori ce oarà çi ori ce localitate; 
fâcênd comparatia între A. exact, déterminât 
prin table la un moment dat, çi A. observât ou 
compasul în acelaçi moment, diferenta între ele 
este deviafinnea compasului combinats eu de- 
clina^iunea maguetica a locului sau eroarea to- 
tala azimutalâ, care se numesce în marina va- 
riatiunea compasului. [Constant B.]

y^incourt, sat în dep. francez Pas de Calais. 
Aci au învins Englezii în 25 Oct. 1415 pe Fran- 
cezi sub regele Henric V.

Azizis, V. Aixis.
Azizus, în mitologia romanâ vecbe din Dacia 

e numele luceafërului. Intr’o inscriptiune e: 
Deus A., iar înti-’alta: Deo Azizo bono puero 
conservatori. Predicatul bonas puer (bun prune) 
se aflâ mai adeseori pentru Phosphores (purtàtor 
de luminà), luceafërul, latinesce luci-fer. Astfel 
A. â fost un nume al luceafërului la Romanii 
vechi în Dacia. [Atm.]

Azoica, grupa, grupa Ardtaicà, (v. ac.)
Azoospermia, sterilitate (nerodnicie) bârbà- 

teascâ (fin lipsa spermatozoilor în semin[â. V. 
aspermatismus.

Azore, imule, o grupa de 9 insnle în Oceanul 
Atlantic apai'^nâtoare Portugaliei, sub aceeaçi 
làtinie geograficâ eu lissabona; 2388 km2., çi 
269,401 loc. (1881); insulele sûnt de provenientâ 
vulcanicâ, prin urmare muntoase eu coaste pre- 
[ipiçe çi ])line de vài roditoare ; climà domoalâ, 
umedâ, dar sànàtoasâ; produc grau, porumb, 
pàstàioase, vin, fructe sudice (mai aies orange, 
ananas) çi în timpul mai nou teiu çi tutun. Loc. 
sûnt catolici de origine poitughezi. Insuie prin
cipale: Tcrceira eu capitala Angra, sau Miguel, 
Pico çi Fayal; au fost descoperite în 1431 de 
càtrâ Portughezi.

Azot, (nitrogen, N sau Az.), desooperit de 
Rutherford (1772) çi botezat de Lavoi.sier ; e un

cuvent dérivât din grecesce (fârâ viatà) ; exista 
în cantità(i foarte mari in aer ,(4,5). A. fiind 
foarte pu(in chimie activ se separâ uçor de oxy- 
genul aerului în présenta corpurilor uçor oxy- 
dabile (fosfor etc.) ; de obiceiu A. se extrage din 
amoniao prin chlor, ori prin înoàlcjirea azotitului 
de amoniu; e foarte respândit prin corpul ani- 
malelor çi plantelor ca urea, acid uric, albu- 
minate, alcaloi(Ji; în sâruri etc. A. o un gaz 
incolor, inodor, fârâ gdst, nu arde çi nu între^ne 
combustiune ; la —146° C çi 33 presiune atmos- 
fericâ seliquifiazâ, la —214° C se oristaliseazà. A. 
e un corp indiferent, direct nu se combinâ eu 
alte elemente decât la reçu sub intluen(a scânteii 
electrice (Borsitan siliciu) ; pe cale indireotâ coin- 
binatiunile sûnt foarte numeroase, astfel eu hy- 
drogen, chlor, brom, iod, dând nascere la amo- 
niac, azoimid, hydrazin, chlor, azot, bromur de A., 
iod; A. eu oxygen 5 combinatiuni, acid azotic, 
azotos etc. A. combinat eu iod, chlor sau în coin- 
binatiunile organice: nitroglycerina, trinitroce- 
lulosa etc. e un vehement explosibil.

Azoturic, V. Uroscopia. •
Azow, V. Asov.
Azteci, locuitorii din Mexico pe timpul desuo- 

peririi Americei, imigrati delà nord în secl. XIII. 
Popor puternic, dibaciu çi eu oarecare cultuiâ, 
însà eu un cuit divin sângeros. Capitala impo- 
riului lor a fost Tenochtitlan (acum Mexico).

Azuga, sat în Rom., j. Prahova, pl. Peleç, eu 
0 sticlàrie çi o fabricà de postav; aici se pro
duce çi caçcaval foarte bun. ün munte din apro- 
piere poartà acelaçi nume.

Azulejos, table de faian(â sinalfuite çi colo- 
rate, cari se preparà în Spania déjà (lin secl. XllI. 
çi servesc la îmbràcarea pârejilor çi la |)odelo.

Azuni, Domenico Alberto, istoric ital. n. 1749, 
t 1827 ca membru al tribunalului consular sup. 
din Cagliari. A scris: »Sistema univei-sale doi 
principi del diiitto maritime dell’ Europa» (1795, 
4 vol.) ; «Histoire géogr. polit, et natur. de la Sar
daigne® (1802, 2 vol.)

Azur, (arab.J ooloare albastrâ desehisâ. V. 
Albastru.

Azurin, remediu folosit contra Peronosporei, 
are aceleaçi însuçiri ca >eazt céleste «.

Azurita, minerai, carbouat basie de cupru, de co- 
loare albastrâ caracteristicà. Se gâsesce la Cliessy, 
Moldova, Dognecea, Camwall, Burra-Uurra în 
Australia, lirai, Mexico etc. Se întrebuinteazâ 
pentru preparatiunea unor colori albastre.

Azygospor, (botan.) un zygot produs prin apo
gamie çi anume prin apan(drie, adecâ prin lipsa 
gametului bârbàtesc; în acest cas ganietul fe- 
meiesc, fârâ sâ fie fecundat, se înounjoarà eu o 
membranâ groasà çi ia aspeotul unui zygot ade- 
vërat, germinând întoemai ca çi acesta. | E. T.]
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B, fsunetulj, a doua literâ a alfabetului fenico- 

preo. a celor derivate din acesta. Forma lui 
în inscriptiuuile cele mai vechi semite este 
un Inoughiu ou o codita în partea din jos; 
evr. 3 simboliseazà o casa sau coït; de aci çi 
numele evr. beth (oasâl ereo. beta. In grafica 
românâ cirilicâ se scria B, e. In aJfabetul slavic 
s'au format doue varianturi paleografice : B = b 
çi B = V. In alfabetul ciriUc se intrebuinteazâ 
E ca semn àl numèrului 2. Ca sunet se (ine de 
coDSonantele labiale. B, (în chimiej semn pentru 
Bor; la aerometru înseamnà scara lui Beaumé. 
Pe monetele austiîace B însemn. Eremnitz. 
B, (în musicàj este tonnl H (si) coborît eu o 
jumêtate de ton (si-bémol) ; B rotundum (b) semnul 
de coborîre (bémol); B, ca prescurtare însem- 
neaza Basse.

Ba, semn chimie pentru Bariu.
Baader, Franc. Xav., filosof german, n. 1765, 

11841. La 1809 a publicat »Contribniri la filo- 
sofia dinamica<, la 1826 deveni profesor de filo- 
sofie çi teologia speculativâ la nniversitatea din 
München. Célébra lui teorie teosoficà deduce 
totul din 0 V oint S, ca principiu eficient çi 
atributele sale: idea vecinicâ, càreia se dato- 
resce forma luoruiilor, çi natura vecinicâ, ori- 
ginea materiei. Voinfa determinà raportul, în 
care stau una eâtrà alta forma çi materia. In 
chip mistic se déclara pentru identitatea sciintei 
eu credinta, stâruind a întroduce unele elemente 
noue în çcolastica rigidà a catolicismului ele- 
inente dogmaticesce repndiate de acesta. Scrie- 
rile complété au fost publicate de Fr. Hoffmann, 
(Lipsea, 1850—60:)

Baal, în mitol. popoarelor orientale a fost 4eul 
cel mai de fmnte, personificafinnea puterii bine- 
fâoètoare a soarelui; în inscriptiuni asirice se 
numesce principele 4eilor, donmul çi ordinatorul 
universului. In Babilon s’a închipuit în hainâ 
de rege, eu tiarà pe cap çi eu coame de taur, 
iar la Fenicieni, fiind-câ aceçtia nu aveau icoane, 
a’a cre4nt câ locniesce în pietiî eu forma de 
glob, preoum se vedeau priu templele lor. Vene- 
rarealui B., la Babilonieni Bel, a fost de régula 
pe înàltimi de dealuri. Numele B. nnii îl explicâ 
prin domn, alfii prin piatrâ, stean, pentru-câ, 
precum se scie, cnltnl cel mai vechiu la Orientali 
a fost cnltnl de piatrâ çi mai târ4iu de stele. 
Ha-BaU eu articulul ha, se identificâ eu A-poU-on 
la Greci, (v. cnltnl de piatrâ). [Atm.]

Baalbek, (grec. Heliopolis), odinioarâ oraç 
mai-e çi avut în Sîria, între Liban çi AntiUban, 
1401 dévastât prin Tiinur, iar 1759 prin un cn- 
tremuT de pâment; acnm loc neînsemnat eu 
nunele impunëtoare ale templulni colosal al 
soarelui.

Baajtis, dupa mit orientalâ, în spécial la Ca- 
naaniti çi Fenicieni, a fost 4“^ fructuositâtü.

concep^unii çi a nascerii (ca alte 41do de pâ- 
mênt) çi pentru aceasta e principiul femenin pânâ 
ce Baal e principiul masculin, razele soarelui; 
dar B. s’a numit çi As tarte (v. ac.), çi a fost 
çi 4inâ de lunâ. Numele ei la Babilonieni a 
fost Biüt.

Baba, femeie bëtrânâ; în pov. românesci se 
represintâ în multe feluri; B. Boanfa apare 
ca 0 femeie bunâ, (o muiere, deoareoe fata 
sa de suflet, Florifa, e mai frumoasâ, i-a dat-o 
ca sâ 0 ducâ în pâdure, s’o taie çi sâ-i aducâ 
ochii, dar B. lasâ fata în viafâ çi aduce ochi 
de câprioarâ). O babâ, pentru-câ feciorul de 
împërat i-a spart tivga, îl blastemâ, ca sâ 
nu se mai însoare, pânâ nu va gâ.si cele trei 
rodii (mere de granat) aurite. B. din svêrcurile 
mârii e îmbrâcatâ eu 4ece câmeçi çi sera 
cere delà fratii ei, doi copU eu përul de aur, 
ca sâ-i aducâ o camaçâ delà B. Renumitâ e B. 
eu iepele mâiestre ^ eu mânzii cei sprinteni, 
de cari fetii frumoçi sau feciorii de împërati au 
mare Upsâ, çi ca sâ capete câte un mânz, se 
bagâ slngi la B., ca sâ-i pâzeascâ iepele mâ
iestre, çi daeâ piere vr’o iapâ, fetii frumoçi îçi 
pierd capui, iar daeâ servesc dupâ tocmealâ, 
trei 4üe sau un an, fetii frumoçi capëtâ câte 
un mânz çi pornesc ca pe atare fatà de îm
përat, râpitâ de smei, sâ o scape. B. Bi^a e 
sf âtuitoare; pe feciorul de împërat care vrea 
sâ plece dupâ fata frumoasâ, îl sfâtuesce, ca 
delà tatâl sêu sâ cearâ armele çi calul; iar B. 
Hîrca, pe trei f rati, ca sâ scie câ unde li-e scrisa 
lor, îi sfâtuiesce ca sâ-çi faeâ o câmaçâ, sâ între 
toti trei în ea çi sâ deie eu sulitele, câci uude 
vor câdea acestea, acolo va fi scrisa pentru fie- 
care. Dar babele sunt çi mari f ermecâtoare. 
câci B. Cloanfa încbiagâ apele, iar B. Hirca 
scoboarâ çi stelele, ba ele pe fetii frumoçi omo- 
rîti îi çi ÎDvie, stropindu-i eu apâ vie, çi îi fac 
çi mai frumoçi, dându-le sâ mânânee din mëml 
din raiu. Unele babe locuiesc de regulâ în mar- 
ginea sau pe ostrovul mârii, cum e B. Belea 
çi B. Vêntului, çi sûnt çi grozave, câci în po- 
vestea lui lovitâ, o B. are picioare de cal, dinti 
de otël çi degetele ca secerea, iar în alte poveçti 
represintâ pe Marna pâdurii (v. ac.) çi înghit 
pe voinici. dar fetii frumoçi le silesc ca sâ-i 
voame întregi. [Atm.]

Baba, în mitol. slaveanâ démon de tempestate; 
de origine ar fi fost o strigoaie bëtrânâ, urîtâ, 
eu nas mare, en dinti lungi çi per spârlit ; într’un 
avan de fier sboarâ prin aer; la Boemi se nn- 
mesce B. de fier. E identicà eu Holle la Ger- 
mani, iar în poveçtile maghiare se numesce: A 
vas orru bâba (B. eu naàm de fier). [Atm.]

Baba Doohia, dupâ mitol. popor. daco-rom. 
e 0 personificatiune interesantâ çi mitui despre 
ea e unnâtorul: B. D. a avut un fecior, caie
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s’a însurat çi B. D. a trait rëu ou nora sa, iar 
feciorul nu-çi putea apëra inuierea de marna sa. 
B. D. odatâ i-a dat nurorii sale lânâ neagrâ çi 
a mâoat-o la rîu ca sa o spele çi sa o adiicâ 
albâ, câci altcum nu va fl bine de ea, ?i în tôt 
modul nèoàjia pe nora sa. Aceasta s’a dus la rîu 
ÿi a spâlat làna pana ce i s’au belit degetele çi 
a ours sânge din ele de a roçit apa, çi lâna totuçi 
a remas neagrâ, iar nora atunoi a înoeput a 
plânge. Christos s’a fâcut om çi ou sf. Petm s’a 
scoborît la rîu çi a întrebat-o : »De ce plângi ?« 
iai' ea i-a spus tôt nëcazul ei ou soacrà-sa. 
Christos i-a (}is, sa spele làna, a mângâiat-o 
çi a bineouvêntat-o, çi i-a dat o chita (chitnç) de 
flori de niioçea çi de coooçei, piitindu-i, câ dacâ 
ajunge acasâ, sa dea flori çi soaorei sale. Nora 
çi-a pus florile la ureche, a mai spâlat pânâ ce 
s’a înmurgit, apoi làna çi-a încârcat-o po cap çi 
eu voie bunâ a pornit acasâ, iar când a descâroat 
lâna, s’a buourat, câ a fost albâ. B. D. cànd a 
vë(}ut câ lâna e albâ, s’a mirât, dar iar s’a mâniat, 
pentra-câ nu-i poate bâga de vinâ, çi când a 
vë(Jut, câ nora are flori la ureche, a ocârît-o 
çi i-a (jis, câ le-a câpëtat delà drâgut. Nora i-a 
respuns, câ le-a câpëtat delà Mar^içor çi i-a dat 
çi ei flori, iar B. D. a început sà-çi batà joc 
de Mài-tiçor, dar vë(}ênd florile s’a socotit ca 
sâ meargâ eu oile çi caprele la munte la pâçune, 
çi cre(Jénd câ e primâvarâ, a poruncit feciorului 
séu ca sâ pregâteascâ bâdâniele çi gâletele çi 
i-a (jis: «Haidafi la munte, câ a înflorit pâçunea! 
Tu sâ-ti iei fluerul sâ sufli în el, iar eu voiu 
juca!« Feciorul îi respunse, câ abia a trecut 
Fâurar, apoi mai este Mârjiçor çi o parte din 
Prier çi ea sâ nu grâbeascâ. B. D. atunci de 
nou a început a batjooori (Jicênd: »Pe Fâurar 
îl trag prin gâunar, pe Mâi'tiçor prin ciuriçor !« 
çi a luat pe sine l‘2 cojoace çi eu feciorul a 
plecat la munte. A plecat ou soare, çi dupâ ce 
a ajuns la munte, a început a ploua çi ninge 
çi acuçi iai- a fi soare çi acuçi a inghefa çi co- 
jocul, udându-se deasupra, a înghetat çi s’a în- 
greiuiat, iar B. D. 1-a aruncat pe tufe, çi dupâ 
câpre çi dupâ oi s’a dus tôt mai sus, pentru-câ 
câuta iarbâ; B. D. în toatâ (}iua a aruncat câte 
un cojoc, pânâ-ce le-a aruncat toate. Feciorul 
babei a înghetat pe munte çi pe gurâ çi pe 
barbâ i s’a fâcut sloiu, dar B. D. nu a bâgat de 
samâ, ci i-a strigat: »Eu nu mai pot de frig, 
çi tu tôt tjici în flueraç!« Atunoi i s’a arâtat 
Mârfiçor çi în batjocuiâ a întrebat-o: »Cum î^i 
place piimâvara çi de ce nu joci la fluerul fe- 
ciorului? câci nici norei nu i-a fost frig toatâ 
fjinâ sâ spele làna la rîu 1« Mâi^içor a pierit, iar 
B. D. eu feciorul ei çi toate caprele çi oile au 
înghetat, pe urmâ s’au împietrit. Aoeçtia çi aeji 
se vëd împietriti pe muntele Semenic. $i la 
pioioarele babei s’a fâcut un isvor, din care curge 
apâ. Mârtiçorul a omorît pe B. I). pentru-câ 1-a 
batjocorit, dar nu putea sâ o omoare, dacâ nu 
avea flile destule, însâ a luat çi îinpmmutate ! 
Acesta e mitul. Numele Dochia purcede din 
Eu-dochia, numele sftntei din 1 Martie veohiu. 
Poporul, respective femeile romane, pe B. D. o 
serbeazâ chiar în 1 Martie v., ca frignl sâ nu 
vateme seinënâtiirile. B. D. represintâ frigul, 
iarna, ce remâne sus în munte. Mârtiçorul, care 
nurorii i-a dat primele flori de primâvarâ, re
presintâ pe (Jeul Mars, ca (Jeu de primâvarâ.

însaçi primâvara; delà Mars e numele persoanei 
Mârtiçor çi totodatâ numele popular al lunei 
Martie çi Mars toomai în 1 Martie a avut sei- 
bâtoarea sa. Christos aci în unele înlocuiusce 
pe Mâi’tiçor, iar nora asemenea e personifica- 
tiune de primâvarâ, care corespunde (Jinci Anna 
Perenna (v. ac.) amoreza lui Mai-s. (Cf. Baba 
Dochia de Dr. At. Marienescu în »Transilvania« 
1890.) ) [Atm.l ’

Baba-Novak) vestit’general al lui Mihaiu-Vi- 
teazul. Uois de Transilvânenii-Unguri, în timpui 
certelor dintre Bâthory çi imperialiçti, dimpreunâ 
ou alti camara(Ji ilustri, a fost cumplit resbimat 
de domnul sèu, dupâ Victoria acestuia la Gurnslâu 
(Aug. 1601). A ajuns legendar în popor.

Baba oarba, joc copilâresc; unuia din jucatari 
i-se leagâ ochii, avênd sâ prindâ pe vr’unul din 
ceilalti jucâtori, cari îl încungiurâ, iar cel prins 
are sâ-i ocupe locul.

Baba râdâcinâ, joc copilâresc. Un copil »B. r.« 
çede pe o piatrâ sau scaun mic, iar în poala lui 
se pune altnl, în a acestuia altul, ç. a. m. pânâ 
la cel din urmâ. Conduoëtorul jocului se pime 
în fata celui ce s’a pus mai pe urmâ în poalâ 
întrebându-1 : Ce-i sus? Un fus. Ce-i jos? Uu 
os. Ce-i pe làngâ tine? Un pui de ui-s. Ce ai 
mâneat asarâ? Pitâ eu sare. Ce ai beut? Vin 
duloe mult. Unde 1-ai pus ? Pe politâ sus. Cine 
1-a vërsat? Anghel eu Angheloane. Fiecare .so 
întreabâ aça, çi care scie da respunsuri bune, 
se sooalâ çi se pune dupâ întrebâtor. B. r. nici 
dupâ ce a dat respunsuri bune nu vrea sâ se 
sooale, ci (jioe: câ-i prinsâ de râdâcinâ. Condu- 
cëtorul trimite atunoi pe rànd pe toti copiii sâ 
cearâ delà B. r. un împrumut. Ea dâ fieoàruia 
respuns potrivit, dar negativ. Dupâaceeatriniitû 
copiii sâ-i faoâ oferte pretioase, iar ea le ros- 
pinge. In fine o chiamâ pe rànd fiecare ca sâ-i 
arate ceva, s. e. aur, flori, icoane etc., iar B. r. 
le respimde, câ-i prinsâ de râdâcini, nu poate 
veni. Dacâ vr’un copil a cerut, i-a îmbiat sau 
a chiemat pe B. r. sâ-i arate acelaçi luorn, ce 
i-a mai cerut sau oferit altul, acela e prins, çi 
se pune dupâ ea. Dupâ ce s’au perondat t°(i 
copiii, conduoëtorul prinde pe B. r. de mâni, 
ajutat de cei de dupâ el spre a o soula, pe oiind 
cei de dupâ B. r. nu o lasâ sâ o scoale. luvin- 
gëtorul çede de nou pe piatrâ, çi jooul reîncepe,

Babar Cap B., punctul cel mai vestic al oon- 
tinentului Asia, în Marea Egeioâ, spre nord delà 
insula Mitilini (26° 10' long. est. delà Greenwich, 
3911 20' lat. nord).

Babà, (marinâ) stîlp înalt de 40—60 cm. de 
ordinar de fontâ, açe^at în bordul unui vas, la 
prova, sau la pupa, servind a înfâçiira po el 
capëtul unei parâme (legâturi), ce vine delà usent 
sau delà ait bastiment. Babalele sûnt în nunior 
de 4—8 pe un bastiment çi sûnt flxate de puute 
eu buloane solide, trebuind a suporta la nevoie 
întreaga greutate a bastimentului, cànd este tras 
spre cheu sau remorcat de uu ait bastiinont.

[Con.stant B.]
Babac,-â. sinonim eu tatft; se ande mimai în 

Moldova printre orâçeni. _
Babacai, stânoâ înaltâ în alvia Dunârii îu fata 

eu Columbaci ; aici Se începe strimtoarea Diuiani 
de jos (Cazan).

Babadag, 1) B. com. urb. în Kom., j. ïulceai 
pl. B., într’o positie foarte plâoutâ la poalele
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uurd-vest. ale dealului Coium-baba, eu 3101 loc., 
întro cari 590 Români, 1088 Bulgari, 668 Turci, 
iar restul Tatari, Ruçi, Armeni, Ovrei çi alte 
nationalitâti ; are 3 biserici ort., 2 geamii çi 1 
sinagogâ ; 2 çcoale primare, una de bâieti eu 2 
institutori çi alta de fete eu 2 institutoare. Lee. 
se ocupà mai aies eu agricultura çi pràsirea 
vitelor. B. era în timpurile mai vechi oraç în- 
seinuat, çi odatâ ajunsese capitala Dobrogei. 2) 
B., plasà în aeelaçi j., eompusâ din 13 eom., 
avênd o suprafatâ de 1300 km2, çi 20,000 loe., 
între cari Români 3000. Loe. se oeupâ mai aies 
ou agricultura çi pràsirea vitelor. 3) B., lac, pe 
toritorul eom. urb. B. çi pe acela al eom. lur. 
Zibil, Enisala çi Congaz, avênd o suprafatâ de 
16 km2.; e foarte bogat în pesce, oa: kefal, 
çtiucâ, somn, uneori çi morun. 4) B., pitràu în 
pl. B., isvoresee din eulmea muntilor B.-lui çi 
se vamâ în laeul eu acelaçi nume. [nt.]

Bàbalfa, eom. iiu'. în Rom., j. Vlaçea, pl. 
Glavaeioc, ou 2076 suflete, eompusâ din cât. 
Câlugârita çi Bàbaita ; are 2 biseriei eu 3 preoti 
çi 0 çcolà mixtâ de gradul 2-lea. Loe. harniei 
oultivâ mai aies grâu, porumb, rapitâ çi orz.

Bàbâina, magh. Bâbolna, sat în eomitatul 
ünedoarei, pe laturea dreaptâ a Mureçului; 
are 932 lo'o., toti Români. Pe teritorul satului, 
spre nord, se aflâ în mijloeul pâdurilor 5 terme, 
apa üàrora are temperaturà de 30'1" C. Ele au 
fost eunosoute çi folosite çi de càtrâ Romani, 
iar acum le foloseso de sealde loeuitoni din 
Bâbâlna. (Cf. Dr. Hankô V., Az erdélyrészi fürdok 
és âsvânyvizek, 1891.)

B.protopopiat, (district) român gr.-cat, apar- 
tinëtor diecesei gr.-eat. de Lugoç ; se compune din 
9 parochîi çi câteva filii, eu 1761 de credincioçi. 
Sediul protopopesc este în eomuna Sëcârêmb. (Cf. 
Çemat. diecesei rom. gr.-cat. a Lugoçului, 1891).

Babana, cuvent ciobànesc foarte întrebuintat 
în Moldova; astfel se numesc oUe bêtrane, cari 
n’au dinti çi nu mai produc miei.

BabarguI, culme de dealuri în Rom., jud. 
Tuloea ; se prelungesce spre sud-est din eulmea 
lui Isac, eu vîrful Baba.

Babei-PIcloru, pis c al munteluî Siriude 1345 m. 
în Rom., jud. Buzeu; deasupra ai’e un mie platou, 
de unde se desfâçurâ una din cele mai frumoase 
privelisci.

Babel, v. BabUon.
Babele, com. nu-. în Rom., jud. Vlaçea, for

mata din cât. Gâureni, Danciulesoi çi Babele, 
avênd 1271 suflete. Numele se pai-e câ vine 
delà un schit de càlugàrite bêtrâne, ce la 1775 
era metoe çi oare se alla pe aceastà proprietate ; 
111 ,e* s® l'etràgeau babele de prin satele vecine, 
cari stâpâniau moçia, pânâ ce s’a desfiintat acel 
metoe çi a trocut moçia în stâpânirea mitro- 
poliei, iar la 1862 în proprietatea statului. Com. 
are o biserioà eu un preot çi o çcoalâ mixtâ. 
Se oultivâ mult tutun.

Babele, cred. pop. V. pilele B.-lor.
Bab el Mandeb, (»poarta laorimilor»), strim- 

toaie de mare între Arabia çî Africa, întrarea 
in Marea Roçie, 33 km. latà ; aeî se aflâ insula 
l erim ocupatà çi întocmità de Englezi pentru 
treeerea nâilor.
^ Babeleberg, castel regesc lângâ Potsdam, zidit 
1835 in atil norman; odinioarà locul, rmde pe- 
trecea eu predilootiune împèr. WUhelin I.

Babenberg, confit de, veclie familie princiarâ 
germanâ, al eàrei nume se derivâ delà oastelul 
Babenberg. Ca cel mai vechiu membru al B.-lor 
e amintit contele Poppo, ai cârui nepoti Adal- 
bert, Adalhart çi Enric au fost înfrânti în aça 
numitul conflict al B.-lor contra Conradinilor 
(902—906). S'au stins eu moartea ducelui de 
Austria Frideric Resboinicul la 1246.

Bâbeni, numirea mai multor looalitâti în Rom. ; 
mai însemnate: 1) B., com. rur. în pl. Râm- 
nicul de sus, jud. R.-Sàrat, formata din cât. B., 
Drâghesci çi Râducesci, avênd 1034 suflete. In 
com. sûnt 2 biserici; una în cât. B. (mânàstirea), 
ziditâ la 1703 în timpul lui Const. Brânooveanu 
çi a epp. de Buzeu Dauiil, de câtrâ Dotie sin 
Nicà çi zugràvità de jupân Negoifà Dedulescu 
eu ajutorul arebimandritului Nictarie în 1718; 
alta în cât. Drâghesci, ziditâ la 1747 de càtrâ 
jupâneasa Maria Visteria, sofia lui Ion Dedu
lescu, çi de fiul ei Niculai, în (Jilele lui Const. 
Mavrocordat çi eppul de Buzeu Methodie. Mai 
are com. 1 çcoalâ de bâieti fundatà de càlugâri. 
Ocupatiile locuitorilor : agricultura çi crescerea 
vitelor. 2) B., 2 com. rur. în jud. Vâlcea, una 
în pl. Oltetu de jos, fôrmatà din cât. : Bâbeni, 
Rudari çi Bàrzani, avênd 705 suflete, çi alta în 
pl. Gltu de sus, formatâ din 5 cât. Bâbeni-un- 
gureni, Bâbeni-români, Valea-inare, Rîioasa çi 
Bonciu, avênd 1460 suflete. Locuitorii primei 
com. se ocupà çi eu meseriile, cei din a doua 
ou agricultura çi oieritul.

Baber, (Babar, BaburJ, Sahir-ud-din Mu
hammad, primul Mare-mogul al Indiei, n. 1483. 
A moçtenit delà tatàl sëu ca copil de 12 ani 
teritorul între Samarcand çi Indus, la oare în 
curând mai adause teritoriile Caçgar, Cbotan, 
Cundus, Cbandabai- çi Cabul, iar în 1525—6 a 
treout Indul çi a ocupat oraçele Dehli çi Agia, 
supunênd astfel India, t 1530. B. a iubit arta 
çi sciinta; çi-a scris în limba tatarà autobio- 
grafia, care s’a tradus apoi çi în limba pêrsicâ.

Babeç, familie rom. din Bânat, se trage din 
Ardeal, de sub Bucegiu. Pe timpul stàpânirü 
turcesci în Bânat (1554—1716), eu ôastea cutàrui 
domn ardelean, a venit un 6., vestit vênàtor, 
care greu vulnerat, lângâ Timiçoara, s’a sentit în 
pâdru-ea Zâbran, iar reculegêndu-se s’a açecjat în 
eomuna rom. vecinâ Sànt-Andraç. Pe la 1770—80 
Românii din aceastà comunâ siliti flind de gu- 
vernul împër. Maria Teresia de a se muta mai 
spre Mureç, pentru de a face loc coloniçtilor 
çvabi, aduçi din Bavai-ia, eu un fruntaç al lor, 
lacob B., a'u întemeiat eomuna Odonii (Ho- 
dony). La 1806, moç loob B., a adoptât pe 
Mitru-Iancu Maldea, dascâl tinër, dându-i de 
sotie pe noru-sa Ruja, remasà vëduvâ dupâ re- 
posatul sëu unie fiu Pavel B. Reniànênd aceastà 
càsâtorie fârâ copii, moç Icob, la 1817, a adus 
pe Grigorie, fiul Rujei din prima ei càsâtorie 
ou Ion Câluçeriu, çi i-a dat numele sëu familial-. 
Ion Càluçeriii n. în Moçni|a îçi dériva neamul 
delà un »cbinez« eu acestaçi nume, din satele 
Strîmtura çi Càlügârenü, din districtul nobilitar 
rom. al Comiatului. Din câsâtoria lui Gr. Câlu
çeriu s’au nàscut doi fii: Vichente, la 1821 çi 
Isaia, la 1826, (cest din urmà f 1887).

1) B., Vincenfiu, a fost crescut de moçul sëu 
adoptiv Mitra B. Acesta, oa oârturar, trâind în 
intime relapuni eu 'pichindeal, preotul comunei
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vecine Becicârecul mic, $i çu ânoà mai învë- 
tatul »mo9 Mihaiu Roçu«, din Jadani, din sfatul 
acestora destinase pe nepotelul séu pentra preofie, 
deci 1-a dus la Timiçoara în vestita çcoalà rom. 
delà biserica sf. Bie, de unde curând a trecut 
la çcoala sêrbeascâ çi pria clasele normale ger- 
mane din cetatea Timiçorii; apoi la clasele gim- 
nasiale în Timiçoara, Seghedin çi Carlovit, cele 
doué liceale în Segbedin ; apoi la cursmile teo- 
logice în Arad, în fine la cursurile juridice delà 
universitatea din Budaposta, de unde la 1846 s’a 
rentors la Arad eu titlul de jurat-notar al Tablei 
reg. judiciai'e. Curând dupa aceasta.a fost numit 
profesor la pedagogiul rom. din Arad; la 1848 
a obtinut diplonia de âdvocat, iar la 1849 a fost 
chieinat a administra ca director trei disti-icte 
eu preste 500 çcoale rom. rm-. din Bânat; în 
cui'ând însâ el a fost reohiemat la Arad çi trimis 
eu plenipotenfà la Viena, pentru de a repré
senta diecesa Aradului çi interesele poporului 
roman delà Mureç çi Criçuri în deputatiunea cea 
mare a tuturor Romanilor din imperiul Habs- 
burgic, care eu Çaguna, Popasu, Bârnuf, P. Mo- 
csony, E. Hurmuzachi, Laurian etc. în frunte, 
âneâ din Dec. 1848, chiemata de ministerul îm- 
përâtesc, se afla în funcfiune, dar în sinul câreia, 
din causa revolufiunii magbiare, pàrfile delà 
Mureç çi Criçuri nu erau representate. B. în 
aceastâ misiune, delà Dec. 1849, a fost aplicat 
pentru lucrâri mai vîrtos de translaturâ în mi
nisterul împerâtesc de justifie, iar eu începutul 
a. 1851, reorganisându-se înalta cuite de justifie 
çi casafiune pentru impérial întreg, a fost numit 
secretar de sénat la acea curte ; la 1860 a fost 
înaintat la rangul de c. r. secretar aulic, iar 
dupa separai'ea administrafiunü üngariei, la 1862, 
a fost chiemat în cancelaria aulicâ a Ungâriei 
de referent penti-u causele criminale çi grafiale, 
de unde preste un an a fost numit çi trmis 
judecâtor la Tabla reg. din Budapesta çi referent 
la septemvirat. Intr’aceea convoeându-se la 1860 
aça numitul »Consiliu impérial înmulfiU, B. a 
publicat cunoseuta broçurà în limba germanà: 
»Die Spract- und Nationalitàtenfrage 
in Oesterreich, von einem Romànen», care 
pleda pentra unitatea monarchiei çi egalitatea 
tuturor popoarelor ce o compun, çi semnala 
grelele turburâri çi pericole, ce au sa urmeze, 
daeà M^hiarilor s'ar încuvünfa dualismul, pe 
basele istorice, cum stâruiau ei din resputeri. 
Dupa câteva pufine septëmâni aceastâ broçurâ- 
program a apârut çi în a doua odifiune înmul- 
fità; ea a fost foarte bine primità çi mult lâu- 
datà din pai-tea nafionalitàfilor asuprite, çi chiar 
din partea sferelor mai înalte, pe cât acelea pe 
acel timp fineau morfiç la unitatea monarchiei. 
Prin aceastâ publicafiune B. a devenit politic 
respectât çi conlucrarea lui â fost câutatâ atat de 
membrii romani ai consiliului impérial, precum 
çi de toate deputafiunile, ce ani de-arândul 
veneau din partea Romanilor eu gravaminele çi 
postulatele lor la curtea împëràteascâ din Viena. 
Cele mai multe petifiuni çi memorü de pe acel 
timp sûnt opéra lui B., sau eu ajutoral lui fâ- 
cute. La 1861 convocatà fiind dieta üngariei, B. 
a fost aies în cercul roman delà Sasca-montanâ, 
unde el nici nu candidose. In adunarea represen- 
tanfilor ferii Unguresci B. a apërat eu toatâ 
energia autonomia Transilvaniei, çi eu alfi 10 de-

putafi romani a pus temeiu la crearea partidului 
roman nafional, astfelinifiând de sus o aprigâ luptâ 
eu çovinismul çi în contra egemoniei magbiare. 
La 1864 dându-se Romanilor ort. mitropolia çi 
încuvünfându-se separarea lor de eâtrà bis, 
sêrbeascâ, deçi în condifiuni destul de oneroase 
çi daunoase pentru Romani, la opéra atât a 
eluptârii mitropoliei, a desfaeerii practice de 
ierarchia sêrbeascâ suprematisàtoare, cât çi a 
reorganisârii mitropoRei rom. pe base liberale- 
constitufionale, pe lângà Çaguna çi Mocsonyesoii 
nime n’a contribuit mai mult ca B., çi a fo.st 
aies la toate congresele çi sinoadele bisericesci- 
nafionale députât çi membra delegafional. La 
1865 B. a fost reales députât dietal tôt în Sasca, 
iai- la 1869 atât aioi cât çi în cercul locuit de Sèrbi 
çi Romani al Sân-Miclàuçului mare (Torontal). In 
unna luptelor purtate în dietâ B., membiul ju- 
stifiei superioare a ferii, pria justifia de cabinet, 
dupâ 22 de ani de serviciu, a fost lipsit nu numai 
de oficiul sëu, ci çi de dreptul sëu legal la pen- 
siune, pe motivul atitudinei sale »contrare legilor 
çi constitufiunü». Cu acest act s’a inaugurât 
maitiriul luptâtorilor români pentru existeiifa 
çi libertatea nafionalâ. La 1872 corespondenfn 
presei oficiale magb. nu s’a sfiit a publica în 
Gazeta univers, din Augsburg, cà prirri-ministrul 
conte Lonyay a preumblat pe Monarebul prin 
Bânat, penti'u de-a împiedeca realegerea de de- 
putafi a Mocsonyescilor çi a lui B. ; ceea ce 
a çi succès pentra un moment, curând dupâ 
aceea însâ B. a fost aies în cercul grâniferesc 
al Biserioei-albe, iar la 1884, pentru a patin 
oarâ în Sasca. Cu (jiua PascUor din 1866 s’n 
întemeiat jumalul »Albina« în Viena, ca organ al 
partidului nafional, punêndu-se sub oouducerea 
particularâ a lui B., însâ dupâ activitate abia de 
trei ani, »Albina« a fost opritâ de-a întra în Un- 
garia, Bânat çi Ardeal. Atunci B. a adus foaia 
la Pesta, continuându-i edifiunea ânoà 8 ani cu 
toatâ energia, çi grupând pe lângà ea apronpe 
toate spiiitele luminate din Ungaria çi Bânat 
mai vîi-tos; iar contrarii delà putere înscenànd 
apoi cu grâmada procesele de presâ, ou ve- 
xafiuni infinité, în anii 1873—1875 »Albiua« a 
avut vr’o 7—8 procese, printre cari coutni lui 
B. unul pentra calomnie, unul pentru agitafiune 
contra statului çi unul pentru înalta tràdare. 
Redactoral Liuba a fost condamnât la 15 luni 
închisoare în Vaf çi o amenda de 500 11.; iar 
B., fiind în trei procese, cele mai grave, achitnt 
de jurafi, a scàpat cu celelalte suprimate. Cu 
toate acestea, în faptà, B. prin foaia »Albina« 
çi prin cuvêntârile sale în dieta Ungaiiei çi 
adunàrile române nafionale représenta çi pleda 
în mod énergie politica moderatâ. Prograimil 
nafional penti'u deslegai'ea chestiunii linibelor 
în feara poliglotâ, dupâ lungi desbateri între 
deputafii români çi sêrbi delà dieta ungnroascâ, 
B. 1-a formulât çi caprins în 12 puncte, într’un 
proiect de lege, subsemnat de 24 deputafi ro
mâni çi sêrbi, çi de imicul ruteano-slav delà diefà, 
çi susfinut prin luptà parlamentarâ de trei 4jle 
cu toatâ energia în aceeaçi sesiune delà 1868- 
Mulfi ani de 4ilc pe aceastâ basâ s’a continuât 
lupta nafionalâ prin reuniuni çi adunàri parü- 
culare, pânâ când la 1880, într’o asemenea adn- 
nare în Sibüu, la Paiteniu Cosma, s’a pus temoiu 
conferinfei publiée din Maiu 1881, unde tôt B.,
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ca reporter general, a motivât ?i sustinut pro- 
gramul Românilor dm Transilvani^ Bânat çi 
Uugaria. La toate ooaferintele nationale gene
rale, câte în decuiaul timpului pana la cea din 
189Ü s'au succédât, tôt B. a avnt cuvêntul expli- 
cator conducâtor. La Maiu 1891, prin miçcâri 
— afara din comitetul national — inaugurându-se 
în politica natiônalâ o noua directiune, B. s’a 
retras absolut din lupta politicà çi s'a reîntom 
la scrutârile sale Lstorice, mai vîrtos întm inte- 
resul bisericii romàne-nationale çi al acadeiniei 
romane, al càrei membm activ este delà ui-^rea 
ei. Posteritatea este chiematâ a apretia mai de- 
aproape activitatea çi zelul neadormit, eu care 
B. în cnrs de preste 50 de ani a contribuit la 
desvoltarea çi cousolidarea conscüntei nationale 
în popoiiü roman, pe care 1-a iubit çi apërat 
din tineretele sale, între toate împrejurârile 
mai presus de toate.

2) B., Victor, Dr., profesor univ. în Bucu- 
resci; fiul lui Vinceniiu B., n. la Viena 1854, a 
fàcnt studiile sale în Yiena. Budapesta, Berlin 
çi Paris. Medic asistent de anatomie patologicâ 
la Budapesta âneâ delà 1879, docent delà 1881. 
In 1882—1884 lucreazâ la Pasteur, la Koeb 
çi la Virchow. In 1885 este chiemat ca pro
fesor de istologie patologioâ çi bactériologie la 
univeinitatea din Budapest^ çi în 1886 canie- 
rele çi guvernul Boraâniei îl chiamâ la Bu- 
curesci pentru ocuparea catedrei de patologie çi 
de bactériologie. Aici creazâ institntul de bac
tériologie, care a devenit de un renume euro- 
pean. Lucrârile sale sciintifîce sûnt foarte nu- 
meroase ; împreunâ eu Comil a créât prin ma- 
nualul clasic »Les Baoteiies« bacteriologia ca 
soiintà. Colaboreazâ -la manualele çi revistele 
cele mai însemnate, este redactorul »Atlasului 
de sistem nervos« la Berlin, al «Archives des 
sciences medicales» la Paris, al «României me
dicale», çi «Analelor institutului de bactério
logie»; a scris un manual de bactériologie ro- 
mânesc (editia institutului de bactériologie) çi 
un asemenea manual unguresc. Bacteriologia sa 
a fost tradusâ în cele mai multo limbi moderne. 
Printre descoperirile sale amintim ; descoperirea 
microbului sudoarei roçie, morvei, scorbutului, 
ozoenei, infectiunilor hemoragice, nomei, hemo- 
globinuriei botrltri çi oilor, gigodiei, trecerii mi- 
crobilor prin pielea çi mucoasele intacte, cor- 
pusculilor cromatice, croselor, ramificatiunilor, 
varietatilor microbilor, seroterapiei çi în spécial 
al seroterapiei turbârii çi tuberculose! etc. Cu 
toate câ a fost chiemat în irrai multe rânduri 
pe catedre din stràinàtate, a remas fidel angaja- 
mentiüui sëu çi misiunii sale de a coutribur la 
ridicarea stàrii sanitare a României. B. este 
menrbru al academiei romane, academiei de 
nredicinâ din Paris çi al altor nmneroase societàti 
soiintifioe ; este comandor al ordinrrlui coroanei 
României çi al ordinului birlgar pour le mérité; 
oBoier al legiunii de onoare, al coroanei de fier 
austr'. etc.

3) B., Aurel, Dr. în filosofie, chimist de re
nume. Fiul prim-nâscut al lui Vincentiu B. ; n. 
lu Viena 1853, çi-a început studiile în Viena çi 
m-a încheiat la universitatea çi pohtechnionl din 
Budapesta, iar desteritatea practioâ în chimie 
in Heidelbem, în laboratorrrl celebruliri Bunsen ; 
a trecut în România în 1884, unde ocupa postul

de profesor la çcoala veterinarà superioarâ çi de 
çef al lucrârilor ohinrice în institutul de bacté
riologie. S’a distins mai cu samâ prin lucrârile 
sale asupra apei de bout, (v. «Sterilisator Babeç») 
çi prin cele de pe terenul tocsinelor baoteriene, 
(v. »Morvina«).

Babeuf, Francise Noël, jacobin înfocat pe 
timpul primei revolutiuni franceze, n. 1764 rn 
St. Quentin; 1793 pàçr ca demagog radical în 
Paris, atacând în foaia «Tribun du peuple» în- 
treagâ ordinea de stat. Arestat de mai rnulte ori, 
ca cel mai mare duçman al moderatilor, initia o 
conspiratie, care flind descoperitâ, B. în 27 Maiu 
1797 fù condamnât la moarte çi ghilotinat.

Babi sau Babifti, sectâ mohamedaoà în Persia, 
întemeiatà în deceniul 3 al secl. XIX. de càtrâ 
Ali Mohammed, care în etate mtmai de 23 ani 
prin predicele sale fantastice çi prin râpitoarea 
lui elocinta sciù sa atragâ în cnrând atentiunea 
publicâ asupra sa; el se déclara pe sine de 
»Bab«, adecâ «poarta» cunoscintei lui D(jeu, mai 
târ^iu se declaiù pe sine de «pol», în jurai câ- 
ruia se invêrte universnl, iar adeptii lui îl ti- 
neau de incamatiunea dumne(jeirii; pâçi în 
public cu un nou Coran în limba arabà çi îçi 
depuse învëtâtura în mai multe scrieri religioase. 
Cea mai însemnatâ reforma a B.-lor este eli- 
berarea femeilor din câtuçile Islamului. Dupa ce 
B. devenirâ primejdioçi pentru oïdinea publica, 
se luarà mësuri restrictive în contra lor, »Bab« 
însuçi, împreunâ cu fidelul sëu apostol Mollah 
Mohammed Ali, fù împuçcat (1849) în Tâbris, 
iar atentatul B.-lor asupra Çahului (1852) avù 
de urmare nimicirea totalâ a acestei secte; cu 
toate aceste B. secreti mai exista çi asta^i în 
Persia. [nt.J

Bâbiceni, com. rur. în Rom., j. Botoçani, for
mata din satele: B., Bîrsânesci, Broçteni çi 
Guranda, cu 972 loc., cari se ocupâ cu agri- 
cultura çi pràsii'ea vitelor; ai-e 2 biseiici cu 2 
preoti çi o çcoalâ cercetatâ de 57 bâieti çi 15 
fete (1895). -

Bâbiciu, 1) com. rur. în Rom., j. Romanati, 
formata din satele : B. moçtenesc, B. episcopesc 
çi Prejba de camp cu 1646 loc. (cuprimjêndu-se 
çi càt. Cândeni), cari se ocupâ numai cu agri- 
cultura; are 2 biserici cu 2 preoti. Aici se fac 
2 bâlciuri pe proprietatea statului, unul în 20 
lui., altul în 26 Oct. Aproape de Oit se .vëd 
nisce ruine romane; tôt pe aici trecea drumul 
roman, care venia delà Islaz, trecênd prin Antina 
la Drubetis. 2) Movilâ çi pnnet trigonométrie 
de observai’e la apus de com. cu aceeaçi numire.

Babii-Deal, (Bealul Babii), un deal în partes 
snd-vesticâ a !ferii-Hategului, în Trans., între 
comunele Meriçor çi Banija ; înâltimea lui este de 
750 m. Preste el e construitâ çoseaua çi calea 
feratâ, cari trec din valea Streiului în cea a 
Jiirrilor. Calea feratâ începe urcai’ea dincolo de 
Crivadia, la Meriçor trece preste un pod çi apoi 
nrcâ coastele DealuluiB. în mai multe serpentine 
çi trece prin çepte tunele, coborând în urmâ în 
valea rîuletului Banitei. [Silv. Mold.]

Babil, în mit. orientalâ locul, unde a fost zidit 
turnul Babil-on-ului ; e deal de 40 m. înalt, 
180 m. lung, situât spre nord delà Kasr (casa 
sau palatul regelui).

Babilon, (evr. Babel), vechia çi renumita ca- 
pitalâ a imporiului babilonic, açe(jatâ pe ambele
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laturi alo rîului Bufrat (88 km. periferie)1 în- 
cungiurata eu un zid de preste 120 m. malt, 
eu 100 poiti. In partea estlcâ se afla renumitul 
templu al lui Baal, palatul çi grâdmUe lui Ne- 
bukadnezar (dupa al^ii ale Semiramidei) ç. a. 
La 538 a. Chr. B. a fost cucerit de Perçi. Ou 
fondarea Seleukiei începe çi decaden(a B.-lui ; 
pe timpul lui Pausania B. s'ar fi aflat déjà în ruine, 
sigur este, cà în timpul Arabilor a disparut eu 
totul. B. a fost unul dintre eele mai veohi oenti-e 
de oultura ale omenimii.

Babilonia, imperiu în Asia, ouprindênd rodi- 
tonil çes la Eufratul de jos (aeum Irak Arabi), 
loeuit de Akkadieni (Sumerieni), iar mai târcjiu 
de Semiti ; leagànul unei strâveohi oulturi çi al 
unei vieti organisate de stat; oapitala: Babilon. 
Artele çi oomeroiul s’au ridioat la un înalt 
grad de înflerire. In privinta religioasâ looui- 
torii erau idelolatri; deilàti : El, Bel çi BiUt. 
Apeduetele çi zidirile se disting prin dimensiu- 
uile 1er eolosale çi prin graudioasa simplicitate 
a dispesitiei. Figuri soulpturale s’au desooperit 
în timpul mai nou. Imperiul fù fundat pe la 
3800 a. Chr. de Sargen, iar pe la 700 ajunse sub 
stâpânirea Assirienilor. Fundatorul dinastiéi neo- 
babilonice fù Nabepolassar, eare se alià ou regele 
Me(Jilor Kyaxares pentru restumarea imperiulüi 
Assirienilor (606); fini aoestuia Nebukadnezar 
puse sfîrçit stâpânirii Bgiptenilor în Siria prin 
învingerea repurtatâ asupra regelui egipt. Neoho 
(604) la Karchemis, lângà Eufrat; ouoeri çi ni- 
mioi (586) lerusalimul çi împërâ(ia lui luda, 
subjugà oraçul Tyrus (573) çi înoorporà Siria 
la imperiul sëu; el înfrumsetà Babilonul ou 
zidiri, ale câror remâçite se vëd çi astâiji, pusë 
temelie basinului delà Sepharvaim çi zidului 
medio. Dupà moartea lui (562) deoâijù imperiul 
çi sub Naboned fù cuoerit (538) de oâti'â Cyrus 
çi prefàout în provinoie persioâ. Dupa oâderea 
imperiidui persio çi apoi dupa moartea lui Ale- 
xandru oel Mare, B. ajunse sub stâpânirea Se- 
leukicjiler (312), iar delà aceçtia fù ouoeritâ (140) 
de Pai^i. Sub stâpânirea roraanâ ajunse B. numai 
în mod transitoriu sub Traian (114 d. Chr.) 
Septimius Severus (199) çi lulian (363). Dupâ 
apunerea împeriului neopersio (636) au domnit 
în B. pânâ la 1258 ChaUfii. 1638 au ouoerit-o 
Turoii a doua oarâ, çi de atunoi se aflâ sub 
stâpânirea acestora, împârtitâ în paçaliourile : 
Bagdad çi Basra.

Babllonlo sau babelic, din Babilen (Babel). 
Exilvl B. (Bobia babüonicà), petreoerea lu- 
deilor în BabUonia dupâ derâmarea lerusalimului 
(586 a. Chr.) çi strâmutarea lor ou forfa prin 
Nabuhodonosor. Dupâ oucerirea Babiloniei prin 
Cyrus (538), ludeü primirâ oonoesiune a se re- 
întoaroe în Palestina; o parte s’a çi reîntors 
sub cenduoerea lui Zorobabel oam 42,000 oameni. 
— E. B. se numesoe în biserioa rom.-oat. 
çi timpul delà 1309—78, pe oând sediul papilor 
se afla în Avignon çi aoeçtia erau sub mfluenta 
regilor Franoiei. Turnul B., (templul lui Bel), 
templu în Babilon, una din oele 7 minuni ale lumii 
veohi, pe un fundament putemic, avea 7 tumuri 
ou terase, oonsaorate oelor 7 planete, 192 m. 
înalt ; dupâ Bibhe (I. Moise 11, 1—9) zidit de 
ui'mâtorii lui Noe, pentm a se réfugia în el la 
oas, oând Dumneejeu va mai trimite un al doilea 
potop; tui'nul nu 1-au putut termina, ameste-

oându-le Dumneejeu limbUe. Herodot îl descrie 
(I., 181—183); pe timpul lui Alexandm oel Mare 
se afla déjà în ruine. (Cf. Hâhnelt. 1880.)

Babin, comunâ în Bucovina, çi parocbic eu 
moçie boiereascâ, çi ou càtunele Eudca, Çtefâ- 
niuoa çi Vàmuçiul, pe malul Nistrului, în jud. 
Zastavnei, câpitânatul Cotmanului; are laolaltâ 
1578 loc., dinti'e oari 1294 ort.-fesàrit., 60 apu- 
seni çi 224 Evrei, çi o çcoalâ de o clasâ. Pe teri- 
teml oomunei se aflâ alabastru. Aici era im sohit; 
biserioa mioâ de lemn s’a nâruit, iar catapiteaama 
fù dâniitâ de eppul Dosofteiu în 1785 oomunei 
sârace Dubâuj, ciâdindu-se în loou-i o biserioa 
parochialâ în 1777. [Dr. I. G. Sbiera.]

Babina, lac în Bom., j. Tulcea, pl. 8ulii]a; 
suprafaja 2 km*.; produce pesce bun.

Babinet, Jacques, flsician franc., n. 1794 în 
Lusignan. A studiat çcoalele technice, apoi a 
întrat la artilerie, dar în 1814 a pârâsit armata, 
dedicându-se soilnfei. A fost profesor de mate- 
maticâ în Fontenay-le-Comte, apoi de lisica în 
Poitiers, pe urmâ la Collège St. Leuis în Paris. 
La 1840 ajunse membru la aoademia francezâ 
de sciinje. B. a construit o pompâ pnemnaticâ 
nouâ, mai départe un higrometru, un goniometiu 
çi un compensator pentra examinarea luminoi 
polarisate. -(- 1872 în Paris.

Babington, (pron. babingt’n) Anthony, oâpe- 
tenia ultimei oonjui'ajiuni conti'a reginei Angl. 
Elisabeta, pe care au inten(ionat sâ o asasineze 
çi sâ elibereze pe Maria Stuart. Desooperindu-sc 
planul lor, B. çi consofii au fost exocutaji în 
20 Sept. 1586.

Babingtonit, minerai, pirexen triclinic, silicat 
de fier çi calciu.

Babirussa, (Porcus babyrussa), animal din 
fam. porcilor (Suidae), ord. Artiodactyla, hing de 
l'I m., înalt de vr’o 80 cm. Infâfiçaroa lui este 
oa a unui porc. Dinfii canini (oolfii) din faloa de 
sus ies prin bot afarâ, sûnt incovoiafi çi mari, 
cei din faloa de jos sûnt mai mici çi se ndicâ 
în sus. Trâiesce pe insula Celebes. Felul de trniu 
e ca al porcilor nostri. Se aflâ, în societâji mai 
mici sau mai mari; c)iua doarme, noaptea iese 
dupà hranâ.

Babina, (Pelecanus onocrotalus), sau batcâ, 
gen de pasere înnotàtoai'e din fam. Steganopodes, 
ou cioc lâjit çi lun^, de faloa inferioarâ atîruâ 
0 pungà de piele, in care adunâ pesoii, ou cari 
se nutresce ; degetele sûnt împreimate ou piele 
înnotâtoare; penele corpului sûnt albe çi aripile 
negre. Sûnt paseri mari ce sboarâ çi înnoatâ 
uçor, dar umbletul li-e oam gi'eeiu. Potreo |ie 
lângâ apele Europei méridionale, alo Asie! çi 
Africei. [V- S.]

Babina, baghitâ, babiti, baghifi, morb ce acom- 
paniazà dentiîiunea copiUor çi se manifestâ prin 
0 diareâ mare împreunatâ ou dureri de stomac, 
Gare slàbesoe rëu fragedul corp al copiilor. Po- 
porul folosesoe ca leao diferite mijlonce, precum 
çi descânteoe. (V. art. Diarea çi Gastroonteiita.)

Babongo, popor în Africa centratâ,^ so mai 
numesc çi abongo, obongo, nibongo ; sûnt negn 
de staturà micâ (l-3—1'5 m.), tràieso din vénat. 
Istoricii veohi âneâ amintesc despre astfel de 
pitici în Africa.

Bâbord, (maiinâ) partea din stanga vnsulm, 
stând eu fa(a spre capëtul de diuaiute al basn- 
mentului.(prova), (v. bord, tribord). [Const. B.]
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Babrlos sau Babrias, f abulist grec, n. în secl. ni. 

(1. Cbr. a întocmit o oolec^e mai mare de fabule 
îiitr’un stil poporal çi în oholiambi. Aceasta 
coleotiune a suferit riiulte sohimbâri, çi circula 
în lume snb niimele de fabulele lui Esop

Babuin, (Cynocephalus babuinj, o moimilà 
din genul Pavianilor, familia Catarrhinelor. Mà- 
rimea ei este cam de 70 cm. Trâiesce în Africa 
centralâ, Abissinia çi Cordofan. Este foarte cu- 
niinte, prinsâ de mica se obicinuesce eu oamenii 
§i se poate uçor dresa.

Babujane, ginpâ de insuie. spau. în archipelagul 
Filippinelor, spre nord delà Luzon, 402 km2., 
8000 loo.

Babukur, popor în Africa centralâ, înindit eu 
semiütia Bongo, se ocupâ eu economia de camp 
çi de vite.

Baca, (lat. = boabà), fruct carnes indéhiscent, 
eu una sau mai multe seminte (mono sau poü- 
sperm), impartit în interior sau nu în mai multe 
loji, résultat dintr’un ovar super, sau infer.; în 
casul acesta poartâ la vîrf urmele caliciului; 
s. e. Strugurii, Lemnu-cânesc, Afinele, Socul, 
Màtràguna, Patlagelele-roçii, Coacâzele, Agriçele, 
Eodu-Pâmentului, Piper, Juniper, Tisâ etc.

Bacalaureat, 1) examen general de absolvirea 
studiilor de liceu clasic sau real (examen de 
maturitate) ; diploma obtinutâ dupa trecerea eu 
succès a acestui examen conféra posesorului 
dreptul de a se înscrie la Universitate. In Rom. 
B. este oi'ganisat prin regulamentul pentru B. 
în litere çi sciinte din 10 Dec. 1882. El se (ine 
în eâte doué sesiuni pe an, la universitate, îna- 
intea unui juriu examinator compus de preferintâ 
dinti’e profesori ai facultétUor de litere çi sciinte 
çi oonstâ în probe scrise çi orale din aproape 
toute obieotele de studiu din liceu. Aça cum 
este întocmit çi cum se practioâ, B. din Rom. 
nu Gorespunde scopului de a dovedi influenta 
studiilor fâcute asupra formârii cugetârii fiecârui 
candidat ; pentru acest cuvent, precum çi în ve- 
derea slabelor résultats ce a dat, aproape toatâ 
lumea cultà este pentru modificarea B.-lui çi se 
açteaptâ ca acest examen general sa fie açetjat 
pe base noue odata eu schimbarea legii instruc- 
tiunii din 1864, astâ(jî în vigoare. (¥. Instructie.) 
2) Gel ce a trecut examemü de B. [M—r.]

Bacalba^a, Anton, n. în Brâila, 1864, cunoscut 
prin câteva novele çi prin o sérié de schite sa- 
tirice, intitulate »Moç-Teacâ«, în caii ridiculi- 
seazâ en mult umor grosietatea çi asprimea dusâ 
pânâ la cmijime a unor oficieri din armatâ fatâ 
GU soldatü; de profesiune (jiarist.

Bacaloglu, Emanuil, fisician roman, de orig. 
greo., n. in Bucuresci, 11 Apr. 1830, t 30 Aug. 
1890. B. a fost un adevërat enciclopedist al 
soiintelor positive. Studiile çi-le-a fâcut în Lipsea, 
unde a lucrat în laboratoiail lui Erdmann, çi la 
Paiie, sub conducerea lui Dumas; reîntors în 

la anul 1861, a fost numit profesor de 
nsicâ çi chimie la çcoala de medicmâ çi far- 
macie, apoi prof, de matematicâ la Uc. St. Sava, 
lar la 1863, odatâ eu crearea faoultatii de sciinte 
^b Cuza, prof, de flsicâ la universitatea din 
Bucuresci. Dorind a-çi créa un cerc scüntific, 
a initiât la 1868 înfiintarea societâtii de scünte 
fisico-natm-ale, care 1-a aies preçedinte. B. a fost 
un actiy colahorator al mai multor reviste scün- 
tince din stràinâtate, çi o parte a scrierilor sale 
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a fost presentata çi academiei de sciinte din 
Paris. La 1879 B. a fost aies membru al aca
démie! romane, çi fù pe rând vicepreçedintele, 
iar în urmâ preçedintelo sectiunii sciintifice. 
Discursul sëu de receptiune 1-a cetit în pré
senta regelui la 20 Mait. 1880 »despre calendar», 
sustinênd necesitatea schimhârii calendarului 
iulian. B. a contribuit mult la respândirea sciin- 
telor prin numeroase articole publ. în »Revista 
soiintificâ® çi piin confeiinte tinute la univer
sitate çi în Ateneul rom. Este de regretat numai, 
câ B. în urma inactivitâtii mediului, ce 1-a gâsit 
în tearâ, çi lipsit de mijloace çi încurajare, nu 
a putut desvolta o activitate pe deplin cores- 
puncjëtoare pregâtirilor çi cunoscintelor sale. B. 
a fost oficier al Stelei çi Cor. rom., oomand. al 
ord. Fi'anz Josef çi pos. al niedaliei Æeneme- 
renti«. Scrieri: »Cercetàri relative la influenta 
aci(}ilor minerali asupra solubUitâtii acidului ar
séniés în apâ«; »Despre câteva sâruri oxarainioe«; 
»Despre analisa gazelor»; »ExpUcatiuni teoretice 
asupra serielor homologe«, (apârute în Journal 
fur pr. Chemie); »Despre pseudoscopia* ; »Ex- 
cesul sferic»; »Asupra difractiunii luminei»; 
»Nota relativâ la liniüe çi suprafetele reciproce» ; 
»Câteva observatiuni relative la directiunea veiti- 
calâ la diferite înâltimi deasupra solului«; »Cores- 
pondentâ» ; »Consideratiuni teoret. asupra chimie!», 
(lucrâri pubUcate în frantuzesoe); »Elemente de 
algebrâ»; Ælemente de fisicâ», (ed. I. 1870; su- 
plimentul Luminatul electiic, Spectroscopia etc. 
1883, ed. n., 1887) ; »Despre materia radianta» ; 
«Desvoltai'ea progresivâ a luminatului electric» ; 
»Oare-caii dispositiuni noui din cabinetul do 
fisicâ al universitâtii din Bucui'esci»; »Relatiuni 
asupra expositiunii de electiicitate delà München 
din 1882»; «Dai'e de seaniâ despre expositiunea 
de electricitate delà Viena din 1883»; »Despre 
Paratoner» (toate scrise în românesoe). (Cf. Bule- 
tinul soc. de scünte fisice, an. II., p. 101.)

Bàcan. lemnul de Haematoxylon eampechia- 
num L., 'arbore din familia leguminoaselor Cae- 
salpineae, tribulEucaesalpineae, înaltde 12—14 m. 
eu ramuri flexuoase, eu frunze alterne penati- 
compuse. Flori mici, galbine, odorante çi dispuse 
în raceme axUare. Acest arbore cresce în Ame
rica centralâ, în Columbia çi în India occiden- 
talâ, iar cultivât cresce mai în toate terile calde. 
B. (Bois de Campêche = Blauholz) este un lemn 
tare compact, de o coloare roçieticâ, se poate 
lustrai çi se întrebuinteazà în tîmplârie; se fo- 
losesce çi în vâpsitorie din causa, câ contins un 
principiu colorant numit hematoxylina. Scoai’ta 
acestui pretios lemn se întrebuinteazà în me- 
dicinâ ca adstringent contra diareelor cronice. 
B. se exploateazâ în AntUe, în Guyana, Vene
zuela, St. Domingo çi Haïti, de unde se expor- 
teazâ sub forma de butuci. [Z. C. P.]

Bâcânie^ oii ce prâvâlie, în care se vend mâr- 
furi coloniale, aromate, condimente çi alte lu- 
crari de mâneare çi menagiu. B. sûnt de régula 
provëcjute çi eu beutuii difeiite. In B. se vend 
adeseori çi mâi'fmi de drogârie çi de vâpsitorie.

Baciu, com. urb. în Rom., capitula judetului 
eu acelaçi nume, pe malul drept al rîului Bis- 
trita la 0 distant de aproape 4 km. de vërsaiea 
acestui rîu în Siret, eu 12,675 loc. (1890/91), 
între cari Rom. 5110, Evrei 6122, Germ. 560, 
Magh. 485, Armeni 218 ; dupa confesiune : orto-
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doxi 5170, rom.-cat. 1133, Armeni grigorieni (orto- 
doxi) 218, mosaici 6122. Biserici sûnt 8 anume : 
Precista, fostà mânSstire, cel mai vechiu mo
nument al oraçului, zidit la 1472 de Alexandru, 
fiul lui Stefan cel Mai'e ; sf. Nicolae, sf. Impê- 
rafi, sf. loan, Buna-Vestire, sf. Treime ; din 
aceste biserici 5 sûnt subventionate de comuna, 
iar una (Precista) de stat çi sûnt desemte de 
7 pi'eoti, 1 diacon çi 7 dascâli. Catolicii âncâ 
au O biserica, uumitâ de popor »Bâi'âtia«, claditâ 
între anii 1845—1861, asenienea çi Armenii, 
fiecare eu câte un preot çi un dascâl. Evreii au 
5 çcoale (havre), unde îçi fac nigâciunile. In- 
stitute de învëfàmênt : gimnasiul clasic »Prin- 
cipele Ferdinand", înfiin^t în 1867, eu 14 pro- 
fesori çi cercetat (1891/2) de 191 elevi; çcoalâ 
profesionalâ de fete; 3 çcoale primare urb. de 
baiefi çi 2 de fete ; mai este o çcoalâ privata de 
bâieii çi aka de fete; comunitâtile catolice çi 
arniene âncâ au câte o çcoalâ mixtâ, iar Evreii 
au 7 çcoale numite »belferii". B. este reçedinfa 
prefecturii jude(ului, a consUiului judeiean çi 
a comitetului sêu permanent, a cassieriei gen., 
a unei sucnrsale de crédit agricol, a unui in- 
spector silvic, a medicului piimar, a consiliului 
igienic, a ti-ibnnalului çi a curtii eu jura^i, a 
judecâtoriei de ocol, a protoiereului çi revisorului 
çcolar, a regimentului de Doroban(a Nr. 27 ç. a. 
Oraçul B. are 2 spitale: »Pavel" çi »Ana Christea» 
çi 2 farmacii. In privin(a industrialâ are : 1 moarâ 
sistematicâ eu tnrbinâ ; 1 fabricâ de cherestea ; 
1 sâpunârie, 1 fabricâ de apâ gazoasâ çi 1 fa
bricâ de lumînâri de sen ; 2 cârâmidârii, 4 tâbâ- 
cârü, 2 fabrici de postavuri groase çi 2 fabrici 
de oale de pâment. Lemnâria se lucreazâ mult 
în acest oraç; meseriaçii se ocupâ en ciobotâria, 
croitoria, cojocâiia. FemeUe tes màtasà, din care 
se face borangicol ; asemenea pânzâ de bnmbac, 
de in çi de canepâ, precum çi lâicere (scoarfe de 
lânâ)., Cu agricultnra se ocupâ mai aies popora- 
tiunea românâ. Comerciul este destul de însemnat ; 
sûnt 2 tîrguri (iannaroace) anuale : la 29 lunie çi 
la 29 Ang., çi 2 tîrguri septëmânale (Joia çi 
Duminecap Budgetm ord. al comunei (1891/2) 
era de 376,116 lei la venituri çi 370,072 lei la 
cbeltueli. Oraçul are 4 piefe çi 12 strade mari 
çi altele mai mici, dar nefiind pavate în timpuri 
ploioase se face noroiu, iar vai’a se produce praf 
mare prin vêntul ce suflâ foarte des delà Nord ; 
mai este çi o grâdinâ pubUcâ, în care este açecjat 
bustul lui V. Alexandri. Edifloü mai însemnale : 
palatul administrativ, terminât în 1889, cai'e a 
costat 689,900 lei ; într’însul sûnt instalate mai 
toate autoritâtile ; palatul gimnasiului «Principele 
Fei-dinand", terminât în 1891, costând 220,000 lei ; 
casa primâriei, gara, bisericile çi çcoalele. Marca 
oraçului este o pàdui'e de bràdet en un cerb. 
Timpul fimdârii acestui oraç nu este cunoscut ; 
atûta e sigur, câ la 1400 B. era déjà un oraç 
însemnat. Inainte de descâlecarea lui Dragoç, 
aici stâpâniau CmnanU çi B. ar puté sâ fi avut 
ca oraç o origine cumanicâ. B. din vechime a 
fost scaunul unui episcop catolic, care se titula 
>Episcopus Bacovensis"; episcopia fù creatâ în 
locul celei delà Siret la 1401 de câtrâ papa 
Bouifaciu IX. ; în secl. XVI. episcopia fù unitâ 
cu vicariatul apostolic din ^eara-Româneascâ çi 
titularul se numia >Episcopus Argesensis et 
Bacovensis". Tôt pe atunci era la B. o mâuâstire

a câlugârilor Minori(i, care a fost distiiLsâ de foc; 
pe la iumëtatea secl. trecut episcopia s’a mutât 
in Polonia. Pe timpul lui Alexandru cel Bun 
(1401—1433) çi preste tôt în secl. XV. B. era 
oraç de hotar spre Muntenia çi chiar spre Ardeal ; 
aici trebuia sâ se vâmuiascâ mârfurile. (Din aceea 
epoeâ s’a nâscut çi a remas în graiul romûnesc 
looufiunea : »çi-a gâsit Bacâul«, care vrea sâ cjicâ : 
»a mers pânâ ce a dat de hotar«). La 1476 B. diin- 
preunâ cu alte oraçe ’a fost pustiit, dându-i-se 
foc de Stefan cel Mare în retragerea sa la Valea- 
Albâ(Rësboieni)dinainteaTurcilor. In secl.XVll. 
B. este câmpul de luptà pentru doninie între 
logofetul George-Stefan çi domnul Vasile Lupul. 
La 1712 fù prins la B. fostul rege al Polouiei çi 
rege al Lotharingiei, Stanislav Leszynski. B. este 
locul natal al lui Vasile Alexandri. (Cf. Oitensia 
Racovita: Dicf. geogr. al jud. Baeâu. Bucui'esci, 
1895 çi Etym. M. Rom. ni. 2288.) [nt.]

BacAu, judef, numit astfel delà capitula sa, 
cu 0 suprafatâ de 3973 km*., avênd o populatiune 
(1890) de 172,496 loc., între cari Romani 132,797, 
Magh., Sëoui çi Ciangâi 25,914, Evrei 12,566, 
iar restai de diferite nationalitâti. Marca j.-lui 
e 0 stâncà, semn câ este un j. foarte muntos. 
Jud. B. se mârginesce la nord cu j. Neam(u çi 
Roman; la nord-est cu j. Tutova; la est cu j. 
Tecuciu, la sud-est çi sud cu j. Putna, iar la 
vest cu Trans. Scofind cele trei çesuri : al Sire- 
tului, Bistri(ei çi Trotuçului, cari sûnt mici çi 
ânguste, tôt j. se poate imparti în 2 regiuni 
deosebite în privinfa reliefului pâmêntului : re- 
giunea mun^Uor în partea de apus a j.-lui çi 
regiunea dealutilor în partea oentralâ çi orieu- 
talâ. La hotaml j.-lui câtrâ Trans. sûnt trei culmi 
de munji principale: 1)Culmeamunfilor Vrancei, 
delà mnntele Clâbucului pânâ la vama Oituzului; 
din ea se lasâ spre est çi sud-est culmea Zà- 
bràufilor. 2) Culmea munfilor Oituzului, delà 
vama Oituzului pânâ la vama Ghimeçului, eu 
vîrfnrile : Çandru mare çi Nemira mare. Diii 
ea se lasâ spre est pânâ la Trotuç mai multo 
culmi secundare, ca : culmea Paltenului sau Slâ- 
nioului; culmea Moçneanului çi culmea Bordei. 
3) Culmea munjilor Tarcàului se întinde spre 
nord începênd delà vama Ghimeçului çi la mun- 
tele Ciudomiml mare pânâ la vama Bicazului. 
Din muntele Tareâu (j. Neamfu) pleaeà culmea 
Pietroasei printre Trotuç çi Asâu. Delà sorginten 
Asâului (j. Neamju) se lasâ spre sud printre Taslâul 
sâi'at çi Asâu culmea Geamànului (muntii Moi- 
neçtilor) ; tôt din immtü Tarcàului pleaeà cuhuea 
Pietrei printre cele douë Taslâuii, çi culmea 'las- 
lâului mare printre Taslàu çi Bistrija. Treoëtorile 
principale înspre Trans. sûnt: pasul Ghimeçului çi 
al Oituzului. Rîul cel mai însemnat al j.-lui este 
Siretul, care-1 strâbate în partea sa orientalâ, iar 
toate apele secundare, ce-1 ndâ, sûnt afluenti çi sub- 
afluenti ai Siretului. Astfel în acest j. Siretul pri- 
mesce pe stânga apa Râcâtânlui, iar pe dreapta 
Bistrija çi Trotuçul; acest din urmà primesce 
0 m ultime de afluenti ; pe partea stângà : Ciudo- 
mirul, Asàul çi Taslâul mare (dulce), dupa ce 
acest din urmâ se încarcâ pe partea dreapta 
cu Taslâul-sârat ; pe partea dreaptâ aüuentu 
Trotuçulai sûnt: Snlta, unitâ pe stânga eu Fâ- 
caçul, Ciobânaçul, Uzul, Doftiana mare, Slàniom, 
Oituzul, Caçinul, Câiutul ç. a. Clima j.-lui B- 
preste tôt e asprâ. J. B. în privinta admiuis-
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trativâ este impartit în 8 plâçi : Bistrita de jos, 
Bistrita de sus, Mimtele, Siretu de jos, Siretu 
de sus, Taslâul de jos, Taslâul de sus çi Tro- 
tuçul, cuprincjênd în total 2 com. urb. : Bacâu, 
capitula j.-lui, çi Tîrgul-Ocna çi 87 com. rar. 
compuse difi 405 sate sau câtune. In ordinea 
eclesiasticâ (ortodoxà) j. B. face parte din epar- 
cliia Bomanului ; dupa logea din 1894 parochiile 
sûnt în numër de 99, avênd 211 biserici deser- 
vite de 139 preoti. Mânâstiri mai însemnate 
aûnt: Bogdana (eu 11 càlugâri), Caçinul ?. a. 
Ciütul oatolic numerâ în acest j. 32,463 cre- 
dincioçi, mai mult decât în ori ce ait j. al (eiü. 
Arohiepp. cat. de Buciu'esci are aici 2 vicari : 
tmul se chiamâ al Trotusului, iar celalalt al 
Bacâului. Biseiici cat. sùnt 62 deservite de 12 
preoti. Cultul mosaic numerâ 12,566 adepti. 
Instinctiunea se face într’un gimnasiu clasio,
1 çooalà profesionalâ de fete, 1 çcoalâ privatà 
de fete, 10 çcoale prim. urb. çi 79 rur. In acest 
j. se aflâ stationat reg. de infant. Nr. 27, apar- 
tinênd corp. IV. de armatâ; un escadi’on de 
câlàraçi çi o baterie de artUerie. In ordinea judi- 
tiarâ j. B. are un tribunal, 9 judecàtorii de pace 
çi 0 cui'te eu jurati çi este de resortul curtii 
apelative din laçi. In privinta politicâ j. B. dâ 
4 senatoii çi 8 deputati. Personalul sanitar al 
j.-lui în 1890 s’a compus din 1 medic primar, 
4 mediei de plasâ, 2 ai oraçelor Bacâu çi Tîrgul- 
Oena, mai multi vaccinatori çi moaçe. In întreg 
j. sûnt 5 spitale. — Acest j. e foarte bogat în 
minérale, astfel sare se gâsesce la Tîrgul-Ocna, 
Grozesci, Dealul-nou (Sârata) etc. ; la an se ex- 
ploateazâ 17.000,000 klg. ; lignüà la Comânesci 
çi în alte locuri, dar nu se exploateazâ; pàcurà, 
din cai'e se extrage peti'oleul, mai eu samâ la 
Tetcani, Comânesci, Moinesci etc. ; productiunea 
anuaJâ este de 7.000,000 klg. ; ozoéierüà (cearâ 
de pâment) s’a gâsit nu numai la Moinesci, Soient, 
ci çi în valea Slànicului, dai' nu se exploateazâ 
decât la Soient 700—800 klg. la septëmânà. 
Dintre multele ape minérale cele mai însemnate 
se gâsesc la Slânic, a câror exploatare dateazâ 
delà începutul seclului çi urmeazâ proCTesând 
în fiecare an, çi la Tîrgul-Ocna. J. B. fiind 
muntos mai în toatâ înfinderea sa, se cultivâ 
mai putine cereale ; pàmênturile de culturâ nu 
ocupâ nici '/i parte din întinderea j.-lui; piin 
putinele sale çesuri çi prin vâi se cultivâ putjn 
grau, dar mai eu samâ ovës çi orz. Avutia 
prinoipalâ a j.-lui constâ mai aies în pâduri, 
pàçuni çi minérale. PâdurUe dau în abundantâ 
leinne pentru constructiuni çi pentru ars, çi 
sûnt foarte bogate în fiare selbatice; pâçumle 
lu’ânesc vite comute, oi çi porci. Exploata^unea 
mineralelor se aflâ în de.svoltare continua. Vija 
de vie se cultivâ mai eu samâ la Tîrgul-Ocna 
çi pe coastele dealurilor despre vest de Bistrita. 
J. B. este unul din j.-le cele mai industriale 
ale terii, çi eu mare vütor; afarâ de exploa- 
tatiunea sârii çi a pâcurii, se pot cita : 1 fabricâ 
de hârtie la Letea, 1 fabricâ de var idraulic 
^ ciment la Grozesci, 1 fabricâ de sticlârie la 
Bogdânesci, 4 fabrici de spü-t, 1 fabricâ de bere, 
1 moarà sistematicâ eu turbina, 5 eu abur ç. a. 
O altâ industrie, care çi-a luat un mare avênt, 
este cheresteaua de brad çi moüft. Comerciul 
se gâsesce mai tôt în mânile Ovreilor, Armenilor 
ÇI Greoilor din judet; Românii se îndeletnicesc

mai mult eu lucrul câmpului çi eu cârâuçia. 
Câile de comunicatiune sûnt; linia feratâ, ce 
yine despre Agiud la Bacâu çi trece spre Roman ; 
linia feratâ Agiud-T.-Ocna-Moinesci çi linia fe
ratâ Baeâu-Piatra ; o linie prin pasul Gbimeç 
va face junctiunea eu bnüle unguresci ; apoi 
çoselele nationale : despre Agiud-Bacâu spre 
Roman, Bacâu-Buhuç spre Piatra, Câiut-Onesci- 
Oituz (Hîrja), Onesci-T.-Oena çi Onesci-Baeâu ; 
mai multe câi judetene, între cari mai însem- 
natâ e : Bacàu-Moinesci-T.-Ocna ; câi vicinale çi 
comunale. (Cf. Ortensia Racevita; Dict. geogr. 
al j.-lui Bacâu. Bucuresoi, 1895.) [nt.]

Baccarat, 1) oraç în départ, fi-ano. Meurthe 
et Moselle, arond. Lunéville, 5305 loc. (1886); 
cea mai însemnatâ fabricâ de sticlâ din Francia; 
2) joc hazard în cârji, la care bancheml nu are 
nici un favor fajâ de ceUalti jucâtori.

Bacchanalia, la Romani petrecerile desfrânate 
eu ocasiunea serbâtorilor çi serviciului divin 
întru venerarea (jieului Bacchus (v. ac.) ; au fost 
lâtite în Roma çi în Italia, mai aies în pârtile 
locuite de Greci. In Roma la 186 a. Chr. au 
decâ(Jut la adevëratâ desfrânare, înoât popula- 
tjunea întreagâ a fost consteinatâ. Investiga- 
tiunea a arëtat, câ xm preot grec a început a in- 
troduce cultul lui Bakhos (v. ac.), çi la 181 a. Chr. 
7000 bârbati çi femei s’au judecat vinovati; aceia 
cari au luat parte numai la cultul (Jeului, au fost 
închiçi, iar cei ce çi-au petiecut în desfrânâri 
au fost uciçi, çi preste putin abia s’a mai aflat 
urmâ de cultul lui Bacchus. [Atm.]

Bacchanti, 1) preotii lui Bacchus (Dionysos) 
çi participantü Éacchanalülor; 2) în evul mediu 
= vaganfi, (v. ac.)

Bacchiglione, rîu litoral în Italia sup., 130 km. 
lung; începênd delà Vicenza e navigabil; se 
vai'sâ la Brondolo în goUul de Venetia.

Bacchius, (BaccheiosJ, numele unui picior 
versual treisilabic, constâtâtor din o silabâ scuitâ
çi douë silabe lungi : ------ ; aceastâ numire
îçi are originea de acolo, câ aceste pioioare ver- 
suale se foloseau în imnurile fâcute în onoarea 
lui Bacchus. Çema acestui vers e urmâtoarea:
w----- ---------- ---------- . Grecii folo-
siau rar aceastâ çemâ, ea se aflâ mai des usitatâ 
de comicii romani.

Bacchus, în mitol. romanâ a fost un (}eu, 
purces din Bakhos (v. ac.), la Greci un prédicat 
al lui Dionysos. B. a fost ijeul viilor, al dealu
rilor ou vü, al oulesului çi al vinului, çi el a 
simbolisat puterea vietii naturale, ce isbuonesce 
çi din om. Cultul lui B. la început a fost simplu 
çi nevinovat, dar eu încetul s’a fâcut un cuit 
misterios eu tendinta, oa sâ represinte puterea 
vietii naturale çi societatea de nimfe çi demoni 
de pâdure a lui Bakhos, çi atunci cultul a de- 
venit cel mai demoralisator. Serviciul divin çi 
serbâtorile (Jeului, sub numele Bacchanalia (v. 
ac.), s’au tiuut mai aies noaptea. La Romani 
a mai fost un B. orig. din India, dar acesta 
s’a venerat ca învingetor çi cuceritor de po- 
poare. Beliducü çi împëratii romani, cari au în- 
vins çi cucerit popoare, pe acest B. 1-au primit 
de idéal al lor. [Atm.]

Bacciccchi, Felice Pasquale, principe de Luca, 
Piombino etc., n. 1762 la Corsica din familic 
nobUâ sâracâ, servi sub Bonaparte, luà în câsâ- 
torie pe sera acestuia Maria Ana (Elisa) çi primi

23*
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tithü de principe. Dupa câderea lui Napoléon I. 
mûri în exilîn Bolognal841, lâsând o avéré mare.

Bâcesci, numire topogr., 1) B. com. rur. în 
Rom., j. Roman, fonnatâ din oàt. ; Ati'eiaparte, 
Bâbuça, tîrguçorul Bâcesci, satul Bâcesci ?i Pâl- 
tiniç, avênd în total 1638 loc., dintre cari 109 fa- 
milii sûnt Evrei ; locuitcrii se ocupâ eu comerciul 
§i industria pe scarâ mai ângustà. Com. are o 
biserioà de zid çi o çcoalà primarâ de bâieti çi 
alta de fete. 2) B. tîrgiiç'or, reçedinta com. 
rur. B. ou 930 loc., dintre cari 108 fam. Elvrei; 
se face iarmaroc septêmânal çi 2 iarmai'oace 
anuale.

Bach, 1) B. Alexandru, baron, bârbat de stat 
austriac, n. 4 lan. 1813 în Loosdorf (Austriainf.); 
ca advocat în Viena deveni unul dintre condu- 
cëtorii inteligentei vieneze aderentâ a ideilor 
liberale, dar în curând se apropià de curtea im- 
perialâ, çi dupâ convocarea adunârii nationale 
austriace fù denumit (Iulie 1848) ministi'u al 
justitiei. Vorbirilo sale despre drepturile ooroanei 
çi tiuuta sa în chestiunea eliberârii iobâgimei 
au fost presemnele reactiunii. In ministeriul 
Schwarzenberg-Stadion a fost din nou ministru 
al justitiei; dupâ retragerea lui Stadion primi 
poitofoliul internelor. B. doria sâ transformeze 
nionarchia în o împërâtie germanâ unitarâ, de 
aceea abandonà chiar çi constitutia octroatâ delà 
Olmütz (4 Mai'tie 1849), çi se sprijini mai aies 
pe biurocratie, militie, gendarmerie çi biserica 
oatolioâ, eu care a încheiat concordatul delà 
1855. B. a exécutât eUberarea iobâgimei çi a 
înti’odus obligamentul militar general. Incui’cà- 
tui'ile externe, antipatia aristocratimei- feudale 
çi starea rea finan^arâ îl sUirâ sâ se retragâ 
(21 Aug. 1859). Pànâ la 1870 a représentât mo- 
narchia pe lârigâ scaunul papal. 2) B. Eduard, 
fratele celui dintâiu, 1849 presidentul terii în 
Bucovina; dupâ suprimai'ea revolutiunii oomisar 
imp. civil în Trans., unde organisa provisor 
administratia çi justitia în conluorare eu gu- 
vernatoml Woblgemuth. In aceastâ functiune 
a arëtat bunâvointâ pentru Roinâni, pe cari 
i-a aplicat în numër considerabil în functiuni 
publiée. Rechiemat dupâ câteva luni, a fost 
numit consiliar iutim çi baron çi a ocupat apoi 
postul de president al terii în Austria sup. pànâ 
la 1854, cànd trupele austr. oouparâ principatele 
rom. çi B. fù trimis acolo ca oomisar civil imp. 
Rentors dupâ soiu't timp çi-a reocupat postul 
la locotenenta Austriei sup. f 1884.

Bach, numele unei familii din Turingia (Ger- 
mania), în care arta musicalâ, prin secl. iVII. 
çi XVIII., a fost ereditarâ. Dupâ cercetârile cele 
mai noue, — Spitta — familia B. a fost turin- 
gianâ çi nu se trage, dupâ cum se credea mai 
inainte, din Ungaria. VeitB., de profesiime brutar, 
restrâmoçul marelui lohann Sébastian B., care 
pe la 1590 a venit din Ungaria çi s’a açe^at în 
Wechmar, lângâ Gotba, a fost nâscut în Wech- 
mar. Veit a exerciat musica numai ca dUetant, 
fiul sëu, Hans, însà a fost déjà musioant de pro- 
fesiune. Familia B. a dat un mare contingent de 
canton çi organiçti, aça câ pe la finea secl. XVIII. 
se numiau in Eriurt musicantii orâçenesci »die 
Baobe«, deçi nici unul diutre ei nu purta numele 
B. Cei mai renumiti compositori din familia B. 
au fost: 1) lohann Ghristoph, nncliiul lui lohann 
Sébastian, n. 8 Dec. 1642 în Arnstadt, delà

1665 pânâ la moartea sa, urinatâ la 31 Martie 
1703, organist în Eisenach, a fost cel mai în- 
somnat compositor din familia B., înainte du 
lobann Sébastian. 2) lohann Michael, fratele 
lui I. Ghristoph, n. 9 Aug. 1649, delà 1673 
organist în Gehren, lângâ Arnstadt, f 1094. 
3) lohann Sébastian, n. 21 Martie 1085 în 
Eisenach, f 28 Iulie 1750 în Lipsea, renmnihil 
cantor delà biserica sf. Toma în Lipsea, neîii- 
trecutul contrapunctist, a fo.st unul dintre cei 
mai mari compositori ai tuturor timpurilor, cel 
mai însemnat organist al timpului sëu çi cel 
mai mare compositor de musioâ bisericeaaeâ 
protestantâ. Numënü operelor sale vocale, din 
cari stràbate oea mai adevëratâ çi mai adâncâ 
religiositate, este foarte mare. A scris nenu- 
mërate cantate, grandioasele passiuni dupâ ovan- 
geliçtii Mateiu çi loan (alte 3, s’au pierdut), dife- 
rite misse (mai însemnatâ din acestea oea din 
H-moU.), magnificate, oratorii etc. ; tôt aça de 
imposant este çi niunërul compositiunilor sale 
instrumentale, eu deosebire pentru clavir, orga, 
precum çi pentru clavir eu alte instrumente. 
A scris preludii, fuge, toccate, sonate, parti te, 
suite, fantasii, concerte, varia^uni, preludii do 
corale etc. De neperitoare insemnâtate sûnt opo- 
rele sale : »Das wohltemperierte Klavier« (Le cla
vecin bien tempère) çi »Die Kunst der Fuge«. 
Operele lui I. Sébastian au fost çi sfint un 
nesecat isvor, din care s’au adàpat to(i ooinpo- 
sitorii mari ai timpului mai nou, çi vor rcniûné 
çi pe viitor un model al musicei polifone. Dintre 
multele biografii ale marelui mâiestru mai în
semnatâ este cea de Ph. Spitta. 4) Wilhelm 
Friedemann. (Hallensul), fiul cel mai mare al 
lui I. Sébastian, n. 22 Nov. 1710 în Weimar, 
t 1 Iulie 1784 în Berlin. 5) Karl Philipp 
Emanuel, (Berlinezul sau Hamburgezul), al 
doilea fiu al lui I. Sébastian, n. 8 Martie 1714 
în Weimar, j- 14 Dec. 1788 în Hamburg, a 
avut înoünare pentru un soin de musioâ mai 
uçoarâ, dar chiar prin aceasta a devenit marc. 
El a fost în musica instrumentalâ (sonate, 
simfonü) înaintemergëtoi-ul lui Haydn, Mozait 
etc. 6) lohann Ghristoph Friedrich, (Bücke- 
bui'gezul), al treilea fiu al lui I. Sébastian, n. 
21 lunie 1732 în Lipsea, f 26 lan. 1795 în 
Bückeburg. 7) lohann Christian, (Englozul sau 
Milanezul), cel mai tinër fiu al lui I. Sébastian, 
n. 1735 in Lipsea, t 1 lan. 1782 în Loudra. 
8) Wilhelm Friedrich Ernst, nepotul de frato 
al lui I. Sébastian çi fiul Bückeburgezului, n. 
27 Maiu 1759 în Bückeburg, j- 25 Dec. 1845 
în Berlin. 9) B. Otto, (nu din familia lui I. Sé
bastian), n. 9 Febr. 1833 în Viena, çoolar al lui 
Sechter în Viena, Marx în Berlin çi HaupD 
mann în Lipsea, fost director artistio al Mo- 
zarteului din Salzburg, din 1880 capolmaistrii 
la biserica Votivâ în Viena, a scris opéré, .siin- 
fonîi, balade pentru cor çi orchestra etc.

Bachelet, Jean Louis Théodore, istoric franc., 
n. 1820, studià liceul în Rouen çi Veisaüles, 
1840 profesor de istorie în oolegiul din Havre, 
apoi în Chartres, St. Quentin, iar mai târijiu pro
fesor în Rouen çi bibliotecar al oraçului. Scrise 
între altele: »La guerre de cent an.s«, (1852); 
jiMahomet et les Arabes® ; «Cours d’histoire® etc.

Bachelier, (franc.; ongl. Bachélor, pron. be- 
cel’r), bacalaureat.
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Bachelin, Léo, publicist çi scriitor, n. 17 Dec. 

1857 în Neuchâtel (Elvetia), çi-a fâcut studiile 
in Italia, Germania(Berlin çi Strassburg)çi Francia 
(Paris). Licenciât în litere, a fcst numit déjà 
in etate de 25 ani profesor de liter. franc, çi 
grec, la academia din Neuchâtel, de unde, la 
1889, a trecut în România. Aici preste scurt 
timp a fcst numit bibliotecar reg. B. a publient 
mai multe scrieri de interes rom. (Le Château 
Royal en Sinaia, 1893; în Hmba germ. studii 
despre basmele rom. în Rom. Revue, 1892), 
apoi: Hans Makait et les 5 sens, 1875, Mélangés 
d’Histoire et d’Art, 1879, La Première Idylle 
de Theocrite, 1883 etc.

Bachlaiji, dinastie în Coiint, numitâ dupa 
Bachio, al 4-lea rege în Corint. Au domnit 
pânâ la 747 a. Chr., când restui'nându-se re- 
gatul s’a transformat în o puternicà çi ui’gi- 
sitâ oligai'chie; la 657 a. Chr. au fost alunga(i 
diu oraç de câtrâ Kypselos, çi au gâsit adâpost 
in Sparta.

Bachmut, oraç în guvem.iusesclecaterinoslav, 
14,630 loc. (1885). In apropiere se gâsesc câr- 
buni, sare çi alabastru.

Bachtegau, lac sârat în provincia pers. Far- 
sistan, spre est delà Çiras.

Bachtiarl, pepor (cam V4 milion) în Luristanul 
est., atîrnâtor de Persia; ospital, viteaz dar crudel.

Bacifalu, sat în Trans., cottul Braçov,. unul 
dintie cele 7 sate, caii se adâ spre est delà 
Braçov, la poalele muntelui Piatra-mare çi sûnt 
ounoscute sub numele coleotiv de S à c e 1 e (scurtat 
din Sàticele). B. are 1862 loc., dintre cari 
789 Romani, 6 Nem(i çi 1067 Ciangâi.

[Silv. Mold.]
Bacifer, fiat.) planta ale oàrei fructe sûnt 

iiisce bace, (v. baca).
Bacillariee, v. Diatomee.
Bacillite, ciistalite în forma de bastonaçe, 

açeijate mai multe paralel eu axa cea lungà, for- 
mând longulite în al doilea timp do consolidare 
a rocelor.

Bacillus, gen de Bacteiiacee (v. ac.), care se 
prosintà sub forma de celule lungâre(e, în forma 
de bastonaçe ori ovoide, adeseori reunite în 
forma de fîlamente; celulele isolate sau fila- 
nientele se miçcâ prin cili ondulafi, ce aceper 
toati suprafata lor. Cuprinde numercase specii, 
dintre oaiî unele produc boale la om: friguiile 
typhoïde, tehauosul, altele provoaeâ boale la 
animale, ii-x altele nu sûnt patogene. [E. T.]

Bacillus, iusect din ordinul Ortopterilor, eu 
pioioarele lungi sub(iri ; corpul sëu imiteazà 
rainmi suh(iri uscate.

Baciu, 1) lac în Rom., j. Constanfa, în apro- 
pierea Dunàrü, unit eu lacul Vedereasa ; ambele 
lacuri sûnt însemnate prin nisce insule plutitoare, 
care se numesc de locuitori Ccçcove. Ele sûnt 
formate din stuf putrecjit, se miçcâ delà un loc 
la altul mânate de vênt çi sûnt aça de grosse, înoât 
cresc pe ele sâlcii çi adâpostesc chiai- turine de 
vite. Asemenea insule se mai vëd çi în unele 
din lacurile Irlande! ; 2) lac în Tulcea, pe teiitorul 
com. m-b. Chilia; suprafata 80 hectare; pesce 
bun çi mult

Baciu, 1) ciobanul însârcinat eu faooreabrânzei, 
urdei çi a untului într’o stânà; 2) cel mai 
dibaciu dintre copii, cari se joaeà »în armean«, 
una din vai'ietà(üe jocului »în arçici«.

Back, (pron. bec). Sir George, explorator 
engl. al pclului nordic, n. 1796 în Stookport; 
a inso(it pe Franklin çi Richardscn în expedi- 
(üle lor în America arcticâ. A fâcut douë ex- 
peditji exploratoare la polul nordic, desooperind 
B. Bwer-u) (Rîul pescilcr). -f-1878. Opéré : «Narra
tive of the Arctic land expédition etc.« (1836) 
çi «Narrative of the expédition în H. M. S. 
Terrer* (1838).

Back River, (Rîul pescilor), rîu în 
America brit. de nord, se vai-sâ în Oceanul 
Arctic.

Backwardation, (engl., pron. becvardeç’n), ter- 
min usitat la bursa din Londra pentru împru- 
niutarea de efecte delà 0 liquidafiune pânâ la 
cea ui'mâtoare, eu scop ca speculao(ii à la baisse, 
cari au vêndut efecte târâ sâ le poseadâ, sâ-çi 
poatâ aftrma posi(ia. Banii plâti(i oapitaliçtilor, 
pentru împrumutarea efectelor, âneâ se numesc 
B. Cuvêntul B. corespunde terminului Déport 
(v. ac.), usitat pe continent.

Backwoods, (engl., pron. beckvuds), numire 
datâ de primii coloniçti din Statele-Unité nord- 
americane pâdurUor imense, ce se întindeau în 
vecinâtatea lor.

Baclavà, (plur. baclavale), plâcintâ turceascâ 
sau greaeâ eu miere sau zahâr, eu nûci sau 
migdale.

Bâcle^u, 00m. rur. în Rom., j. Mehedinfi, for- 
raeazà 0 com. eu satul Smadovicioara çi maha- 
lalele Braniçtia çi Sâliçtimta, avénd în total 
1855 loc., cai’i se ocupâ eu agricultura çi prà- 
sirea \dtelor; e reçedin(a plâçii Dumbrava; are 
O bisericâ eu un preot çi 0 çcoalâ mixtâ eu un 
învë(âtor.

Baco, 1) B. Francis Lord de Verulam, n. 
în Londra 1561, f 1626. Membru de consiliu 
sub Blisabeta cea Mare, regina AngUei; can- 
celar sub urmâtoi-ul ei lacob fi., în care calitate, 
puuênd pecetea regalâ pe acte ilegale, a fost dat 
judecâtii çi condamnât. Trece de întemeietor 
al metodei experimentale çi sciintei moderne. 
Ca fllosof urmâresce un scop practic: omul sâ 
domneasoâ prin scünfâ asupra lumei externe, 
tantum possumus quantum scimus. Scrierea sa 
de frunte, «Instauratio magna*, are douë pârti : 
în p. 1. (de dignitate et augmentis scientiarum) 
înoearcâ (!ea dintâiu clasificare a soiinfelor; 
a 2. (Novum organon) este 0 metodologie a 
deosebitelor discipline sciin(ifice. Filosofia are 
de obiect pe D(Jeu, omul çi natura. D(}eu se 
poate cunoasce prin credin(à eu ajutorul reve- 
îafiunii çi prin natui’â. Omul este obiect al 
files, sau ca individ (anti-opologie), sau ca mem
bru al societâtii (politicâ). Ca omul sâ poatâ 
cunoasce bine natura, trebue sâ se desbrace de 
falsele închipuiri, pe cari B. le numesce idole 
(id. tribus, id. specus, id. fori, id. theatiî). In 
euristica soiinfificâ el a întrodus mai ântâiu me- 
toda inductivâ. (Cf. üeberweg, El., 45; Thilo, 
n. 9.) [Plet.]

2) B. sau Bacon, (pron. been), Moger, câlugâr 
englez savant, n. 1214 în Hehester (En^litera) ; 
a studiat în Oxford çi Paris. A înti-at in ordul 
Franciscanilor, ocupûndu-se însâ mai mult eu 
fisica, despre care a (inut prelegeri la univer- 
sitatea din Oxford. Descoperirile sale pe acest 
teren, caiî erau soootite vrâjitorii, precum çi
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aspra criticâ, pe care el o fâoù moralitatü preo- 
timii çi càlugârilor de atunci, îi atraserâ dis
gracia papei; i se intercjiserâ prelegerile univer- 
sitare, ba ajunse $i în temniCa, unde stâtù 10 ani, 
11294. Din causa vastelor sale cunoscinte a fost 
supranumit Doctor mirabilis. B. aparfinea ca 
savant directiunii reaüstice, era piin urmare 
contrai- al scholastieismului. A fâout însemnate 
descoperiri în chimie $i opticâ. Operele sale mai 
valoroase sûnt: »Opus ma]'us«, »EpistoIa de se- 
cretis artis et naturae operibus atque nullitate 
magiae«, (Paris, 1542) etc.

Bacquehem Olivier, marquis, bârbat de stat 
austr., n. 1847 ; dupa tenninarea studiilor fù 
uumit funcCionar administrativ dupa înaintaiî 
succesive în 1882 president al (erii (Landes- 
prasident) în Silesia austr. ; în 1886 ministru de 
comerciu în ministerul Taaffe, iar în 1893 mi
nistru de interne în ministerul Windischgràtz. 
Dupa câderea acestui ministeriu fù numit gu- 
vernor (Statthalter) în Stiria, în care functiune 
este ?i astâcji (1897).

Bàcs-Bodrog, comitat în üngaria, la vest $i 
sud îl hotâresce Dunârea, iar spre est Tisa. In 
partea lui sudicâ se aflà nisce valuri veohi nu- 
niite: Valurile romane. E strâtâiat de canalul 
Francise, care împreunâ Dunârea eu Tisa. Are 
un teritor de 11,079 km’., eu 638,063 loc. : 
Maghiai’i, Sêrbi çi Gerniani. Teritorul este pro- 
ductiv. 'pinutul sudic al acestui comitat, eu deo- 
sebire cel locuit de Sêrbi, se numesce ; Bacica 
(Bâcska). [Dr. P. 0.]

Bacÿiÿ, (pers.J dar, în orient mai aies dar 
pentru anumite servicii, bani da(i la seiTitori.

Bacteriacee, bacterii, organisme vegetale mono- 
celulare. Celula, care constitue corpulbaoteriei, e 
formata dintr’o protoplasmâ incolorâ ori colo- 
ratâ. La unele B. s’a dovedit existenfa unei 
capsule învelitoare çi protectoare, din care pleaeâ 
imeori nisce organe spéciale în forma de firi- 
çoare foarte fine ondulate numite cili, cari ser- 
vesc bacteriei ca sa se poatà miçca din loc în 
loc. Unele B. mai posedâ çi un organ particular 
corespun(}ëtor nucleului celulelor mai superioare. 
Din causa insuficientei mijloacelor technice nu 
s’a putut pune pânâ acum în evidentâ nucleul 
la toate B. Diametrul unei B. e de ‘/looo mm- 
çi mai pujin. Unele au forma rotundâ çi se 
numesc coci, altele sûnt cUindrice, ori fusi
forme çi drepte, acestea se numesc bacterii în 
în(eles restiins ori bacili. Unii baoiü sûnt re- 
curbaCi odatâ ori de mai multe ori çi se nmnesc 
vibrioni, spirili ori spirocheji. B. se înmulCese 
eu O iutealà spâimêntatoare. InmulCirea lor se 
face prin divisiune. Când B. îçi atinge limita de 
mârime, se sépara în doue ç. a. m. d. Unele au 
çi organe spéciale de reproducere ca nisce beçi- 
cute mici rotunde ori ovoide, numite spori. B. 
tràiesc în aer, în apâ, pe pâment çi în pâment, 
pe hainele, pe coipul, pe aümentele noastre çi 
pe toate obiectele, eu cari putem veni în contact. 
Unele trâiesc numai în lumea extemà, unde 
contribue la descompunerea çi transformarea 
matei'iilor organice çi se numesc B. saprofite; 
altele pot trâi çi în corpul omului çi animalelor 
dând nascere la diferite boale, pentru care se 
numesc B. patogene. Pentru ca sâ trâiascâ çi 
sâ se desvoalte, B. cer anume condi(iuni de câl- 
dm-â, de umiditate, de luminâ, de aerafiune.

precum çi présenta imei substanje hrânitoare. 
Unele trâiesc numai în contact eu aerul çi se 
numesc B. aerobi, altele trâiesc numai în nie- 
diurile lipsite de aer çi în spécial de oxigen çi 
se numesc B. anaerobi. Mai toate B., çi eu 
deosebire cele patogene, sufer din priciua lii- 
minii, aça câ lumina razelor solare e unul din 
mijloacele cele mai bune penti'u distrugerea 
acestor purtâtori de boale. Unele moi- repedo 
la uscâciune (vibrionhl cholerei), altele résista 
foarte mult (bacilul tuberculosei). Cele mai 
multe mor la temperatura de 60—70°, unele 
trâiesc pânâ la 150° (bacilul antraxului). B. con
suma substan(a hrânitoare în care trâiesc çi dau 
în schimb produse numite de secretiime. Unele 
B. secretâ substanfe colorate, deçi ele însole 
sûnt incolore (bacilul prodigios), altele secretâ 
substance aromatice, ori putrede. Secretiunile 
multor B. sûnt foarte otrâvitoare. Mirosul infect 
al oadavrelor e datorit unor subs tarife numite 
ptomaine, leucomaine etc., car-! constitue în 
acelaçi timp çi o otravâ foarte puternicâ çi sûnt 
secretate de B., ce trâiesc în cadavru, produeènd 
putregiunea. De mai mare importanfâ sûnt socre- 
fiunile B. patogene. Aceste secrefiuni, numite în 
genere toxine, se amestecâ în sângele omului 
ori animalului, în care a ajuns microbul, pro- 
ducêndu-i otrâvirea çi moartea.

Bacteridium, numele unui gen de bacterii, 
sinonim eu Micrococcus, (v. ac.)

Bacteriologia, o ramurâ a botanicei, care se 
ocupâ eu studiul bacteriilor. B. a devenit sciinfa 
cea mai importantâ pentru prevenirea çi com- 
baterea boalelor infeefioase. Lit. : Ours de bac
tériologie. Edifiunea institutului de bactériologie, 
Bucuresci, 1891, çi conferinfele publiée finuto 
la acest institut.

Bacterium, gen de Bacteriacee, format diu 
celule cilindrice mai mult sau mai pufin scurte, 
uneori reunite pentru a forma filamente, dar 
cari n’au nici odatâ cili. Cuprindo numeroaso 
specii, din cari unele produc boale la om çi alto 
animale : B. anthracis produce pustula maligna 
(Milzbrandkrankheit, charbon) ; B. mallei iiroduco 
la om, cal çi alte animale boala nuinità morva; 
B. pneumoniae produce pneumonia; B. tuber- 
culosis — tuberculosa; B. leprae — lepi a; B. 
influenzae — influenfa; B. diphteritis — diftoria. 
Printre speciile ce produc fermeutafiimi sûnt: 
B. aceticum produce fermentafiunea ofctului ; B. 
addi-lactici — înâcrirea laptelui etc. [E. T.]

Bactriana, fearâ în Asia, lângà cursul superior 
al rîului Oxos, spre nord delà Paropami.sos ; 
capitala Zariaspa, sau Bactra, (acuiii Balch). 
Poporafie de origine aricâ. B. în vechime a fost 
0 fearâ puternicâ; mai t;irc)iu ajun.se sub stâ- 
panirea Merjilor çi a Persilor, (B. a fo.st loagânul 
religiei persane, reformata de Zoroastru pe la 
600 a. Chr.) Mai târcjiu fâcù parte din moiiarchia 
lui AJexandru cel Mare, care fuodii aoi oraçe. 
256—165 B. fù fearâ independenta (impérial 
greco-bactrian, întemeiat de loofiitorul grec 
Diodotos I.), care se extinso pânâ la Kabul çi 
Indus. Dupâ aoeea, pânâ la 640 d. Chr., B. apar- 
finù imperivdui Sassanirjilor. In finuturile B.-oi 
s’au aflat monete vechi ou inscripti) grooosci.

Bâcu, rîu în Basarabia, afluent din dreapta 
Nistiului ; isvoresce aproape de grauifa Mol- 
dovei, çi traversànd Basarabia în direefio spre
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sud-est, trece pe partea sudicâ a Chiçinenlui çi 
se varsâ în Nistru. Lungimea e preste 120 km. 
_ Cheïle Bâcului, un çir de bolovani uriaçi 
lângâ rîul B.

Baculometria, mësm-area distanfelor prin be^e. 
0 mësurare de tôt piimitivà. Acest metod se 
tolosesce çi pentrn fixarea basei la triangulare, 
unde însâ ajunge o siguritate perfectâ.

Badacsony, deal ou vii în Ung., cott. Zala, 
lilngS lacul Balaton, produce vin excelent.

Badah^an, tcarâ muntoasâ, pitorescâ, în Tur- 
kestan, atîraâtoare de Afghanistan ; 100,000 loc ; 
capitala Djiren.

Badajoz, provincie span., partea sudica a tinu- 
tului Estremadui-a, ai'e un areal de 22,500 km8. 
Eiul principal e Guadiana eu afluentü sëi; cUma 
e foarte caldà çi sàracâ în ploaie. Populatia e de 
446,906 loo. (1883), adecâ 20 pe 1 km8. Economia 
de vite formeazâ ocupatiunea lor principalâ; mai 
mult ca a treia parte a teritoiului e Icc de 
pâçune. Metalele se exploateazâ pu(in. Pi’ovincia 
e traversatâ de linia feratâ Madrid-Lissabona. 
Capitala eu acelaçî nume în stânga delà Guadiana, 
preste care conduce un ped de piatrâ pe 28 ar- 
cuii, este cea mai însemnatâ fortâreata spre 
Portugalia; B. are (1884) 22,393 loc. Pe timpul 
Romanilor se numia Pax Augusta, de Manri: 
Bax Augos.

Badalona, oraç eu port în provincia span. 
Barcelona; 15,985 loc. ; fabricâ de sticlâ çi pentru 

-coustiuirea de nai, culturâ de vii.
Baden, mai-e ducat, parte intégrants a Ger- 

maniei, limitât la sud çi vest prin fluviul Rin, 
eu teritor de 15,081 km8., muntos çi deluros, 
çes se aüü numai lângâ Rin. Catena Sohwarz- 
wald acopere cea mai mare parte a ducatului 
çi e bogatâ în locuri romantice. Apele se varsâ 
în Rin. Lacmi : Boden çi Überlingen. Clima 
e moderatà, în locurile înalte mai asprâ. Solul 
e fructifer. Din lemne se produce mare câçtig. 
Pràsirea vitelcr e înlloritoare. B. are vestite 
isvoai-e de ape minérale, eu renumite stabili- 
mente balneare, precum : Baden-Baden, Baden- 
weiler etc. Industria çi comerciul e avêntat. 
Loo. : 1.700,000, catolici (62,080/0) çi evangelici 
(36-04°/o). B. e monarchie oonstitu(ionalâ. Cetâ- 
tenii sûnt égal îndreptà(i(i eu deplinâ libertate 
de oonsciintâ. Parlamentiil e bicaméral. Puterea 
executivâ o exerciazâ duoele prin ministeriul 
compus din 4 resorturi. In privmta adminis- 
trativa B. e impâi^it în 4 districte. Finanfele 
simt îü bunà ordine. Müi(ia e contopità în a 
Prusiei. Capitala e Karlsruhe. Instrac(iuuea 
publies e condusâ de stat., care ai'e 2 univer- 
sitàti (Heidelberg çi Freiburg), 1 pohteohnic çi 
1 çcoîdâ de bele-arte în Karlsruhe, diferite çcoale 
inedii çi profesionale, 1571 çcoale poporale. In 
Kwlsiuhe se aflâ cele mai multe ooleo(iuni 
sciintifice, bihlioteca statului, o galerie çi coleo- 
ti.une aroheologicâ etc. Istoria. B. s’a format 
dm veohiul ducat alaman çi din mai multe pâr(i 
ale ducatului Çvabiei. Cei mai vechi loo. au fost 
Alamanii germâni. Clodvig, regele Francüor, cam 
pe la 500 a biruit acest popor, care de atunci 
recunoscuse suprema(ia Francilor. Mai târcjiu 
diplomele fao amintire despre un Gebhard, conto 
de Breisgau, al câiui fiu Berthold a ridicat vechea 
fortâreatâ a familiei Zâluîngen în Breisgau, çi 
ou acest Bei-thold începe istoria autenticâ a fa

miliei princiare de Zâhringen. Au stâpànit 5 duci 
eu nmnele Berthold. Cu al V. Berthold s’a stins 
linia bârbâteasoà a Zâhringenilor. Hermann, fiiul 
al doilea ai lui Berthold I., este protopârintele 
familiei domnitoare de a4i. Fiiul lui Hermann L, 
Hermann H., sa numit mai ântâiu maregraful 
de B. Fiii lui Hermaim l’y : Hermann V. çi Enric 
au impartit posesiunea pârinteascà çi au înte- 
meiat cele douë linii famUiare. Hermann V. fù 
întemeietorul liniei B. iar Enric al liniei Hoch- 
berg. Cea din urmâ s’a stins. Dintre urmaçii lui 
Enric a fost Rudolf VI. primul, care s’a numit 
duce (Fürst) cu învoirea împeratului (1361), iar 
Cristofor I. în 1503 a promulgat Sancfiunea 
Pragmaticil din B., adecâ un regulament fami- 
liar, care normeazâ moçtenirea fiilor sëi. Dupâ 
moartea acestui duce familia domnitoare s’a di
visât în üniile : Baden-Baden, çi B.-Durlach. 
Creanga B.-B. dupâ 256 ani s’a stins în 21 Oot. 
1771 in persoana duoelui George August, iar 
provinciUe au ti’eout în posesiunea liniei B.- 
Durlach. Pe timpul resboiului de 30 ani ambele 
piincipate au suferit foarte mult, atât prin pier- 
derea mai multor posesiuni, cât çi prin crude- 
litâtile combatantilor. Dupâ pacea delà Vestfalia 
çi-au recâçtigat posesiunile. Aceeaçi soarte le-a 
ajuns- pe timpul resboaielor de jaf ale lui Lu
dovic XIV., precum çi pe timpul resboiului de 
succesiune spaniol. Ducele Carol III. a înte- 
meiat capitala Karlsruhe, unde apoi s’a mutât 
guvernul (1724). Dupâ acesta urmà în domnie 
nepotul sëu Carol Fiideric, care fù unul dintre 
cei mai nobib çi luminati domnitoit germani, a 
j-idioat duoatul la bunâstare materialâ çi a îm- 
brâtiçat artele çi scüntele. In 1771 a moçtenit 
posesiunea liniei B.-B. Dupâ revolutiunea fran- 
cezâ Carol Frideric, prin pacea din 1803, a primit 
mai multe posesiuni çi a obtinut çi titlul de duce- 
eleetor, iar la 1805 i-s’au predat prov. Breisgau, 
Oitenau çi Constanz. In 1806 alâturându-se con- 
federatiunii delà Rin, (eara, care atunci avea o 
extindere de 5500 km8., a devenit mare ducat. 
Urmâtorul lui Carol Frideric, Carol Ludovic 
Frideric, la 1813 s’a aJâturat la alianta for- 
matâ în contra lui Napoléon, çi congresirl din 
Viena (1815) a asigurat întregitatea marelui 
ducat. Delà congresul din Viena încep luptele 
interioar’e pentru eluptarea constitutionalismului 
çi regularea sucoesiunei în domnie, cari au durât 
cu mai multe întreruperi pânâ la 1849. In tim- 
purile mai noue B. s’a aliat cu Prusia atât rn 
1866, cât çi în 1870/1. (Lit.: Mone, Quellen- 
sammlung der badisohen Landesgeschiohte ; Mit- 
teilungen der bad. histor. Koiiunission ; Sachs, 
Geschichte der Markgrafschaft Baden, 5 tom. 
Karlsr uhe, 1764—78; "Weech Fr., Die Zâhringer 
in Baden, t. a. 1881.) [T. F.J

Baden, oraç în Austria inferioarâ, lângâ rîul 
Schwochatçi linia feratâ Viena-Triest, 13,887 loc. 
(1890) ; isvoare calde de pucioasâ 29—35° C, 
cunoscute çi Romanilor sub numele de Aquae 
Pannonicae; ca. 15,000 oaspe(i pe an.

Baden-Baden, reçedinta districtului cu acelaçi 
nume în marele ducat Baden. Stabiliment de 
scâl(}i dintre cele mai renumite din Europa. 
Situât pe im teritor pitoresc cu grandioase ote- 
hui çi clâdiri. Are preste 20 terme, ce isvoresc 
din adâncime de 1350 m., sûnt calde, pu(in 
sârate. Isvorul principal »Ursprung« (în 24 oare
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dâ 1750 hl. de apâ) contine eu deosebire chlor- 
natrium, ohlorlithium çi chlorcalciuin. Numërul 
visitatorilor trece preste 60 mii la au. Insem- 
natatea acestui stabilimeut balnear dateazâ mai 
vîrtos de când 1-aii cercetat multi emigranti 
francezi. (Lit. : Schnai’s, B. und Umgebung, 1891 ; 
B. und seine Kumiittel. Herausgeg. vom ârzt- 
Mchen Verein, 1886.) [T. F.]

Badeni, Casimir Félix, conte, bârbat de stat 
austr., n. 14 Oct. 1846, de origine dintr’o veohe 
faniiüe nobiliarâ polonâ din Gali^a, dintre ai 
cârei membri în viatâ B. e astâ(}i oel mai bë- 
trân. Este proprietaiTil domeniilor Suiuchow çi 
Busk în Galifia. A ocupat diferite func(iuni 
înalte în administratiune çi s’a distins mai aies 
ca maieçal al (erii în Galitia, în care post a 
stat 7 ani çi a sciut sa aplaneze divergintele 
politice çi nationale, ce mai nainte împiedeoau 
meraul régulât al administratiunii. Pentm acest 
merit împëratul, eu ocasiunea visitei sale în 
Galitia (1893), i-a fàcut onoruri extraordinare, 
încât B. déjà de atunci trecea ca om de mare 
viitor. Preste 2 ani, în Oct. 1895, B. a fost 
chiemat în fruntea guvernului Austiiei. In aceasta 
calitate a ridicat starea de asediu pentru Pr^a 
çi jur; B. çi-a pus în piogramul sëu politic 
convietuirea pacinicâ a natiunilor, cari alcâtuesc 
imperiul austriac; apretiarea acelor aspiratiuni, 
cari corespund desvoltârii statului, nu stau în 
contraijicere eu legile tundamentale çi tind pe 
cale legalâ la reaUsare ; în conformitate eu aceste 
principii B. a recunoscut limbei cehice dreptul 
de limbâ oflcioasâ alâturea eu cea germanâ; a 
lâi’git dreptul électoral dând mai mare inüuenta 
claselor mai inferioare ale locuitorilor imperiului ; 
sprijinesce crescerea religioaaS-moralà a tinerimii 
etc. B. a luat asupra sa çi misiimea de a leînoi 
pacèul vamal çi comercial eu Ungaria. Din acest 
motiy la începutul anului 1897, când, în urma con- 
flguratiunii paitidelor în noul parlament, B. îçi 
dete demisiunea, împëratul îl însâroinà tôt pe el 
eu formarea unui nou cabinet, care sa se razime 
pe ori care din pai'tidele parlamentului.

Bideni, numele mai multor localitâti în Bom. ; 
mai însemnate: 1) B., com. rur. în j. laçi, pl. 
Bahluiu, formata din satele: Soobin^, Fetesoi, 
Zagavia, Steclària, Lupària, Peti'oçita çi Badeni, 
avend în total 2860 loc. (1888), cari se ocupâ eu agri- 
cultura çi prâsirea vitelor; 4 biserici eu 3 preofi çi 
2 çcoale eu 2 învëtàtori; în com. se aflà 2 mori 
eu vapor. Centrul comunei se aflâ în s. Badeni, 
care singur numerâ preste 650 loc. 2) B.-Pà- 
mênteni, com. rur. în j. Muscel, pl. Dâmbovita, 
formata din càt. : Stoenesci, Badeni çi Cotenesci, 
ou 1349 loc. (1893). Com. se numesce astfel 
spre deosebire de com. B.-Ungureni formata de 
Romani ardeleni (ungureni). Loc. se ocupâ eu 
agricultui'a, prâsirea vitelor, eu faoerea çi trans- 
portul cherestelei ç. a.; tuioâ se fabricâ pânâ 
la 5000 Litre. Com. ai'e 3 biserici eu 3 preoti, 
1 çcoalâ de bâieti çi 1 de fete. Aici (Stoenesci) 
s’a retras (1595) Mihaiu Viteazul dupâ lupta 
delà Câlugâreni, açteptând ajutor delà piincip. 
Ardealului Sigismund Bathori. 3) B.-Ungureni, 
com. rur. în j. Muscel, pl. Dâmbovita, formatâ 
din cât. ; Slobo()ia, Piatra çi Lunca-Gârtei, avênd 
672 loc., 1 bisericâ eu 1 preot çi 1 çcoalâ. In 
com. sûnt câteva isvoare de apâ mineralâ ne- 
analisate çi o fabricâ de var. [nt.]

Badenweiler, sat în m. duc. Baden, 600 loc., 
stabiliment balnear climatic, eu ca. 6000 visi- 
tatori pe an. La 1784 s’au descoperit ruinele 
unei bâi romane.

Bàdesci, com. rur. în Eom., j. Muscel, pl. 
Nucçoara, eu 849 loc., cari se ocupâ eu agri- 
cultura, prâsirea vitelor çi lemnâria (pentru çi(e). 
In com. se aflâ 1 bisericâ eu 2 preoti çi 1 çcoalâ. 
B. a fost proprietatea lui Nicolae Basarab-Voevod, 
care (1352) prin brisov 6 dânii mânâstirei Câmpu- 
lung; B. are 2 isvoare eu apâ feruginoasâ.

Bâdescu, Sdpione loan, jumalist çi poet, n. 
2 Maiu 1847 în Eescolt, Trans. ; çi-a fâcut studiilc 
univ. în Budapesta, Buouresci çi Viena. A scris 
mai multe poesü lirice originale, publieate în 
diverse (jiare çi în volum sep. (Poesü originale. 
Pesta). La 1881 a pubüoat »Coroana Eomàniei«, 
poesü nationale. Ca jurnalist a lucrat la mai 
multe foi din Eom. çi Trans.

Bâdeut, sat foarte vecbiu în Bucovina, aproapc 
de vërsâtura Sucevitii în Suoeava, în câpit. çi jud. 
Eâdâutului; 1219 loc., dintre cari 873 gr.-or., 22 
apuseni, 295prot. çi28Evrei ; are o bisericâ zidità 
de Stefan cel Mare în 1481 çi o çcoalâ; face 
parochie eu Miliçâutul. [Dr. I. G. Sbiera.]

Badian, fructul de lUidum anisatum L., 
ai'bust din fam. Magnoliaceae, tribul 'Wintereae, 
eu frunzele lanceolate pevsistente çi provoejute 
eu punctuatiuni aromatice. Florile galbene-vercjui 
sûnt regulate, hermafrodite çi solitare. Fractul 
este compus din 8 foüoule lemnoase, coriaoee, 
comprimate çi dispuse în formâ de stea în jurul 
coloanei centrale. Acest arbust cresce în Asia, 
çi mai eu samâ în China çi laponia, unde se 
cultivâ foarte mult. B. din causa mirosului sëu 
aromatic plâcut se întrebuinteazâ pentru aro- 
matisarea mâncârilor, precum çi penti-u fabri- 
catiunea liquerurUor fine. In medicinà se întro- 
buinteazâ B. ca stomacbic çi carminativ. B. din 
causa mirosului sëu aromatic, ce se aseainonâ 
eu mirosul de Anason, se mai numosce çi 
Anason stelat, çi constitue un important 
articol de comerciu. [Z. C. P.]

Badigeon, coloare düuatâ în apâ, amestccatâ 
uneori eu albuç de ou, eu lapte sau eu clciu, 
pentm a colora zidmile.

Bae, V. Baie.
Baedecker, Carol librar çi întemeietorul iti- 

nerarielor (ghid de câlâtorie) atàt de cunoscute, 
pe cari le-a compris dupâ model engl. oàlâtorind 
însuçi în regiunile respective, pentru ca sâ-çi 
câçtige date autentioe. La 1842 a odat »lland- 
bueb für Eeisende dureb Deutsobland und den 
osterr. Kaiserstaat«, la 1844 »Sobweiz« etc. B. 
s’a n. 1801 în Essen; librâria (»Karl B.«) çi-a 
desebis-o 1827 în Coblenz; fiiul sëu Frideric 
a transpus-o 1872 la Lipsea, unde exista çi 
a(}i. B. t 1859.

Baële, t*1111! în Africa interiorâ, .spro nord 
delà lacul Tsad, eu 20,000 loc., înruditi eu se- 
mintia Tibbu; popor nomad.

Baer, Carol Ernst, naturalist, n. 1792 la Fiop, 
în Esthland, f 1876 în Dorpat. A oontrihuit 
mult la desvoltarea embriologioi ; între altele 
a scris : Embriologia aniraalelor (»Eutwickülungs- 
geebiebte der Tiers*), în care clasiflcâ priiici- 
palele fapte do ontogenie a vertobrateloi’prin 
observatirmi çi reflexiuni atât de fllosofice, încât 
acest uviaj devine indispensabil ori cru ar don
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sâ-çi facâ o idee justâ despre aceastâ grupâ de 
animale, din oare face parte omul.

Baetica, (Hispania Baetica), fosta provincie 
roinanâ în suduJ Spaniei de a(Ji, numità B. dupa 
lîul Baetis, (acum Guadalquivir). Loc. B.-ei 
apai'tineau popoarelor iberice ; cei din inânoasa 
vale a nului Baetis çi de pe terniul Oceanului 
Atlantic, venind în atingere eu strâini eul^i 
(mai aies Fenicieni), au îovëtat mult delà aceçtia. 
Dupa Strabo, B. avea pe timpul lui August 200 
oraçe; dupa Plinius pe timpul lui Traian erau 
în B. 175 oraçe ; pe acest timp B. era împâr- 
(ita în 4 cei'ouii administrative (conventus) eu 
capitalele : Gades (ac|i Cadix), Corduba (a(ji Cor- 
dova), Hispalis (aeji Sevilla) ?i Astigi; in apro- 
pierea oraçului din urmâ se afla Munda, care 
a devenit renumitâ prin învingerea lui Caesar, 
mai târijiu insâ a disparut.

Baeyer, losif lacob, ofleier pnjsian çi geodes, 
U. 1794 în Müggelsbeim, lângâ Kopenick. In 
cai'iera sa militarâ a fost însârcinat mai eu 
samâ eu lucrâri topografiee; a ajutat astrono- 
niului Bessel la mësurarea gradelor de lângâ 
Memel pentru a împreuna tiiangulatiunea pm- 
sianâ eu cea ruseascâ. Numit çef al sectiunii 
trigonometrice, pus 1858 în disponibilitate oa 
locotenent-general, fù însârcinat eu executarea 
pàrtü luate de Prusia asupra sa, sâ mësoare 
giadele de lungime europene sub pai'alelul al 
52-lea. In 1861 propuse sâ se facâ mësurarea 
gradelor Europe! centrale, ceea ce avù de ur- 
mare, câ toate statele europene (afarâ de Anglia) 
se învoirâ a se face o mësurare a gradelor pentru 
Em-opaîntreagâ. Pentru scopul acesta s’a îndinfat 
la 1864 în Berlin un birou central sub presidiul 
lui B., care la 1869 s’a transformat într’un in
stitut géodésie permanent. Sciîeri: »Die Grad- 
messung in Ostpreussen« (ou Bessel, Berlin 1838) ; 
«Nivellement zwischen Swinemünde und Berlin» 
(1840) ; «Die Eüstenvermessung und ihre Ver- 
bindung mit der Berliner Grundlinie» (1849); 
»Die Verbindungen der preussischen und russi- 
schen Dreiecksketten bei Thorn und Tarnowitz» 
(1857); »Über die Grosse und Figur der Erde« 
(1861); »Das Messen auf der sphâroidisohen 
Èrdobeidlâche» (1862); »Wissenschaftliche Be- 
giîindung der Eechnungsmethode des Zentral- 
buj'eaus der europâisoben Gradmessung» (1869 
pânâ 1871, 3 faso.); «Vergleichung einiger Haupt- 
dreiecksketten der konigl. Landesti’iangulation 
mit der Bessel’schen Méthode» (1879) çi »Über 
die Nivellementsarbeiten im preussischen Staat 
und die Darstellung ihrer Kesultate in riohtigen 
Meereshbhen» (1881). Institutul géodésie a pu- 
blicat delà 1863 în flecare an sub directia lui 
B. un «Baport general despre mèsurai'ea gradelor 
europene» çi publicatiunile desbaterilor în con- 
ferentele comisarilor au apânit în fasc. sepa- 
rate. 2) B. Adolf, fini celui anterior, n. 1835 
in Berlin, chimist de frunte, care piin lu- 
orârile sale a promovat în mod însemnat cu- 
üosointa a o multime de combinatiuni arsenics 
aplicate a(Ji mai eu samâ în vâpsitorie. In labo- 
ratorul lui din München prepararâ Grâbe çi 
yebermann alizarina din anthracen, iar Fischer 
descoperi coloarea verde de oleiu de migdale 
amare. B. e membru onorar al sooietâtii de 
scimte fisice din Bucuresci.

Baffln, William, marinar englez, n. 1584; în

asooiare eu James Hall (1612) çi eu Rob. Bylot 
(1615) a întreprins expeditii de explorare spre 
America aroticâ, precum çi alte càlâtorîi. f 1622 
la asediul cetâtii Ormus (lângâ Golful Persio). 
Dupâ dînsul s’a numit Baia lui Baffin, partea 
Oceanului Arotic situatâ între Gronlanda de o 
parte (spre est) çi între insulele arctice Cumber
land, Prince-William etc. (oupiinse toate sub 
numirea de Teara lui Baffin). Delà Baia lui 
B. duce calea lui Davis spre Oceanul Atlantic.

Baflote, popor afiican, v. Cabinda.
Bafomet, sau Baffometi, numele unui simbol 

pretins al ordului cavaleresc al Templieriloi-. Se 
c|ice câ ar fi fost de piatrâ, eu douë capete, unul 
de bârbat çi altul de femeie, înfâçurat eu çerpi çi 
îneungiurat eu soare, lunâ çi alte atiibute çi eu 
inscriptü arabice. Altii 4>ci câ B. a fost o statuâ 
femeiascâ de métal, dar eu douë fete bàrbâtesoi 
çi eu çerpi împletiti în jui- de ea çi eu embleme 
de stele. Dupâ altâ versiune B. ar fi fost o racla 
de hostii, pe cai'e o sârutau Templierii.

Baga, plâcile cornoase superioare de pu discul 
dorsal a mai multor specii marine de broasoe 
testoase, mai eu samâ delà specia Chelone 
imbricata. Se lucreazâ ca çi cornul, adecâ 
prin încâlcjire devine moale çi flexibilâ. Este 
galbeuâ transparentâ eu figuri negre-castanii în 
ea. In Europa cea mai multâ se aduce din Marea 
Roçie, iar cea mai bunâ din India oiîentalâ. Se 
imiteazâ mult în comerciu prin corn sau prin 
celuloidâ.

Bagagiu. oalabalic, diferite lucruri împachetate 
pentru câlâtorie, în spécial lucruiile trebuin- 
cioase în resboiu, munitiune, îmbrâoâminte çi 
nutremênt, v. tren.

Bagamoio, oraç eu port în Africa est. (germ.) 
în fa(a insulei Sansibar, 20,000 loc. (1890), locul 
de plecare al caravanelor spre Mpwapwa-Tabora- 
Tanganica. B. este legatâ eu Dar es Salaain çi 
Sansibar prin un cablu. Misionarii francezi au 
ridioat în B. un institut de crescere pentru 
sclavii eüberati.

Bagara, popor resboinic nubian în tinutul sup. 
al Nilului ; nomad, se ocupâ eu eoonomia de vite 
çi vênatul elefantilor.

Bagasse, v. zahâr.
Bagatela, (franc, bagatelle, delà ital. bagatino, 

0 piesâ de ban venefian), în general ; ori ce 
obiect de pufinâ însemnâtate, un lucru de nimic 
sau de putinâ valoare; în formâ de verb: a 
bagatelisa pe oineva égal eu a pune putin sau 
nici un pond pe dînsul ; în sens j u r i d i o ; 
cause procesuale civile (causae minutae), al câror 
substrat representeazâ o valoare, care nu stâ 
în propoi’tirme eu spesele, timpul çi complicâ- 
(iunile proceselor ordinare civile; natura lor 
pretinde o resolvare grabnicâ çi ieftinâ atât din 
punotul de vedere al valnarei lor neînsemnate, 
oât çi din consideraiea, ca activitatea faotorilor 
juditiali sâ nu fie împiedecatâ în dauna causelor 
procesuale de mai mare împoitantâ; legile po
sitive ale diferitelor State stabilesc o sumâ, care 
limiteazâ causele bagatele de celelalte cause 
procesuale ; în üngaria procesele civile, al câror 
substrat represintâ o valoare pânâ la 20 fl., 
apai’îin judecâtoriei comunale, delà 20 fl. pânâ 
la 500 fl. judecâtoriei cercuale, iar delà 5ÔÜ fl. 
în sus tribunalelor ; sûnt însà çi esceptiuni, aça 
s. e. în procesele cambiale, fârâ oonsiderare la
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svuna cambiului, mimai tribunalele sfmt com
petente.

Bagaucji, (celt.) terani çi ciobani gali revolta^i 
conù'a dominatiunii romane çi nobilimei galice 
(secl. LU. d. Chr.), din causa tirâniei atàpânilor 
çi a reiei administra|iuni. Révolta înverçunatâ 
sub Claudia II., mai potolitâ sub Aui’elian çi 
Probus, isbucni mai teribilâ sub Diocletian, dupa 
instigaflunile a 2 pretondent!. Cesaml Maximian 
trimis (280) în contra B.-lor, îi împrâscià çi-i 
mâcelâri înfioi’âtor. Révolta mai isbucni odatâ 
cuinplit (435), dar fù potolitâ de Aotius. De aoum 
B. nu mai sûnt rebeli, ci brigancji prin muntü 
çi pâdui'ile Galiei pana la càderea imperiului.

Bagav, Andrea, dascâl arâmànesc, n. 1857 în 
Blata (Macedonia), adus în România de arohi- 
maudritul Averchie, apoi dascâl în Monastir; 
în urraa închiderii gimnasiului fù silit sà pârâ- 
seascâ Macedonia, çi se stabili în Bucuresci. 
B. a publicat «Carte de aleagere« în limba arâmâ- 
neascâ. Bue. 1887, çi mai muite traduceri în ümba 
daco-rom. f 1888 în CSÎmpulung.. [G.W.]

Bagdâd, capitala unui vilaiet tnrcesc în Asia, 
lângà rîul Tigris, eu 100,000 loc. Are o citadelâ ; 
tesotorii de mâtasâ çi bumbac. Statiune do va- 
poare engleze, caiî comunicâ spre India. Co- 
merciu însemnat. Turcii îl stâpânesc^ela 1638. 
In partea dreaptâ a rîului Tigris se aJQâ remâçi- 
tele vechiuluiB., residenta Chalifilor (762—1258), 
care prin secl. X. çi XL ajunsese la înflorire, 
fiind central culturii arabe in Asia çi avênd 
2 milioane loc.

Bagelen, provincie olandezâ pe insula lava, 
3430 kma., 1.315,476 loc., între caii 600 Euro- 
peni çi 3050 Chinezi, e împàitità în cinci des- 
pârtcminte: Piu'voredjo, Kutuardjo, Ledoc, Ke- 
buraen çi Karanganjer, cari iaràçi se impart în 
25 districte eu 2667 locaütâti (Dessas). B. e un 
tinut franios çi foarte fruotifer; produce urez, 
cafea zahâr, indigo etc.; în peçterele muntilor 
Karang-Bolong se aflâ o multirae de cuiburi co- 
mestibile, câutate în spécial de Chinezi ; aoeste 
cuibuii le zidesc ràndunelele: Collocalia escu- 
lenta. Capitala provinciei e Purvoredjo.

Bagger, v. draga.
Baggesen, lens, poot danez çi germ., n. 1764, 

t 1826; a fost profesor çi director de teatru 
çi a fâout numeroase câlâtorii. Scrierile sale au 
créât epoeâ în prosa danezâ. Biogr. de A. B., 
Coponhaga, 1843—56.

Baghaipur, (Bhagalpur, Bhagelapur, engl. 
Bhagulpere), district (11,054kma.,eu 1.966,158 
loc.) çi divisiune (54,238 km8., eu 8.063,160 loc.). 
în presidenpia indo-briticâ Bengalis. Capitala B., 
liingâ Ganges, eu 68,780 loc. (1891), e un oraç 
putin însemnat.

Baghelkhand, (Bagalkand, Bhagalkhand), agen- 
turâ indo-briticâ în India centralâ; 29,326 km8., 
eu 1.512,595 loc. (1881), cuprinde 6 State; Reva, 
Nagode, Maihar, Sohaval, Kothi (toate ou ca- 
])itale de acelaçi niune) çi Sidpura-Djagir; toate 
stau sub principi indigeni independenti ; agentura 
B. nu e incoi'poiatâ proviuciilor engleze.

Bagin, magh. Bâgyou, sat înTrans., cott.Turda- 
Arieç; 1685 loc. în maior. Magh. çi (în niinor.) 
Rom. B. s’a tinut odinioarà de soaunul Arieçului 
çi 0 parte a loeuitorilor (la 1839 vr’o 800 de 
suflete) au fost militarisati, apai'tinênd reg. de 
granitâ secuiesc de husari. [Silv. Mold.]

Baginski, Adolf, medic çi director al spitalului 
Kaiser imd Eaiserin Friedrich-Krankenhaus în 
Berlin ; n. 1843. A scris : «Handbuch der Sohul- 
hygiene*, «Lehrbuch der Kinderkrankheiten«, 
«Pflege des gesunden und kranken Kindes«, »Das 
Leben des Weibes®.

Bagirmi, çtat în Africa centralâ, între Boinu 
çi Vadai, lângâ rîul Çari, în aproprierea lacului 
Tsad, eu 0 suprafatà de 183,404 km8. Limba 
loeuitorilor indigeni hduoe mult eu cea a locui- 
toiilor din Bahr el Gazai, pe când a popoarelor 
imigrate çi subjugate diferâ ; cifra loeuitorilor 
abia trece preste 1 milion. Intreagâ teara este 
un çeç, 310 m. preste nivoul mârii. Forma gu- 
vernàrii este absolutisticâ, numirea domnitomlui 
Banga. Capitala: Massenja. Armata 10,000 pe- 
destri çi 3000 câlàreti. Pànà in secl. XVI. a 
format eu Vadai çi Dai-fur împërâtia Tundjur. 
Sub regele Dokkenge a ajuns a fi indepondentâ, 
çi independenta o a pâstrat sub urmàtorii 14 régi. 
In secl. ac. împërâtia a ajuns sub infiuenta terii 
vecine Vadai. Cf. H. Barth, Reisen und Ent- 
deckungen in Nord- u. Central-Afrika, 1849 bis 
1855. NachtigaJ, Sahara und Sudan, 1879—82.

Baglar, cap pe t61-™11! Mârii Negre între 
Constanta çi Mangalia.

Bagneres, 1) B. de Bigarre, capitala unui 
arond. în départ, franc. Pireneii super., lângâ 
Adour, la întrarea în valea Campana, eu 7420 loc, 
(1886) çi eu isvoare minérale, ce contin sare çi 
var, eu temperatui’â de 19—51“ C; aceste isvoare 
au fost ounosoute çi Romanilor, cari le-au uumit 
Aquae Bigerrorum. Cam 18,000 oaspeti le cer- 
ceteazâ pe an. 2) B. de Luchon, oraç în départ, 
franc. Garonul sup., arond. St.-Gaudeus, într'o 
vale a Pireneilor eu 49 isvoare do puoioosà de 
40—66° C. Baie de reputatie eui'opeanâ pontru 
boale sifilitioe.

Bagno, (ital. baie), numire datâ temnitolor 
franc., situate lângâ porturi; au fost întroduse 
sub Ludovic XIV. în locul aça nnm. galère, iar 
sub Napoléon III. desfiintate çi înlocuito eu pe- 
deapsa deportatiunii. Au fost numite B. dupa o 
temnitâ pentru sclavi din Constantinopole, adâ- 
postitâ în bàile seraiului. Pedeapsa de B. a fost 
împreunatâ eu muncâ silnicâ, mai aies la porturi 
çi arsenale. B. a existât în Toulon, Brest, Roehe- 
fort çi Lorient.

Bagno in Romagna, statiune balnearà în prov. 
ital. Florenza, 1875 loc.; isvoare de uatriu 
(41—44“ C.)

Bagnolles, statiune- balnearà în départ, franc. 
Orne, ai'ond. Domfront; isvoare do pucioasâ 
(28" C.) ...

Bagnols les Bains, statiune balnearà în départ, 
franc. Lozère, arond. Mende, lângâ Lot; isvoaro 
de pucioasâ. . .

Bagnun, popor negru în Senegambia, o pacime, 
trâiesce din agriculturâ çi vênat; dâ mult po 
înfrumsetarea çi împodobirea coi'pului. Morala 
nu e prea desvoltatà la ei, dar adulteriul se 
considéra de mare pëcat çi se pedepso.soc chiar 
çi eu moaiie. ..................

Bagratitji, sau Bagratuni, familio princiara 
în Armonia çi Georgia, de origine iudaioâ. btrn- 
moçii acestei famihi au sciut càçtiga intluentâ 
la curtea regalâ arineauà. B. s’au oreçtuiat 
deodatâ eu Armenii ; ei au primit (în secl. Ih 
a. Chr.) delà primul rege arsaoid al Armeniei,
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Valarsaces, privilégiai de a încorona pe regii 
armeni. Dupa câderea regatului arraean B. au 
prirait delà oaliful Mervan (748) regimul (erii, 
ÿi de atunci administrarea Aimeniei a remas 
îu familia B., delà 885 eu titlul de rege (Açot 
cel Mare), iar Kakig I. (delà 989) se intitula 
«regele regilor«. Dinastia B.-lor s'a stins în Ar- 
menia eu moai-tea lui Kakig II. (1079). O rauiurâ 
a B.-lor a domnit în Georgia pana la 1424, în 
unele parfi ale Georgiei pànâ la îneorporarea 
ei la Rusia.

Bagration, 1) Petru, prinelpe, general rus. 
n. 1765, deseendent al unei familii prineiare 
georgice, luptà la 1792 çi 1794 sub Suworow 
in Polonia, 1799 în Italia çi Svi(era, 1805 la 
Austeilitz, 1807 la Eylau çi Friedland oontra 
Francezilor, 1809 lângâ Dunâre oontra Turoilor, 
1812 comandà armata a doua de vost; t rânit 
lângâ Borodino, 24 Sept. 1812. 2) Petru Bo- 
manomci, prinoipe, nepotul oelui preniergëtor, 
général rus. çi 1862 guvernor în Twer, pe urmà 
al provinoiilor baltiee; desooperi în mina delà 
Aenmatow, lângâ Slatoust, un nou fosil (Bagra- 
tionit); f 28 lan. 1876.

Bagrin, numire pop. pentru genul de plante 
Bobinia, (v. ae.)

Balladur, ^ah, al 17-lea çi ultimul mare Mogul 
din familia lui Tamerlan ; çi-a fâout renume oa 
poet sub pseudonimul Safar, soriind oânteoe 
tmmoase. Când la 1857 Mohamedanii din Hin- 
dustan voirâ sâ restitue veohiul imperiu al 
Mogublor, B. în vîrstâ de 90 ani fù pus în 
fruntea miçoârii din Dehli, în conti'a voinfei 
sale. La oouparea oraçului Dehli B. se réfugia 
în mormêntul strâmoçului sëu Humajun ; exilât 
la Rangun, j- 1862.

Bahama, insulele B. (span. LucayosJ, grupâ 
de insiüe în India de vest, între Florida çi 
Haiti. Suprafa(a e de 13,960 ta*, ou 49,500 loo., 
mai aies negri. Delà 1632 sûnt ale Englezilor. 
Dintre oele vr’o 650 insuie abia 20 sûnt locuite, 
oelelalte în mare parte sûnt numai eolturi de 
stânoi înoungiui'ate ou banoe de nâsip çi de oorale, 
s. e. banca de oorale B. lungâ de 600 km. In
sulele mai însemnate sûnt: New-Providence, 
eu oraçul Nassau, (residen(a guveruorului), B. 
mare (1540 km*.), Abaeo çi San-Salvador, (nu- 
raitâ aoum de Englezi Watling), unde a anoorat 
primadatâ Columbus, çi pe oare indigenii o nu- 
niiau Guanahani. Pe insulele B. se produoe: 
oafea, trestie de zahâr, bumbac, indigo, lemn de 
Mahagoni çi de Brasilia, sare.

Bahawaipur, (Bhawalpui-), stat în prov. indo- 
briHcâ Pandçab, delà Indus spre est; 38,848 km*., 
573,494 loo. Capitale B. lângâ Satlaci are 13,635 
loo. B. stâ sub protectorat englez.

Bahia, stat în Brasilia sud-est., 426,427 km2., 
L821,089 loo. (1888). Capitula B. (odinioarâ: 
Citade do Salvador), 80,000 loo. ; comeroiu în- 
seninat; export de zahâr, bumbac, oafea, rum, 
tutun, import de vin çi manufactuid engl. Intâ- 
nturi, eppie; oraç întem. 1549; pânâ la 1763 
capitale (eiii.

Bahluiu, numirea mai multor locaUtâti în Rom. : 
1) plastt în j. I^i, nimiitâ astfel delà rîul B., 
ce cui'ge prin mijlocul ei ; se oompune din 8 com. 
™r- formate din 58 sate, avênd o suprafa(â de 
74,123 hectare çi o popula(ie (1888) de 25,718 loo., 
intre cari 22,920 Români, 2633 Evrei, iai' restul

de alte na(ionalitâti. Rom. în general se ocupâ 
ou agricultui'a, iar Evreii mai aies ou comeroiul. 
Industria e puf in desvoltatâ. Numorul bisericilor 
este de 35 ou 33 preofi ; al çcoalelor de 21 ou 
21 învëfàtori çi 3 învëfâtoare. Reçedinfa sub 
prefectului e în tîrgçorul Podu-Iloaei. 2) Bîu, 
isvoresce din pâdurea Storesci, pl. Coçula, j. Bo- 
toçani, din pâdurea Delenii primesce o mulfime 
de pârëiaçe, înti'à pe la tîrgçorul Hârlâu în j. 
laçi, primesce mai multe pârëiaçe pe ainbele 
pârfi, curge pe la oraçul laçi çi se varsâ în rîul 
Jîjiea aproape de satul Chiperesoi. 3) Deal pe 
teritoiTil com. Beloesci, pl. B., avênd o înâlfinie 
de 150 m. delà nivelul rîului B.; se prelun- 
gesce ca podiç delà nord spre sud pânâ la çoseaua 
nafionalà Podu-Iloaei-Tîrgu-Fru mos.

Bahman, în mit. peisicâ primul din cei çepte 
Amçaspajufi (v. ac.), munit: cel înfelept.

Bahmet, mime dat mai de mult cailor mioi, 
dar foarte iufi çi tari ai Tatarilor din Crimea çi 
Bugeac.

Bahna, (= loo mlâçtinos, mocirlâ), numele mai 
multor localitàfi în Rom., mai insemnate: 1) 
B., pàrêu în j. Mehedinfi, isvoresoe din mun- 
tele Bain sau Baia çi se varsâ la Vêrciorova 
în Dunâre. 2) B., Umitit de granifâ între Rom. 
çi Banat. 3) B., mini de oàrbuni în aoelaçi j., 
pl. Ocolu, pe teritoiTil com. Vêrciorova, exploa- 
tatà pânâ la 1889. 4) B., com. rur. în j. Roman, 
pl. Siretul de jos, compusà din cât. : Arâmescii- 
boieresci (Liliacu), Arâmescii-râzâçi, Bâhniçoara 
çi Urzici, eu 1460 loc., afarâ de 8 familii Evrei, 
tofi Români.

Bahr, (arab.J riu, apâ, s. e. B. Lut, Marea 
Moartà ; B. Oman, Marea Arabâ ; B. el Abiad, 
Rîul Alb; B. el Azrdk, Rîul Vênât (Nilul); B. 
el Ghazal. Rîul GazeU.

Bahreïn, insulele —, grupâ de insuie în golful 
persic, locuite de 70,000 Aiabi; cea mai mare 
e Samac ou capitala Menama. Pescuit de mâr- 
gâritare (anual în pref de 6 mil. coroane).

Bâhrinescli, sau Bâhîrnescii, comunâ çi pa- 
rochie împreunâ eu cetâfuia çi moçia boiereasoâ, 
în câpit. çi j. Siretului în Bucovina; are 1221 
loc. dintre cari 1047 ort., 112 apuseni çi 62 isr., çi 
0 çcoalâ de o clasâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bai, insulele —, grupâ de insuie în sinul Hon
duras; 1852 declarate de colonie engl., dar în 
urma protestului Statelor-ünite, a fost redatâ 
de nou statului Honduras.

Baia, mediul în oare pe un timp mai scurt 
sau mai lung se expune corpul întreg (B. com- 
pletàj, sau membrele singui’atice fB. parpialà), 
ou intenfiunea de a cura vr’un morb sau a ou- 
râfipielea. Acest mediu poate fi fluid, compact sau 
atmosferic çi conform calitâtii lui deosebim: 
B. naturalà (eu apâ comunâ), B. mineraia (eu 
apâ mineralâ, nomol etc.), B. sâratà, B. de mare, 
B. de ndsip, B. de ahuri, B. electricà. Puterea 
çi influenfa viudecàtoare a bâilor depinde delà 
temperatura, dur-ata çi modul întrebuinfârii lor, 
ce variazâ conform scopului ui-nrârit la curarea 
boalelor. In privinfa temperatm-ei este de ob
servât, câ baia de 35—37° C este indiferentâ 
pentru câlduj-a corpului, pânâ câud cea mai rece 
de 35° C 0 detrage, iar cea mai caldâ de 37° C 
0 ur-câ. Durata bâilor în general este scurtà çi 
daeâ aceasta se extinde preste vr’o càteva cjile 
sau septëmâni, atunci se numesce B. perma-
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nentà, care se folosesce la combustiimi (ai'suri) 
grele ÿi la râni.

B. de ahuri este expunerea corpului sau a 
membrelor lui influentei une! atmosfere de o 
temperatui'â de 37—56" C çi satm’atâ ou aburi. 
Indicatà este la morburi chronice de piele, reu- 
matisin cbronic, precum çi peutru resorbarea ex- 
sudatelor învechite etc. Coutraindicatille acestei 
bâi sûnt: afectiunile inimei çi ale sistemului vas- 
cular, debilitâfile generale çi morburile împreu- 
nate ou fierbinteli.

B. de mare este scàldarea în liber în apâ de 
mare, care parte prin continutul ei de sare çi 
alte minérale diluate (oaloiu, magnesiu, iod, 
brom, kaliu, fier, mangan), parte prin tempera- 
tura ei (12—27° G) çi undularea continuâ,, pe 
lângâ O climâ acomodata, are înrîurintâ vindecà- 
toare : la debilitâtile oonstitutionale sau acuirate, 
la susceptibilitatea corpului în contra schimbârii 
de temperatui'â çi la aiectiunile nervilor debili- 
tafi etc. Helgoland, Brigthon, Venetia, Abbazia, 
Nizza, Constanta, Triest etc.

B. minerais, constâ din apâ mineralâ ame- 
stecatà ou diferite compositiuni ale humusului 
sau din nomolul termelor minérale. Indioata: la 
neuralgii, pai'aplegii, reumatism, exsudate trau- 
matice çi învechite, boalele intestinale, precum 
çi la cele sexuale de ambele genuri etc. Fran- 
zensbad, Mai-ienbad, Karlsbad, Pyrmont, Uriage, 
Mehadia, Buziaç etc.

B. de nSsip se prépara din nâsip încâl4it 
ai'tificial sau prin arçita soai'elui la SS1*—54“ C, 
în care se aoopere corpul eu exceptiunea capului 
çi pieptului. Scopul acestei bâi este asudarea çi 
se întrebuin(eazâ: la reumatism muscular çi 
articulai' ohrouic, podagrâ, neui'algü (ischias), 
paralise, boale de piele (leprâ, psoriasis, ana- 
sareâj etc. Aproape pe lângâ flecare B. de mare 
este constmitâ çi B. de nâsip.

B. pentru picioare este muiarea pioioarelor 
în apâ de diferitâ temperatui'â: cea mai rece de 
20° C se întrebuinteazâ contra asudârii picioa- 
relor, dar mai eu samâ pentru deiivarea sân- 
gelui delà cap, iar cea de 38—45° C la nere- 
gulai'itâti mensti'uale.

B. sSratS se face din apâ artificialâ sau delà 
naturâ sâratâ ; cea din lumâ trebue însâ sâ aibâ 
O greutate speoifioâ minimalâ de l'05. Indicatà: 
la discrasii, sorofulosâ, raohitâ, l'eumatism, po
dagrâ, boalele de piele etc. HaU (Tirol), Kissingen, 
Kosen, Pyi'mont, Ücna-Sibiiului etc. [Dr. L. P.J

Stabilimente de hSi sûnt locale ou instala- 
tiunile necesare, unde se pot lua diferite feluri 
de bâi, mai aies bâi de apâ caldâ çi rece, duçe 
calde çi reoi, bâi de vapori, bâi de sudatiune 
(de aer oald) eu duçe. In uuele stabilimente de 
bâi gâsesc visitatorii înlesniri pentm câutarea 
de boale prin masagiu, electricitate çi prin alte 
accesorii ale bâilor. La malurile apelor ciu'gë- 
toaie çi ale laourilor se açeazâ stabilimente de 
bâi reci çi de înotat, la terniurile mârii se 
îutoemeso locale pentru bâi de apâ de mare, 
pentru bâi de nâsip. Asemenea se açeazâ în 
apropierea mârii stabilimente, în cari se pot 
lua bai do apâ de mare încâlcfitâ. In stabili- 
mentelo de idroterapie se întrebuinteazâ apa în 
diferite moduri, pentru ca sâ exercite ac(iiuie 
terapeuticâ. In statiunile balneare, la isvoare de 
apâ mineralâ, stabilimentele de bâi au scopul

spécial, a înlesni bolnavilor luarea de bâi de 
apâ mineralâ, de nomol minerai, de duçe, de apâ 
minei'alâ eu accesoriile bâilor, sudafiune çi ma- 
sagiu. ürganele politiei sanitare priveghiazâ sta
bilimentele de bâi în ceea ce privesce curâtenia 
1er çi iau mësuri pentru ca sâ nu se transmita 
boale infectioase prin intermediul bâilor.

B. popularS este un stabUiment întretinut de 
O administratiune publicâ, de o asociatiune fllao- 
tropioâ sau de caritatea privatâ, destinât a în
lesni mai aies oamenilor sâraci luarea de bâi 
gratuite sau foarte ieftine çi a deprinde astfel 
populafiunea eu curâtenia corporalâ. Intr’o baie 
populai'â nu trebue sâ predomneascâ bàile de 
putinâ calde, ci duçe calde, câldicele çi reoi, ele 
indeplinesc scopul mai aies daeâ sûnt precedate 
de 0 spâlâtiu'â generalâ eu sâpun. Duçele ]>ie- 
sintâ avantagiul, câ într’un local mic çi înti'un 
timp scurt se pot spâla deodatâ mai inulte 
personne, çi câ consumul' de apâ caldâ çi prin 
ui'inare costiil încâltjirü este mic. In unele nçe- 
zâminte industriale mari, cari dispun de maçine 
ou vapori, existâ locale, unde lucrâtorii pot face 
spâlâtruri generale eu duçe, ele sûnt necesare mai 
aies acolo, unde prin natura industriei corpul lu- 
crâtorului se aoopere eu pulveri adeseori toxice. 
In cele mai multe fabrici cheltuelile instalarii çi 
ale întretinerii acestor duçe sûnt neînsemnate. 
Pe alocurea s'au înfiin[at bâi çoolare, do prefe- 
rintâ în suteranele clâdirilor çoolare, unde çoo- 
larii pot lua duçe calde. In çcoalele încâlcjite pria 
calorifère, cheltuelile acestor duçe sûnt noîu- 
semnate. In multe casarme moderne existâ in- 
stalatiuni de duçe pentru militari. [I. F.] 

Baia, 1) minS, oenâ, adecâ loc sau exploatare 
suteranâ ori la suprafatâ, de unde se scoate, s’a 
scos, ori unde numai se gâsesc : metale, miuerale 
sau alte materiale de întrebuintat; 2) stafiune 
halnearS, localitate eu instalatiuni, unde sa se 
cureze lumea, sau unde numai se gâsesc ori se 
extrag ape minérale .reci ori termale. [Ah.] 

Baia, numirea mai multor localitâ]i în Rom. ; 
mai însemnate: 1) B., eom. rur. în j. Suceava, 
pl. Moldova de sus, formatà dintr’un singursat; 
2570 loc. ; are o bisericâ zîdità de Petru Rareç 
la 1532, deservità de 2 preoti, çi o çoo.jilâ rur. 
mixtâ. In marginea nord-vest. a satului B. se 
atlâ ruinele bisericii lui Stefan cel Mare, uumite 
•Bisericâ albâ« ; în grâdina moçiei apai'(inôtoare 
moçtenilor marchisei Caroliua de Betmar se vôd 
ruinele unei biserici cat. numite »Bisorica sa- 
seascâ«. Localitate însemnatâ este çi »Cotâtiüa« în 
partea sudicâ a satului. lu vechime B. a fost un 
oraç mai'e çi se crede, câ aici a fost chiar scaunul 
domniei lui Dragoç-Vodâ, deoâ^ù însâ în urma 
strâniutârii autoritâtilor la Suceava, Unii cro- 
nicari cred, câ începutul aoestui oraç a fost pus 
de nisce olari saçi. Aid repurtii Stefan cel Mare 
(1465), dupâ ce aprinse oraçul, o învingei'c strâ- 
lucitâ asupra regelui Mateiu Corvinul ; regele 
rânit scâpà numai eu ajutoi'ul unui Romàn, pe 
care Stefan îl pedepsi eu inoarte. Inainto de 
lupta delà Kesboieni oraçul B. împreunâ ou alte 
oraçe fù ars pentru a doua oarâ tôt do Stefan 
pentru a ridica ïurcilor putin]a de adâpestire. 
Tôt la B. se întêmplà, pe tiinpul doinuiei hn 
Constantin Canteinir-Vodâ (IU851, lu])la liatma- 
nului Velicico ou Pclonii, în caro hatnianul fu 
învins.
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2) B. de aramà, com. mb. în j. Meliedinti,

|)1. Cloçani, eu posifie fi'umoasâ între dèaluri; 
formeazâ com. eu satele Tavuita çi Dealul-Mare, 
Mahalalele, Valea oraçului, Sgândareçtii çi Oenenii, 
avênd 1050 loc. ; uumele çi 1-a luat delà minele 
do aramâ de odinioarâ, ale câror remaçile .se 
véd çi astâ(}i ; minele au fost puse în exploatare 
în mai moite randuri çi mai pe uvmâ la 1881 
de prinful Nicolas Bibescu, proprietarul lor, dar 
lucrarea începutà fù suspendatâ; .se gâse.sc aici 
çi ape minerais çi oârbuni. Are 2 biserici eu 
2 preofi, 1 çcoalâ piimarâ urb. de baiefi eu 2 în- 
vétatori, 1 çcoalâ primarâ urb. de fete eu 1 în- 
vëtâtoare; judecàtorie de ocol; ofioiu telegrafo- 
postal; spital eu local propriu întretinut de judet. 
Aioi este reçedinfa subprefectului. Loc. se ocupâ 
eu agricultura çi comerciul ; industria tesâtuiilor 
de lânâ este foarte desvoltatâ. [nt.J

3) B. de fier, câtun al com. Baia de fier, 
pl. Novaoi-Ainaradia, jud. Goi-], este açezat pe 
ambele maluri ale rîului B. de fier. Are 770 loc. 
Aci se afiâ o bisericâ de zid, eu ascuncjëtoare 
în turlâ, din timpul invasiunilor, fundatà la 7257 
(1749) de pârintele Dionisie Bàlâcescul, arohi- 
mandrit çi egumen al mânàstirüHorezul (Vâlcea). 
T-a 600 m. pe dreapta rîului Baia se afiâ o peç- 
terà âneà neexploratâ. Afarâ de multe chrisoave 
despre B. de fier, se mai pàstreazâ în museul 
Goijan 3 chrisoave inédits slavone : Chrisovul lui 
Miroea Ciobanul din 7056 (1549), în care se 
vorbesce çi de un chrisov al lui Negru-Vodâ. 
Chrisoavele lui Mateiu Basarabâ din 22 Mai-tie 
7152 (1644) çi 5 Maiu 7153 (1645).

Baia, numiroa mai multor localitàti în Un- 
garia çi Trans. 1) B., nume dat de poporul din 
Muutii-Apuseni oràçelului montan Ofenbaia, 
açezat lângâ Arieç, pe laturea dreaptà çi lângà 
oalea comitatensâ de pe valea acestui rîu. V. 
Ofenbaia.

2) B. de Grif, (germ. Altenburg, magh. Koros- 
bnnya), niicâ localitate bâieçeascâ în Zarand, 
açezatâ în valea Criçului-Alb ; are 664 loc., 
324 Rom., 278 Magh., 36 Germ., 26 Slov. Ina- 
inte de 1872 B. de Cr. a fost centrul cottului 
rom. al Zaï'andului. Acum se afiâ aici judecàtorie 
de ocol çi preturà, çi o mânâstire fraociscanâ. 
B. de Cr. nu are mine pe teritoml sëu çi bâie- 
çitul se face în minele localitâtilor vecine. Ba 
este centrul unui district minier din Zarand, la 
care apai’jm satele : Ifebea, Brad, Ruda, Criscior, 
Bucuresci, Dupâpiatrâ, Vaja inf. çi sup., Stanija, 
Buceç, Luncoi, Podele, Birtin etc. ; dintre aceste 
mai însemnat este bàieçitul la Ruda çi Criscior. 
In B. de Cr. a reposât prefectul Avram lancu 
la 1/13 Sept. 1872 (în foiçonil mâiestrului co- 
yrigar loan Liber numit Arfâ). De aici a fost 
inmormêntat în cimiterul com. ifebea.

[Silv. Mold.]
3) B. episeopeaseà, numirea popor. a stabilimen- 

uüui de ape calde minérale »St. Ladislau» (Szent 
Lâszlô fürdô sau Püspok fürdô) lângâ Oradea mare, 
m oott. Bihor. Este proprietatea episcopiei cat. 
Aotualul episcop-cardiaal Schlauch are meritul 
multelor îmbunâtâjiri, ce s’au adus în interesul 
acestui stabiliment balnear în timpul din urmâ. 
La 0 înâljime de 13^ m., eu mai multe isvoare 
de 0 temperaturâ de 35—41° C, eu un isvor ar- 
tesiau, parc çi pâduri în apropiere. Oteluri, salon 
de intrunire, piscinâ comunâ çi alta separatà

pentru bârbati çi femei. Cabine partioulare, bài 
de nâmol çi un isvor de beut. O partieularitate 
rarâ a acestor ape este planta acuatieâ »Nym- 
phea thermalis«. Toate isvoarele de aici aparjin 
categoriei saki'atothermelor» sau apelor calde in- 
diferente. Bolnavii cari sufer de reumatisrn sûnt 
cei mai numejoçi între visitatori. B. de pre- 
dilec(ie a populatiunii din finuturile Biborului, 
între cari multi Romani, eu deosebire diu po
porul de rând, fiind çi oomitatul locuit mare 
parte de dînçii. In timpul stagiunii de varâ sta- 
bilimeutul are un medio curant. Ultima analisâ 
a fâcut-o profesoiul delà univereitatea din Buda- 
pesta Leugyel Bêla la 1891. [Dr. Vuia.]

Baia de gunoiu de vaeà, cunoscutâ çi sub de- 
numire de procedeu olandez, servesoe la pre- 
pararea cerasei (carbonat de plumb); în acest 
scop se ia o spiralâ de plumb metalic, se în- 
troduce în vase de pâment^ eu 2 fundnri, dintre 
cari unul este gâurit, se toarnâ în lâuntru pujiu 
ojet çi în fine acest vas este pus în gunoiu. Astfel 
se formeazâ straturi de mai multe rânduri de 
gunoiu çi de vase. Gunoiul fermentându-se des- 
voaltâ acid carbonic çi din causa teinperatui'ei 
ridicate acidul acetic se volatiliseazâ, dupâ ce mai 
ântâiu a solvat o parte din plumb ca acetat basic 
de plumb, iar acidul carbonic transformâ acest 
acetat în carbonat de plumb.

Baia de iapte, dupâ pov. rom. Ileana Simziaua 
nu vrea sâ se cunune eu împëratul, pânâ când 
fët frumos nu-i aduce iepele din ostrovul mârii 
(v. ao.) Aducéndu-se çi mulgêndu-se iepele, se 
face 0 baie (scaldâ), împëratul eu I. S. se bagà 
în baie, dar annâsarul iepelor ou o nare spre 
I. S. suflâ recoare, iar ou alta, spre împëratul 
suflâ aer înfocat çi Î1 omoarâ în baie. Atunci 
I. S. se cimunâ eu fët fnimos. Dupâ alte doue 
povesci, baia e de lapte de vaoi ori de bivolije.

[Atm.]
Baia de obiu, aparate cari prin intermediul 

oleiului de in servesc prin încâldire la objinerea 
unei temperaturi pânâ la 300°, çi care tempe- 
ratui’â remânênd constantâ, slujesce la obfinei'ea 
diferitelor corpuri în chimie. Aceastà baie 
oonstâ dintr’un rezervoriu de métal, în care se 
pune vehiculul (oleiul de in), iar substanja, asupra 
câreia se opereazâ, este pusâ de obiceiu în vase 
de sticlâ, cari sûnt împlântate în oleiu.

Baiadera, (port.J dansatoarele çi cântâretele 
pubhce din India; ele se impart în douë clase: 
Devadofi, cari stau în serviciul templelor, çi 
Nacini, cari cutreerà jeara înveselind prin 
càntec çi joc oaspetii din localurile publioe.

Baian, chagan avar, v. Avarii.
Bâiasa, v. Vovusa.
Baiazid, numele mai multor sultani, 1) B. L, 

supranumit Jüderim (fulgerul), n. 1347, urmà 
tatâlui sëu Mui-at I. la 1389; ca sâ fie sigui1 de 
tron, ucise pe fratele sëu mai mie. In deoiu’s 
de trei ani a ocupat Bulgaria, o parte a Sêrbiei, 
Maoedoniei çi Tessaliei çi a supus cele mai 
multe State din Asia micâ. Constantiuopolul 1-a 
(inut 10 ani împresurat, vrênd sâ-1 constringâ 
prin foame la capitulai'e. A fâcut mai multe 
expedijii în Muntenia, (v. Mircea cel Mare). Suc- 
cesele lui B. au umplut de spaimâ popoarele 
creçtine, din care causa mai nralfi principi, în 
frunte eu Sigismund, regele Dngariei, s’au aliat, 
ca împreunâ sâ coinbatâ semiluna. Dar armala
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falnicâ, compusâ din Francezi, Unguri, Poloni, 
Nemti çi Romani, fù bâtutâ în crâncina luptâ 
delà Nicppole (28 Sept. 1396). Dupa aoeastâ 
învingere B. ar ü ocupat de sigm1 çi restai im- 
periului bizantin, dacâ nu ar fi invadat (1400) 
Timur Leng eu hordele sale provinciile turoesci 
din Âsia mica çi nu 1-ar fi bâtut çi prins în lupta 
delà Angora (1402) în Galatia. B. t 8 Martie 
1403 ca prisonier. Pe tron îi ui’mà fiul sëu 
Soliman I. 2) B. IL, fiul lui Mohamed II., n. 
1447, s’a urcat pe tron 1481. A puiiat necon- 
tenit resboaie eu Ungurü, Polonii, eu Venetia, 
Egiptul çi Persia, làrgind marginile imperiului. 
Pe fratele sëu Dçem a fàcut sâ-1 învenineze în 
Roma (1495). Mari supërâri i-au causât certele 
dintre ni sëi, ivite din causa moçtenirii tronului; 
ienicerii îl çi silirâ sâ abdice în favorul fiului 
sëu celui mai mic Selim. f 1512 de otravâ. B. 
a fost mare prietin al derviçilor çi iubia pompa 
çi splendoarea.

Baibarac, (ilic, lai bar), o hainâ scurtâ (erà- 
neascâ purtatâ de copii, flâcâi çi (eranoe.

Bàiceni, com. rar. în Rom., j. laçi, pl. Bahluiu, 
formats, din cât. : B., Uâdesoi, Cucuteni, Sbereni, 
Saoàresci, Balosinesci, Cârjoaia, BSrbàtesci çi 
Coasta-Mâgurei, avênd în total 2258 loc. Rom. ; 
G biserici eu 6 preo(i çi 3 çcoale eu 3 învë- 
(âtori. Biserica din cât. B. în trecut era schit 
câlugâresc; în partea despre apus a cât., la poa- 
lele dealului Cetâ^uia, se afiâ o fântànâ eu apâ 
sulfuroasà.

Baich, familie de origine din Zâmun (Semlin) 
în Sirmia. Todor B. çi so(ia sa Petria, fica prin- 
cipelui Miloç çi sora lui MihaU Obrenovici, unis 
la 1868, au cumpërat la 1835 bunul delà Vâ- 
râdia, (Banat) de 1200 jug. Éi au avut 4 ficiori, 
dintre cari Miloç B., câsâtorit eu Catarina Hariç 
(familie macedo-rom.), actualul proprietar al Vâ- 
râdiei, la 1886 a fost lidicat la rangul de baron, 
iar în 1895 numit membru în casa magna- 
(ilor, asemenea çi nepo(ii sëi de frate (Atanasie), 
anume Milan din Satu mic (cottul Câraç) çi Ivan 
în Boosâr (cottul Torontal). FamiUa B. a avut 
çi în Romània extinse posesiuni (Poiana çi Piatra), 
pe cari însâ le-a vêndut, çi în schimb Miloç B. 
a cumpërat Mîrcina çi Jamu mic din Banat. 
Miloç B. a fâcut comunei Vârâdia eu mai multe 
ocasiuni munificente daruri çi a rénovât çi îm- 
podobit oapela gr.-or., acum criptâ familiai-â, 
din dealul Vârâdiei (Ciobeni), care stâ fa(â în 
fa(â eu capela gr.-or. »Câlugâru« de pe clian(ul 
Cicloului (Ciclova montanâ), un loc de peleri- 
nagiu foarte cercetat, consacrât pe la 1859, fiind 
aci un pustnic.

Bâidea, munte în Rom., j. çi pl. Buzeu, în 
com. Ruçiavëfu, pe malul stûng al rîului Buzeu ; 
1821 a fost aici o luptâ crâneenâ între Turoi 
çi Eteriçti ; tôt aici se afiâ schitul Câmu çi un 
dinm vechiu sâpat în piatrâ.

Baider, çal sau basmâ din lânâ ori bumbac, 
purtat de terani la gât.

Baier, baierâ, împletiturâ de lânâ sau a(â, 
eu cai’e se prinde sau se leagâ ceva. B.-le la 
câmaça (erâneascâ, traistâ, desagi, pungâ etc.

Baierin, minerai, oxid complex de niobiu, 
tantal, fier çi mangan ; négru. Se gâsesce în re
celé granitice în Bavaria. V. Niobit.

Bâieÿ, miner, oenaç, adecâ lucrâtor într’o baie, 
într’o exploatare de mine sau într’o sta(iune bal-

nearâ (v. baia). Gâte odatâ calificativ, ce se dâ looui- 
torilor dintr’olocalitate, cari, sub un pretext oare- 
cai'e, poartâ numele de Baie sau o altâ denuinire 
ce se apropie cumva de întelesul baie. [Ali.J ’ 

Bâie^esci, oomunà çi parochie împreunâ eu 
câtunul Cornul-Luncii sau Stânilescü, eu moçie 
boiereascâ çi raânâstireascâ, în câpitânatul çi 
jud. üurei-Homorului în Bucovina; ai-e 1167 loc., 
dintre cari 1009 ort., 66 rom.-cat. çi 92 Evrei ; o 
çcoalâ de o clasâ. ’ [Dr. I. G. Sbiera.]

Bâieçime, 1) regiune ori localitate unde au 
fost sau se afiâ în mai multe puncte mine, oone, 
bâi, isvoare de ape minérale, de petrol ç. a. ; 
2) localitate (sat ori câtun) populatâ mai 
numai de oameni cari se ocupâ eu minele, bâile 
puturile ç. a. ; 3) totaUtatea lucrâtorüor delà o 
minâ. Aceçtia aucâpeteniile lor alese diutio 
lucràtoiii cei mai boni çi mai eu vazâ, cari rc- 
presintà B. çi apërâ interesele ei. Fiecare B. 
se bucurâ de anumite drepturi çi privilegii, are 
insigniUe, drapelul çi sigüul ei.

Baïhaut, Charles, politician francez, n. 1843 
în Palis; a fâcut studii tecbnice, ocupându-se 
câtva timp eu ingineria. Delà 1877 a luat parte 
ça députât la viata çoliticâ; a fost çi ministru 
al luoràrilor pubüce in mai multe rânduri. Scau- 
dalul Panama a pus capët caiierei sale politice 
într’un mod surprin(}ëtor : constatându-se câ B., 
în urma positiunii sale de ministru, a stors 
baui delà societate çi câ a présentât caineroi 
starea întreprinderii, contrar realitâtii, în luminâ 
favorabUâ. B. a negat la început totul, dai' mai 
târcjiu çi-a recunoscut pëoatul. V. art. Panama.

BaikaI, lac în partea sudicâ a Siberiei de est, 
în guvern. Irkutsk, situât între mun(i înalji, la 
469 m. deasupra mârii, eu un areal de 34,179 kma.; 
adâncimea variazâ între 250 çi 1350 m. In B. se 
revarsâ rîmile Selenga çi Angara sup., iar diii 
lac conduce Angara inf. la Ienisseï. Pe lac eiicu- 
leazâ vapoare ; pescârit (anual circa V2 '«il. saimi 
çi raoruni). Mun(ü din jurul laoului se numoso B. ; 
spre nord ajung la 0 înâltime de 2000 m.

Baikalit, minerai, piroxen monoclinio, verde 
închis; se gâsesoe la lacul Baikal.

Baikerit, minerai, vax. de ozokeritâ.
Baikie, William Balfour, câlâtor afiioan, 

n. 1824 în Arbroath. Ca medic al unei expodi- 
(iuni pe rîul Binuë, întreprinsà eu scop de a 
descoperi ubicatiunea câlëtorilor Bartb çi Vogol 
îh 1854, a pëtruns pe rîul acesta delà vërsarea 
lui în Niger 600 km. spre isvor. In rogiunilo 
aceste a lucrat 7 ani, spre a asigura teien co- 
merciidui englez. A fâcut extinse oâlâtorii çi a 
îmbogàtit în mod însemnat sciin(a geogralioi. 
t 30 Nov. 1864 în Sierra Leone, în drumul 
spre Anglia.

Bail, (Bailo sau Bailü), odinioarâ titlul amba- 
sadomliu Vene(iei la Constantinopole çi al 0011- 
sulilor ven. din Alep, Alexandria, Smirna çi diii 
oraçele statelor maritime creçtino. Cei 8 membri 
ai consüiului secret al Ioani(ilor asemenea au 
purtat titlul B., care mai târ()iu a fost dat îu 
Francia çi Englitera mai multor functionari ad- 
ministrativi çi judecâtoresci.

Bâile Herculane, (Herkulesfürdü, Herkules- 
h ad), cunoscute çi sub numele Mehadia, bâi 
termale de renume european, la marginea sudica 
a regatiüui ungar, aproape de frontiera Româuiei 
çi a Serbie!. Prin bogâtiile minérale, arangia-
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mentul tectnio çi architectonie, situatia politicà- 
etnograficâ çi frecuen^ anualà B- H- ooupâ cel 
dintâiii loc între, stabilimetele balneare din re- 
gatul Ungai'iei. Sûnt situate la o înâltime de 
178 m. delà nivelùl mârii, încungiiirate de müh^i 
înalti ca O vegeta|iuiie îmhelçugata, en isvoare-çi 
ou md Cerna, care perourge între^a vale a bâüor. 
Cerna îçi are originea în muntii Boinâniei, la 
cëtunul ^esna taie frontâria terii çi çerpuind 
dealuogul teritomlui bailor, aproape de splendida 
gai'ë a câilor ferate se împrennâ eu rîol Bela- 
Reca (Bîul-alb). Cerna (Neagra) çi-a luat numirea 
delà cûloai'ca apei, care mai de moite ori este 
întunecoasa, când e ploios de humusul ce se 
spalS de prin vàgâuni, iar când e secota de 
reflexul vegetatiei intensiy verde de pe mal. 
Acest rîu contnbne mnlt la salubritatea locnlni 
pria repedea-i càdere, ducênd - eu sine ca un 
perfect >tout à l’égoût» toate necuràteniile ani- 
mabce çi economice, formând astfel un drènaj 
oatoral al teritorulci.

Istoria B. H. se -poate imparti în 6 epoce: 
romanfi, barbara, turceascà, austriaeà, ungarâ 
çi intemationala. Epoea Tomantt. La 106 în- 
yinge Traian pe Daci çi se apuca numai decât 
de ciribsarea Daciei. Adoratori ai bailor calde, 
Bomanii sciurà sa prêtaiascâ avant^ele igie- 
nice çi vindecâtoare ale bogatelor isvoare din 
yalea Cemei, castml militar »Tsiema«. Traian 
dé ordin sa se constmiascâ apaducte, stabUi- 
mente pentru b^ dmmnri practicabile aça, câ 
sub domnirea lui s’a créât local de cura temialâ, 
care fond îaehinat, ca toate apele calde vinde- 
càtoare, (Jeului Hercule — ad aquas Hereulis 
sacras — acest nume îl poarta çi asiadi. Bapâ 
Traian, întemeietornl bailor, a urmat Adrian, 
Antoniu Fia çi Marc Aurel, cari asemenea au 
cultivât B. HI, despre ce avem o mnlîûne de 
dovedi în resturile antice, aflate la fa^a locnlni : 
statue, sarcofage, monete, table votive, mine de 
apaducte, câiâmiÿ eu insciiptii etc. Din inscrip- 
(ule gasite descâfiâm numele ^eflor Hercule, Ea- 
culap, Higiea, Hennir çi Venus, canna an fost 
dedicate monnmentele Hin partea celor ce alergan 
la aceste isvoare ale tàmàduiriL ESpoea barbarà. 
Dupa doué veacnri çi jnmêiate de înflorire çi 
cul tara roman â, îneepura a navâb hordele asia- 
tice eu aiàta pntenre, îneAt Domitian, nevoit sà 
se retraga, lAsà frumoasele midiiiijînni ximani- 
iare pradâ devasfârüor selhatke aie cnceritorilor 
bubari. Despre bâile calde din valea Cemei, 
din cari HnmanH faenaem un colt idigîos, un 
se mai sde nnnic, Epoca tureeaseà. Accéda 
se începe en nâvâürËa Turcilor, cari timp de 
un secnl fd jnmâbate |ÎD snb st^âniea semihiiieî 
toatâ teaia, ez|doalSiidn-o lara Ac^tia,
probabil, an foloât çi bdile, eââ la ofâçelol de 
^ Mehadia an etnadniit ^ o fin(âreat& çi astfel 
U ^tnpienia Bmatefer fond, nepneçit câ ver 
ü cântat si ourequnidâ Gwannliii, care piescrie 
béile spiE fedosiiria ^Onicâ. Dar aki e nrmâ ée 
oarecare mstala|iniiie de â n’a muas. A fest 
0 epoeà de nsinpajde çi indcfei^ erieotalA 

amstriaed îaeepe en kg^one» TarcOer 
<m ïïngaria çi îneorpisrarea defioitivâ a Ban»' 
tnlni -tiiniçaD cariâ Aœttria. I^nâ k aceasiâ 
epoca o parte a pe cote zae Müe,
aparpnea Hanilienîeî, — vakdsta nricâ — ce 
atunci vasak Ikmâ, €ermei»1tmdsa:f»Jem'

Bomânesci. Ouvornul imporiol din Vionu oi'gani- 
seazâ teritorul niârginaç dinspro impcriul ü,toinun 
în sistem militai', To^i louuitorii end sub oo- 
manda çi administratie rnilitarü, astfel on în 
timp de pace lucrS pftmêntnl, fae çrosto{iunl de 
lucrSii publiée, iar când se aprqiie dnçmano). 
prind arma. Acest sistem grâniceresc a füeiit 
posibiia renascerea B. H. în timp relntlv seurt, 
Mareçalul conte Hamilton face aeum nu mport 
detaiat despre necesitatea restanrérii bailor 
romane çi il înainteaza Ja 1736 împëratiilui 
Carol VI. Ca prin farmec se ridica într'nn 
singiu an trei construcîii balneare, celo mai 
vechi din câte se vêd çi astâdi çi sÜnt în foie- 
sinta: baia Francisca, baia Ludovic çi bais 
Hercules. La zidirea acestora s’a folosit maté- 
rialul vechilor stabilimente romane, Boldaîü ro>, 
mani au fost cei dintâiu Incratori, când s’au <!rmt 
çi construit bâile, grâniceri români en bra(ülo 
1er au muucit çi la reconstrairea 1er. Aceasta 
lucrare sub comandâ militara, farâ nid o plata, 
s’a urmat pana la desfiinîarea granifei pe la 
1875—6. Època wngarà, Cu inaognraroa con- 
stitutiei pobtice se aesfiinfeaza sistemul militar 
al confinulor banatice, iar administraba B,-lor 
H. 0 ia guvemnl nngar. Hulte îmmnatatiri 
materiale s’au fâcnt în epoca nonâ^ cari mlmt- 
neaza în constnrirea splendidnlm stabilrment 
>Bæa Szapéiy«, o zidire monnmentalâ en comfort 
çi toate înfesnirile balneotechnice. Niiinéml 
visitatorilor din ferile limitrofe, en dcosebiro al 
celor din regatnl român, începiise a scâdé, ea 
toate jertfele demne de laodâ aie gnveroalni 
nngar. Lnmea neobidnnita en noua adminis
trée, lipsind din bâi comandan^ români, apd 
ne mai gâsind nid inscriptiile lomâncsd aOçate 
la toate potedle, Bomânii se simtian la loccpnt 
sbaiiii în localitate. DisensiiuiHe politicc dintre 
gnvemele (erilor, de onde se recruta cel mai 
mare çi bogat contingent al visitatorilor, ânea 
an avnt çi an meren înrînrinta asnpta feeenentei 
bâüor, avisate la on pabüc atât do etewgen, 
cnm e pnbücal B. H, Bepntotia vedie a apelor, 
posifia incântâtoare a foenhû çi îngriprea neîn- 
cetatâ a guTonnilni de a Inâlta la irivel en- 
lopcan stéimea balnearâ, a cçit en toate acestea 
învingëtoare, ^ câ de câ^îra ani Românii dm 
regat tac iarâçi partes îosemnak a vidtstorilor.

In primâvara atralni 18S7 a fost aid la o 
cura de 6 septémâni împcrâteasa-régma Yti- 
sabeta a Anstio-lkeariei. Visita ce i-a ffcwt 
regina Bomâniei Irawabeta, îtmpiA de regete 
Card, intinritotea cordiaJâ ce s’a stabiHt între 
aceste donc femei îoaUe, a fost prdodwf »rm 
cre ooné pentm B. IL, care dopa ani afest

o potem onim Epoea internafimalà. lalâtnnHea 
cataiactelor Donard, no mite -l'oarta de fier*, çü 
desdtiderea navigstid libéré pe acest teritor al 
flnvtolai, onde trei regate se * fe^ o
Acüst act sfa sâvli^ m o pompâ tarâ în tesa 
Bept ISé^, a câm eulmfaa^m m âesÊiqmi 
ÎB stflffita vale a Cerad, k» fsdond rmisteM 
Domc^bd Ifl rCNtdal FtaBdise Jodfe, e«»rtM 

fird espete'igedt&BdUff ^ îs o^eihmd die 
ctotfe flsde patronal easd, Amim'

a e^êtst pe €m>t al Jtoffiéstoî
Âlexaaém il Sêmé fn eefer trei
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case civile çi miUtare împreunâ eu corpul diplo
matie çi paiiamentar.

Clima B.-lor H. este potrività mai inult curei 
tei'inale, care este nota specificâ a locului, decât 
pentru a petrece timp mai îndelungat fârà a avé 
trebuintâ de bai. In lunile caniculare sûnt (Jile, 
in cari câldura este greu simtità de cei ce vara 
nu cautâ decât sa soape de câlduri sufocante. 
Âceasta se explicâ din zona meridionalâ égala eu 
a Venetiei çi a Nizzei. Toemai aceasta dulceatâ 
a climei, lipsitâ de vênturi nordice, face B. H. 
atât de priincioase bolnavilor avisai! la termele 
sulfuroase. Temperatuia e prea pu{iu schimbâ- 
cioasâ în diferitele epoce ale (Jilei; aerul curât 
de munie, lipsit de praf, fum çi alte produote 
nesalubre ale oraçelor, avénd umiditatea neoe- 
sara, isvoritâ din bogata vegetatiune $i din eva- 
poraiia termelor çi a micilor cascade formate 
de Cerna.

Composifia chimic/t. O pai'ticularitate mult 
aprefiatâ de lumea inventa o au B. H. în cele 
trei categorii de ape: isvoare minérale sulfu
roase, isvoai'e minérale s ara te çi isvoare de 
apà dulce cristalinâ. Toate isvoarele minérale 
sûnt terme sulfuroase, afarâ de isvorul stabili- 
mentului «Hercules®, care n’ai'e nici ui’ine de 
pucioasâ, ci e de naturâ salin^ putin minerali- 
satâ, ocupând loc între Gastein çi Wiesbaden, 
dai' eu O enormâ cantitate de apâ iermalâ. Dupa 
remâçitele apaductului roman judecând, acesta 
pare a A cel mai vechiu din isvoarele a(}i în 
folosinîa «a celui dintâiu stabilrment balnear din 
lume«, dupa (}isa unui autor. Din multimea is- 
voarelor sulfuroase, spre scopuri curative nu se 
folosesc decât cinci, cari sûnt captate çi conduse 
în bâile: Ludovic, Carolina, Elisabeth Szapâry 
çi Francisca. Saia Ludovic e cea mai putin mi- 
neralisatà, eu o temperaturâ de 47-5° C, baie 
veche eu cabine particulare çi piscine pentru 
popor çi militari. Baia favoritâ a grânicerilor 
de ambele sexuri, cari se adâpostesc in «Casa 
grânicerilor® în mod gratuit. Baia Elisaheta 
bogatâ în sâruri sulfurice çi gaz hydrusulfuric, 
eu 0 temperatui-â de 54° C. Çi aci sûnt cabine 
particulare çi o piscinâ în care apa se tempe- 
reazâ pânâ la 31—30° R. Intre aoeste doué ocupâ 
locul, dupâ ingredientele chimice, Baia Caro
lina, un stabiliment vechiu çi mai putin fo- 
lo.sit. Ârangiamentul cel mai luxos, cel mai nou 
çi în acelaçi timp termele cele mai bogate în 
minérale se gâsesc la stabiUmentul Szapâry. 
Fostul ministru, contele Szapâry, al oâiui nume 
îl poartâ zidirea, are meritul, câ B. H. se bucurâ 
de un açezâmênt înzesti'at eu toate întocmirile 
moderne ale balneotechnicei. Acolo se gâsesc în 
doue despâi'têminte întroduse atât ape sulfu
roase cât çi sârate, ne lipsind nici apa rece 
siraplâ pentru duçuii. Despârtëminte deosebite 
pentru bàrbati çi pentru femei, piscine, cabine 
de marmorâ albâ çi roçie, duçuri termale, în- 
toemiri pentru bâi partiale la muni çi la pi- 
cioare, dulap de transpirât, bâi elecbioe, un in
stitut de masagiu çi gimnasticâ svedicâ, separat 
pentru dame çi bârbati, împreunat eu ascensor. 
Temperatura isvorului, care aUmenteazâ stabili- 
mentul «Szapâry®, este de 48° C. Apa aceasta 
termo-sulfuricâ isbucnesce dintr’un put artesian 
de 275 m. adânc. Baia Elisabeta çi baia Szapâry, 
sub raportul bogâtiei mineralelor, ocupâ primul

loc între toate bâile de pe continent. Baia Fran
cisca se nutrria la înoeput «baia frentoçilor» 
(«Franzosenbad®), ûind-câ era mult visitatâ de si- 
ûlitici. Niunirea aceasta gêna pe cei ce aveau 
trebuintâ de baie, de aceea mai târcjiu i s’a dat 
numirea de baia Francisca. De când s’a sàpat 
putul artesian, isvorul vechiu s’a détériorât çi 
a(}i e putin folosit. Temperatura i-a scàcjut la 
28° E. Vèna isvorului, s’a îndreptat spre putul 
artesian, care este în apropiere de oâtiva metri 
preste gârlâ.

Analisa ebimioâ a principalelor isvoare diii 
B. H., dupâ profesorul de chimie al faoidtàtii 
din Birdapesta Dr. A. Lengyel, e nrmâtoarea :

Isvorul Isvornl Isvopttl Isvoml
Szapdry Elisabeta Ludovic Hcrciilen

în 1000 de p&r^i apà

3 72240 3-45486 1*87623 1-56C71
2 38869 2*06582 0-07808 0-B7166
0-15881 0 12771 0*00842 0*06984
0 04303 0*03012 — —
Ü'01128 0*00456 0*00367 0-00648
0*00931 0*00047 — —
0*01167 0*00660 0-00422 0*00327
0*00260 0*00225 0*00187 0-00262
0*04759 0*02161 0*00154 —
0*08076 0-04721 0*00610 —

— _ 0*14286 0*17078— — 0*10611 0-01476_ _ 0*00867 0*01401— — 0*00068 0*06787
0-06607 0-05894 0*06837 0*06400

6*43646 6*83066 3*16461 2*85118

_ _ 0*00479
— — 0-03099 -

O-OOÔ?.1) 0*03800 0*00461 —

6*46221 6*86365 3*20490 2*86119

Chlornatriu .
Chlorcalciu .
Chlorcaliu 
Chloretrontiu 
Chlorlithiu .
Chlormagnesiu 
Brommagnesin 
lodmagiiesiii . .
Galciu hipersulFur.
Calciu Bulfat . .
Galciu salfuric 
Strontiu sulfuric .
Maguesiu carb. .
Galciu carbonic .
Acid silicic . . .
Suma substao^elor

fixe...................
Acid carbonic la

tent .....
Acid carbonic liber 
Hydrogen sulfurât

Suna totalâ. a ma- 
teriilor dîeolvate 
în apâ. ....

Boalele fi tratamentul. Boalele tratate eu 
succès în B. H. se pot clasiAca, ca çi isvoarele 
de aici, în trei categorii mari. Afectiuni ti atate 
eu terme sulfuroase, cele tratate eu terme saline 
çi în Ane boale fa'atate la institutul de bidro- 
terapie. Publicul cel mare cunoasce bâile ace,stea 
mai vîrtos dupâ reputatia ce çi-au fâcut-o ca 
«cele mai tari bâi de pucioasâ®, çi în aceasta 
privintâ are toatâ dreptatea. Lucrâri literare çi 
esperiente chimice çi cAnice ale unui însemnat 
numër de naturaliçti çi medici, câti de un lung 
çir de ani s’au perendat în stabiliment, au facut 
sâ se aorediteze în lumea cultâ reuumele bâilor. 
lar în popor, care din «Bâile lui lorgovan®, 
precum le numesce legenda, a fâcut un adevërat 
cuit, renumele B. H. 1-a lâtit mille bolnavilor 
sâraci, cari conduçi de un instinct Aresc, aleargâ 
la toate isvoarele vindecâtoare. Bâile termale 
sulfm'oase de aici sûnt indicate: 1) la reumatisme 
de toate formele, cari, precum se scie, sûut de 
atâtea feluri, câte organe çi grupuri organice ai'e 
corpul; reumatismul cronic al muçcbilor çi al 
încheieturilor, deosebite consecinte ale reuniatis- 
mului août, nevraJgii de tôt soiul, daf eu deo- 
sebire cele sciatice, afectiuni de înebeieturi 
fârâ basâ reumaticà, nevrastenii (slàbioiimea 
nervilor), podagi'a (rosuri), afectiuni de ale më- 
duvei spinârii, umuâturi de picioare. 2) Para- 
lisii generale çi pai’tiale pânâ nu a urmat de- 
generarea organicâ. 3) Boalele sifilitice.
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eu deosebire cele rebele, cari resist la toate 
tratamentele farmaceutice. 4) Hidrargirosa 
sau Mercui'ialismul, cand sângele este în- 
veninat eu argint viu. Aci apai’tm toate afec- 
(iimile provenite din un tratament îndelungat eu 
medioamente eu deosebire metalice. (Cf. »Boalele 
venerioe® de Dr. G. Vuia,) 5)Boalele fe- 
m e i e s 0 i : consecintele inflamatiunilor mitrei, a 
ovarielor çi poala albâ, câud acestea .sûnt com- 
plicate eu restuiû de exsudate. Numeroase sûnt 
casurile bolnavelor în urmarea vr’unui abort 
sau a unei naseeri grele. Din an în an nu- 
mërul aeestor bolnave cresee îu B. H. 6) P1 e - 
tora abdominalâ, boala persoaneloi bine 
nutrite, eu via(â sedentarâ, eari nu fae raiçeare 
de ajuns pentru a puté asimila nuti’emêntul. 
Hemoroide, congestii de ficat, gâlbi- 
narea sûnt easuri des obveniente aiei. 7) Sero- 
fulosa, raehitisniul eopiilor. 8) Toate 
afee(iunile pielei ;i ale membranelor 
mucoase. Catanai eronioe la gât, gâtlegiu, 
plâmâni, nâri, m-eohi, (eava udului; afeo{iunile 
mvechite ale oehilor se oautâ la «isvorul de 
ochi«. 9) Anumite afeo{iuni de beçieâ çi 
riuichi. 10) Malaria sau frigurile pa
lustre. Acestea se vindecâ nu atâta prin 
bâi, cât mai vîrtos gracie positiei noroeoase a 
locului, avénd un sol stâneos, onde nici odatâ 
nu stagneazâ apa. Evapora^ile bactéricide ale 
muneroaselor isvoare contribuesc mult la pro- 
ducerea efectului salutar. Laumflâturi de 
splinâ, de naturâ malaricâ, b aile fae mult 
bine. 11) Contracturi la mâni çi picioare. 
12) Reconvalescentii dupa tifos, aprinderi de 
plâmâni (peri-pneumonii), pleuresü eu exsudate, 
rane, frântuii etc. gâsesc în B. H. cel mai priin- 
cios loc de a se întrâma repede çi pe cât se 
poate de bine. Posi(ia igienicâ a bâilor le scu- 
tesce de ori ce epidemie, aça câ ululai pârin(i îçi 
aduc copii aici, sà-i fereascâ de cutare epidemie 
din localltatea lor, cum este difteria, tusa con- 
vulsivâ, scarlatma, triguii tifoide etc. lar al^ii 
tin dupa ce au fost sujuçi aeestor boale infec- 
tioase, unde apoi se intramâ în mod visibil, 
mânâncâ eu poftâ, dorm bine çi primesc o co- 
loare rumenâ. E de observât, câ conform regu- 
lamentului din stabiliment, bolnavi de boale 
niolipsitoai'e nu se primesc. Aceia vor fi isolati 
atai'à de teritoml bâilor. In vederea numèrului 
din an în an crescênd al eopiilor, administratia 
a luat disposi(ii penti'u distractii potrivite micilor 
oaspeti.

Eenumele bâilor atrage çi pe bolnavi de aceia, 
cari daeâ ar consulta vr’un medic, nu ü-ar da 
voie sâ vinâ aici. Aça s. e. nenorociiü, cari sufer 
de cancer (skiros, rac) tuberculosâ, vi^iu 
organic al cordului, în cât acesta nu pro- 
vine din reumatism : aceçtia ori câ abia vor puté 
suporta atmosfera sulfuroasâ, ori câ fâoênd bâi, 
boala lor se agraveazâ. Bâile saline termale 
le folosesc eu deosebire nevrastenicii, anemicii, 
copiii çi to(i aceia, cari nu pot .suporta pucioasa. 
Celor ce au trebuin(â de curâ de apâ rece, un 
institut de hydroterapie bine montât le sfâ la 
dispositie.

Comfortul. In privinta comfortului B. H. ocupâ 
primul loc între stabilimentele balneare din TJn- 
garia çi se înçirâ între bâile de reputatie euro- 
peanâ. Mai multe oteluii erariale, apoi tdle çi 
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case particulare stau la dispositia publicului. 
Lumina electricâ, întrodusâ în edificiile statului, 
pe strade, pie(e, în parc, dâ o înfâtbjare feericâ 
bâilor. O excelentâ apâ de beut, captatâ la isvor 
din stânca muntelui Domogled, este condusâ în 
toate otelurile çi aproape în toate casele pri- 
vate. Canalisarea este cea mai perfecta, de?! 
mai mult naturalâ, prin situafia inclinatâ spre 
Cerna a soluiui, pe care zace întreg complexul 
de zidiri. Capela românâ, ziditâ în snl bizantinic 
din munificenta împëratului-rege Francise losif I. 
la 1864, stâ sub patronatul erarial regesc çi este 
bine cercetatâ de mul(imea visitatorilor orto- 
doxi. Aeî serviciul se celebreazâ în limba ro
mânâ, limba popula^ei din întreaga provincie, 
dar drept dovadâ de laudabilâ toleran(â reUgioasâ, 
oaspeiUor sêrbi, greci, bulgari, ruçi, la cerere li-se 
încuviinteazâ doiinta de a-çi lua partea din ser- 
viciu în limba lor.

B. H. formeazâ aproape unica piafâ, de unde 
se sustin toate satele din îinprejuiime. Pe lângâ 
pâmêntul stâneos çijratin roditor, presta|iunile, 
ce le fac locuitorü in stabiliment, este isvoiul 
ti-aiului lor. Locuitorü de piin prejur sûnt lu- 
crâtori la pâduri, prâsesc vite, câçtigâ eu lâp- 
târia, pu(ine legume çi poame. Cârâi^ia eu bir- 
jele 0 provëd tôt teranü din Mehadia" çi Peci- 
nesca în costumul lor national. Toate lucrârile, 
ce obvin în stabiüment, prin ei se îndeplinesc. 
La întretinerea çoselelor, la clâdiri, grâdinâritul 
omamental, scidpturâ de piatrâ, industrie de 
lemn çi métal, ve()i muncind aceçti (erani eu o 
destoinicie uimitoare.

Sesonul bâüor în mod ofioios se deschide la 
15 Main st. n. çi se închide la 30 Sept. în fie- 
care an. Bâi se pot lua çi mai curând çi dupa 
închiderea sesonului. In stabüiment practicâ de 
présent 6 medici çi un dentist.

In 1896 au fost 57% din visitatori indigeni, 
iar 43% strâini. Dupâ sex 71°/0 barbaji, 25% 
femei, 4% copü. Numëml total al visitatorilor 
e de 10,000 persoane.

Lit: Paschalis Caryopldlus, »Dissert. episto- 
laiTS de Thermis Herculanis in Dacia detectis.® 
Viennae, 1737; Id. «Dissert, de usu et prae- 
stantia Thermarum Herculanarum® etc. Mantuae, 
1739 ; H. I. V. Crantz, «Analyses Thermatum Her- 
culanaium Daciae Trajani celebriorumque Hun- 
gariae®. Viennae, 1775; Canteret, «Source des 
yeux aux Bains d’Hercule», fârâ dat; Dr. Ale- 
xandru Popoviciu, «BâUe Herculane sau scaldele 
delà Mehadia.® Pesta, 1871; At. Mar. Marinescu, 
«Balade.® Una din balade cupiinde legenda po- 
poralâ despre «lovan lorgovan®, numirea po- 
poralâ a (Jeului Hercule; Dr. Vuia, «Vindecarea 
radicalâ a boalelor venerice în BâUe Herculane®, 
1890; Dr. Vuia, Tractate medicale balneare în 
«Orvosi Hetüap®, «CMnica®, «Progresul medical 
roman®, «Wiener med. Woehenschiift®; Dr. Cornel 
Diaconovich, «Bâile Herculane®, adaus la «Drep- 
tatea® 1894. [Dr.Vuia.]

Bailén, (BaylénJ, oraç în prov. span. Jaén 
(AndaJusia), 8580 loc. (1887), eu multe fabrici ; 
aci s’a predat generalul franc. Dupont, la 23 lui. 
1808, eu 0 armatâ de 17,000 în mâniie Spa- 
niolilor sub Castanos.

Bâilesci, numirea mai multor localitâ(iîn Rom., 
1) B., com. rur. în j. Dqlj, pl. B., eu 6i3j)7 loc., 
reçedin(a pl. B., n’are nici un cât. aüpit; în com.
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sûnt 3 biserici deservite de 5 preoti ; 2 çooale, 
una de bâieti ou 2 îuvétàtoii çi alta de fete eu 
1 învë{âtoai'e, între^inute de stat çi de oomuna; 
1 spital întretinut de stat eu un medie çi o 
farmaeie. Teritorul oom. e de 12,130 heot. cn- 
prin(}énd 2 moçii, una a fam. Çtirbeiu, iar oea- 
laltâ a loeuitorilor; pe oea dintâiu se aflâ o 
inoarâ ou vapori, sistem perfeotionat, în care se 
fabrioâ diferite calitàti de fâinâ, griç ete. Lee. 
se ocupà eu agrieultura, eomereiul çi industria. 
Prin oom. treoe oalea feratâ Craiova-Calafat eu 
gara în depârtare la ‘/a km- de oom. In 1828 
s’a dat aoi lupta între Ruçi çi Tui'ci, în oai'e 
numai 4000 Bomâni çi Kuçi sub eomanda gener. 
ms Gheismar învinserâ armata Turoilor compusâ 
din 20,000 oameni; tôt aoi a fost stabilit ouai-- 
tierul general al divis. III. în resboiul rom.-ruso- 
turo din 1877—78. 2) B. plasâ în aoelaçi j. for
mata din 15 oom. mr. Cf. Diot- geogr. al j.-lui 
Dolj. Buouresoi, 1896.

Bailey, (pron. beb), Philip James, poet engl., 
n. 1816 în Basford, lânga Nottingham, unde 
peti'eee a^i. A seris : «Festus», poemâ dramatiea, 
în oare iese mult la ivealâ înfluenta lui Faust 
de Gothe ; »The angel world, and other poems», 
«Universal hymn«.

Baillie, (pron. beli) Matthew, medie çi renumit 
anatom, n, 1761 în Sbotts (Sootia); f 1823. Sor.: 
«The morbid hmnan anatomy of some of the 
most important parts of the human body«.

Bâillon, (preso. Baill.), Henri Ernest, n. 1827 
la Calais, f 1895 la Paris; a fost la început 
medie în Paris, apoi profesor de botanieâ la 
facultatea de medicinà çi direetor al grâdînei 
botaniee medieale din Paris, iar în timpul din 
ui’mà membm onor. al aeademiei romane. Piintre 
numeroasele sale scrieri, mai aies asupra Fane- 
rogamelor, putem oita: Histoire des plantes. 
Paris, (1866—1892); Diotionnaire de botanique. 
Paris, (1876—1883); a redigiat delà 1860 «Adan- 
sonia, reoueil pénodique d’observations bota
niques®. [E. T.]

Bailly, (pron. beii), Jean Sylvain, astronom, 
presidentul primei adunàri najjon. frano. (1789), 
n. 1736 în Paris. A seris: «Histoire de l’astro
nomie anoienne et moderne® (2 vol.) ; «Letoes sur’ 
l’origine des soiences® eto. ; la 1784 fù aies în 
aoademia franc, f prin guilotinà 1791.

Bally, Francis, astronom engl., n. 1774. La 
început a fost negutator, mai târcjiu s’a dat 
astronomiei çi a ajuns president la sooietatea 
astronomioâ régala, f 1844.

Bain, (pron. bên), Alexandru, fQosof engl., n. 
1818 ; unul din principalii représentant oontim- 
pm'ani ai filosofiei empirice, întemeiate pe soi- 
in(ele naturale, îndeosebi pe fisiologie çi psioho- 
logia fisiologicji, urmând principiul veohei teorii 
de asoeiate. Ântâiu profesor de fllosofie moralâ 
la colegiul «Marishal® în oraçul sëu natal Aber
deen, trecù în 1844 la oatedra de Bsicà delà 
universitatea din Glasgow. Dupa ce exercita o 
functiune ti'eoêtoare în Londra la oficiul sanitar 
superior, fù numit la 1860 profesor de logicâ 
la univer'sitatea din Aberdeen. Scrierile prin
cipale : «Sensurile çi intelectul® (Londra, 1855.) 
«Emotiunile çi vointa® (Londra, 1859.) «Studiu 
asupra caracter-ului, cuprin(Jênd o apreciare a 
fr'enolcgiti® (1861). «Sciinta întelectuala çi mo
ralâ® (ed. III. 1872). «Logica inductivâ çi deduc-

tivâ® (1870). «Sufletul çi corpul, teoriile relatunii 
lor® fondra, 1873.) «Bducatunea ca sciintâ« 
(Londra, 1879.) ''

Baini, Giuseppe, çompositor bisericesc; n. 1775 
în Borna, din 1814 directoml capelei papale, 
t 1844 ; a seris biografla lui Palestiina. Un mi
serere de B. se cânta în septëmSna patimilor de 
capela sixtinicâ.

Bain-Marie, reservoriu lungâret de apâ din 
zinc ori cupm, care sfe folosesce pentm conser- 
varea câldurii mâncârilor ori încàl(}irea vaselor 
eu poame sair pudding.

Bainschi, sau Catul B., comunâ eu moçie 
boiereascâ în câpitânatul çi judotul Cernâutului 
în Bucovina; are 327 loc. (dintre cari 314 oit, 
7 rom.'-cat. çi 6 isr.) çi o çcoalâ de o olasâ; 
face parochie eu coinuna Luoâvita de jos çi de 
sus, avênd 1605 loc., dintre cari 1515 ort., 
23 rom.-cat. çi 67 isr. [Dr. I. G. Sbiera.]

Baintner, loan, jurist m^h., n. 1815,11881, 
a fost prof, la aoademia jur. din Pojon çi la 
univers, din Budapesta. Scr; Principiile dreptului 
oiv. austriac çi procedur-a civ. austr. (în 1. inagli.) 
B. a fost unul dintre cei dintâi, cari au [inut 
la aoademia din Pojon prelegeri în 1. magh. 
Pe timpul absolutismulur a fost consilier al cuifii 
de apel çi apoi al locotenenjei.

Baioneta, lama de otel ce se implanta pe arma 
de foc (puçcà) a infanteriei çi o face aptâ de 
înpuns. S’a întrebuinjat mai ântâiu în secl. XVII 
în armata franc., çi are numrrea dupa locul 
inventârii, Bayonne (1523); mai în fiecare ar- 
matâ ar'e alta forma.

Bains, cârmaciul lui Odiseu, mort pe termurii 
Italie!. Dupa traditiune oraçul Bajae a fost 
numit dupa B.

Bairak, Ctmc.) steag.
Balraktar, («purtator de steag®) supra-numele 

de onoare al marelui vizir Mustafa (v. ac.), paça 
în Rusciuc.

Bairâm, Beirâm, numele a douë serbâtori 
mari, ou cari Mohamedanii termina rainasamil 
sau postal lor ; B. mare tuea 4,^iar B. mie^ 3 
(Jile. Cu aoeste ocasiuni trimiteau Domnii romfiui 
daruri (Bairamlik) Sultanului çi altor Turci de 
frunte.

Baïse, sau Bayse, afluent din stânga al rîului 
Garonne, isvoresce din Pirenei, se varsâ la Port 
de Pascau; 180 km. limg.

Baisse, (franc, scâdere), termin comere., scâ- 
derea cursnlui de bursâ. Contr. e hausse. — 
Baissier este acela, care îçi baseazâ specula- 
tiunea pe scâderea cursului, opereazâ In B., 
adecâ vinde efeote çi mâr-furi pe termin în spe- 
ranta de a le puté cumpëra mai târcjiu cu prej 
mai mic. V. Contramine.

Bâija, numele mai rnultor localtat în Ung. 
1) B., (magh. Hunyad-Boicza), localit bâioçcascâ 
în Zarand, acum aparjinëtoare cott. Unedoarei; 
are 1543 loc. (766 Eom., 558 Germ., 205 Magh.) 
Strâinii sûnt în parte românisaji, vorbind o 
limhà, în care jumëtate cuvintele sûnt româ- 
nesci. Loc. se ooupâ cu bâieçitul; din bâile de 
aioi se scoate plumb cu conjmut bogat de argint 
çi pufin am-. B. este centrul unui district bâie- 
çesc, la care aparfin minele din loc, apoi cele 
delà Trestia, Hârjëgani, Câiànel, Ormmdea çi 
Peçtere. B. este açecjatâ în o vale plâcutà çi 
are împrejur-ime interesanta. Lânga sat, spre
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sud, se înaltâ dealul de cale Mâgara, de pe 
vîi-ful oâiiiia se desohide o privelisce foarte 
frumoasâ ; în pailea vestioâ a lui se aflâ o peçi- 
terâ, nuinitâ Sura, în care s’au gâsit obiecte 
preistorice ; o altâ peçterâ mai mica, »Peçtera 
hotilor», se aflà în apropierea bisericii rom. cat.

[Silv. Mold.]
2) B., (magb. Rézbânya, mai de mult Dumbô- 

bônya,) comunà mica montanâ în cott. Bihor j 
situatâ sub poalele mimtelui Bihor pe ambele 
termuri ale Criçului negru într’o vale àngustà 
romaaticâ. B. are doué pâi^i, B. oraç çi B. 
sat. Are 177 case eu 785 loo. (672 Rom., 485 
gi'.-oat. çi 187 gr.-or., ceialalti Magh. çi Germ. 
rom.-cat.); çcoale rom. regulate. Teritorul e 
7138 jug. cat., tôt munte, pu(in arâtor. Loc. 
în mare parte sûnt bàieçi, cuitivà pomâritul. 
Piata B. e foarte cercetatâ de Moti, cari sûnt 
avisa(i la acest loc. Ofioiu montanistic, casa de 
pâstrare ?i posta în loc. Bai de aur, argint, mai 
mult aramâ, plumb, bizmut, fier çi azurit, ma- 
lacliit, galenit, pyrit, quarz, wollastonit, tremolit, 
giauat, biliarit, desmin, calcit ç. c. 1. Bâile au 
fost exploatate déjà de Romani. [f]

Bail], Nieolae, numit çi Coconul, n. 1790 în 
Zeraesci ÇCrans.); studià filosofia çi drepturile 
în Cluj ; intrà mai ântâiu ca practicant la Te- 
saui'ariat în Sibiiu, fârâ nici un salar, în decurs 
de 7 ani ; la sfatul pârintelui sëu îmbrâtiçà dupa 
aceea cariera preoteascâ $i deveni secretar la 
eppul Vasilie Moga, eu care însà din causa idoilor 
sale progresiste-na(ionale ajungênd în curând în 
disarmonie, fù silit a pàrâsi cancelaria eppalâ $i 
ae fàoù advocat. Om eu mare rîvnâ pentru lu- 
minarea çi înaintarea poporului rom., B. stârui, 
mai aies în comuna sa natalâ çi în cele din jur, 
ca pârintii sâ-çi trimitâ copiii la çcoale mai înalte 
çi aoestei stâminte este de a se muljâmi o ple- 
iadâ de barbati aleçi eçiti din acele pâi'ji, cari 
au avut un însemnat roi în viata publicâ na- 
(ionalâ çi biserioeascâ a Romànilor trans. Ad
vocat zelos B. dupa lupte de preste 10 ani câç- 
tigà fatà eu erariul prooesul locuitorilor rom. din 
giauija Transilvaniei înspre Remania de cii’ca 
200,000 fi. drept despâgubire pentru daunele 
sufeiite prin militaiîsarea granitei, întêmplate 
snb împër. Maria Teresia, din care sumâ circa 
30,000 11. mijloci la locuiile mai înalte sa se 
dâruiasoâ în favonol diecesei gr-.-or. rom. din 
Trausilvania. f 1855 în Braçov çi înmormêntat 
în biserica cea noua din Zemesci.

Baja, oraç liber reg. în Ung., cottul Bâcs- 
Bodrog, 19,241 loc. Magh., Sêrbi çi Germ., nu- 
meroase instituts de culturâ, comerciu, fabrici 
de lemnuçe çi de spirt.

Bajae, în antichitate oraç pe termuml Cam- 
paniei, aproape de Neapole. Mai ântâiu însemnat 
ca port al oraçului Cumae, în urmâ trumsetea 
tinutului çi bâile minerais (Aquae cumanae) 
atraserâ multâ lume elegantâ din Roma çi oraçul 
se înfrumsetà eu vile çi deveni sediul unei 
Tieji luxurioase çi destràbâlate. Marins, Pom- 
pejus, lui. Caesar, Antonius, LucuUus, VaiTO etc., 
aveau vile în B., care era locul de predileotie 
al lui Hora(iu ; Seneca c|icea : câ cine vrea sâ-çi 
stapâneascâ pasiunile, sa încungiure B., care e 
ospioiul pëoatului. Cicero gàsî eu cale sa se seuze, 
câ trebuia sâ apere pe un indirid, care cercetase 
B. mai de muJte cri. In evul mediu, B. avea

acelaçi nunie rëu. In secl. XVI. fù pârâsit, iar 
aiji nrunai ruinele vechilor vUe çi temple mai 
amintesc gloria trecutului.

Bajazzo, Citai, delà »pagliaocio« = sac de paie), 
la acrobati un personagiu posnaç în costum larg, 
alb, négligeât, încolpirat, încins la brâu, adeseori 
eu nasturi mari, o pâlârie înaltà çi ascu(itâ çi 
la gât eu guler mare încretit; înrudit eu el e 
olown-ul (v. ao.)

Bajocco, monetâ romanâ de aramâ; 100 B.
= 1 Scudo (v. ac.)

Bajoire, (franc. Baisoire, monetâ de sârut), 
nuraire veche pentru monetele çi medaliile, ce 
poartâ pe o parte douë bustuii, copeiind unul 
pe celalalt de jumëtate, dupâ cum se bat s. e. 
eu ocasia fidan(ârii pârechilor princiare.

Bajza, losif, critic çi poet magh., membru al 
academiei magh. de soiiu(e çi al soc. ht. »Kis- 
faludy«, n. 1804, f 1858. A éditât foile: Kritikai 
Lapok, Tâisalkodô, Aurora, Atheneum, Figyel- 
mezô, Torténeti kônyvtâr, Bllenôr, foaia lui 
Kossuth «Pesti Hirlap» çi »Putâr«. [f]

Bakator, specie aleasâ de struguri, ce se cul
tiva eu deosebire în cottele Arad, Bihor çi Se- 
lagiu (Ung.), ou boabe sferice, eâte odatâ lun- 
gàre(e, roçu-vinetii ; pelita boabelor e groasâ, 
con(inutul cârnos. Vinul B. e de coloare gal- 
benâ, ce bâte în verde; daoâ împlinesce 6—10 
ani, e de 0 calitate prefioasâ. Acest fel de stru
guri par a fi aduçi din Neapole; numirea se de- 
rivâ delà ital. bacca d’oro (boabâ amie).

Bakeisarai, («palatul grâdinilor«), pânâ în 1783 
residen(a chanilor tatari din Crimea, acum oraç 
în guvernam. lus. Tamida, ou 15,100 loc. (1886), 
dinti'e cari 11,296 Tatari.

Bakel, centru comercial franc. în Senegambia, 
lângà rîul Sénégal, ou port, 2600 loc.

Bakelai, popor african în Africa vest, înspre 
nord delà Oçowe, 100,000 capete.

Baker, Sir Samuil Wite, câlëtor african, 
n. 1821 în Londra. Plecând din Caire în 1861 
strâbate pânâ în Berber, de aici ia directiunea 
rîului Atbara, înainteazâ în direc(iuue vestioâ 
pânâ la Chartum, de unde luând trei luntri pe 
Nil în sus, descopere lacul Mwtan, câruia i dâ 
numele Albert-Nyansa. Urmârind mai départe 
rîul Nil în sus, constata câ acesta stâ în legâ- 
turâ eu lacul Ukereve (Victoria-Nyansa). Prin 
descoperirile acestea a oontribuit foarte mult la 
cunoascerea Airicei în partes sudanicâ. (Lit.: 
The Albert Nyanza, great basin of the Nile, 
and explorations of the Nile sources. Londra, 
1896.)

Bakhos, dupâ mitol. grecâ un prédicat al (jeului 
Dionysos, dar eu timpul a fost considérât (jeu 
spécial. Tatâl sëu a fost Zeus, iar mamâ-sa Se- 
mele, çi fiind-câ marna, dupâ ce a nàscut, a ars, 
Zeus a predat pnmcul lui Hermes ca sâ-1 duoâ 
la dealul Nysa çi spre crescere sà-1 dea nim- 
felor de pà(lure çi dealuri. B. dupâ ce a crescut 
a plantât viie çi eu loza de viie eu struguri çi 
el çi nimfele çi-au înfâçurat capul, iar când s’au 
copt strugurii, au fâcut vin çi dm neotarul acesta 
bun al pâmêntului, el, nimfele, ba çi Panii, Sa- 
tyrii çi Silenii, demonii pâdurh s’au îmbëtat, çi 
plini de veselie au pornit tojti în procesiune 
sgomotoasâ, huiuind çi sârind in dan(, Ei s’au 
numit Bakhanji. Acest (Jeu a treout la Romani 
sub numele Bacchus. [Atm.]

24*
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BakI, Mollah Abdul-Bdki, însemnat poet 
liric tuicesc; colectiunea poesiilor sale a(ji 
are mare trecere. S’a n. 1526, f 1599. A ocupat 
çi înalte functiuni publiée.

Bakis, dupa mit. grecâ a fost protêt de extasie, 
adecâ a test apucat de nimfe (nympholeptusj 
sau precum cjicem noi, luat de 4ine, de lele .?i 
în astfel de stare profetia. [Atm.]

Bakécz, (Bakacs) Toma, cardinal çi archiepp., 
n. 1442 în Brdéd (cott. Satmar), din parin^i 
iobagi ai tamiliei Drâgfi ; 11521. Fiind favoritul 
regelui Matia Corvinul, mai tftrcjiu al regelui 
Ladislau IL, a fost numit episcop, iar la 1497 
archiepiscop de Strigoniu çi cardinal. B. a fost 
singuml cardinal magh., care a venit în com- 
binafie serioaaâ pentru scaunul papal; dar eu 
toatâ pompa desvoltatâ în Eoma (1513) nu i-a 
succès a fl candidat. Din Roma s’a rentors eu 
O bulâ papalâ, care propunea o noua oruciadâ 
contra Tui'cUor ; însâ poporul adunat sub co- 
manda lui Doça G. çi-a întoi’s armele contra 
domniloT, (v. Doça). B. iubia luxul; pentru în- 
multirea venitelor sale supuse episoopia de Milcov 
çi decanatul Saçilor transilvâneni arohiepiscopiei 
de Strigoniu, causând nemul(âmire generalâ, çi 
pregàtind prin aceasta terenul pentni refor- 
ma(iune,

Bakony, pàdure în Ung., ce acopere mun(ii 
de aceeaçi numire. Odinioarâ forma jirovina de 
câpetenie a regilor ungari. Mun(ü B. se extind 
în (i nu tld de preste Dunâre, au direc^une delà 
sud-vest spre nord-est dealungul lacului Balaton. 
Lungimea lor e 80—90 km., iar lâ(imea30—45 km. 
Se extind preste cottele Zala çi Vespiim, ating 
cottele Albei çi Comaromului çi ajung pana la 
Dunâre. B. aparfin grupei de munfi numite: 
Pilis-Gereese-Vértes-Bakony, cari despart ba- 
senul cel mare al Ungariei de cel mie. Piscu- 
rile cele mai înalte ale munfUor B. sûnt: Kô- 
rbshegy çi Somhegy. Munfii B. contin; stânci 
de var, nâsip çi dealru'i conice de basait. In B. 
se aflâ : Tihany çi S.-Martin (Martinsberg, Pan- 
nonhalma), doue mânâstiii istorice. Pâdui-ea B. 
în partea cea mai mare s’a exploatat. Pe lo- 
cuiile despâdurite se cultiva cereale; iar pe 
poalele mun(ilor vitâ de viie, care produce 
vinul cunoseut sub numele de »vin de B.« Re- 
giunea muntilor B. ne înfâ(oçeazâ o panorama 
dintre cele mai pitoresci. [Dr. P. O.]

Baku, guvemament rus. în Transoaucasia, lângâ 
lacul Caspic ; 39,306 kma. çi (1885) 735,360 loc. 
Ruçii 1-au ocupat la 1806. Capitula B., pe 
pai'tea sudicâ a peninsulei Apçeron, are 45,679 loc. 
çi fortàreata; statiune a flotUei caspice; comu- 
nicâ prin vapoare eu Astrachan çi Asterabad, 
iar prin cale feratà eu Poti de lângâ Marea 
Neagrâ. Isvoai’o de naftâ, fabrici de petroleu.

Bakuba, popor în Africa centralâ la marginea 
colosalei pâduri Congo, la isvoarele rîului Aru- 
vimi, între cele doué ramuii Iliuru çi Ituii. 
(Cf. H. M. Stanley, Im dunkelsten Afrika.)

Bakunin, Mihail, revolufionar rus, flul unui 
proprietar din Torschok în guvern. Twer, n. 1814. 
Din çcoala militai'â din St. Petersburg intrà oa 
oficior în garda imp., dar în cui’ând îçi luà oon- 
cediu. In 1841 merse la Berlin sâ studieze 
fllosofla, iar în anul urmâtor se întoarse la 
Dresda, aliindu-se eu Ruge çi publicând o diser- 
ta(iune fllosoflcâ în »Analele germane« sub pseu-

donimul Jules Elysai'ds. Venind la Paris, intrii 
în relafiuni eu principalii membri ai migra(iunii 
polone, apoi la Zurich ia parte activâ la lucràrile 
asociatiunii socialiste. Guvernul nis aflâ çi îi 
poruncesce sâ intre imediat în Rusia. El nu se 
supune çi toate proprietâtile sale furâ confisoate. 
Revenit la Paris, B. lucreazâ la »Reforma« de 
sub direc(ia lui Flocon. In 1847, într’o adunaie 
a patriotilor poloni, B. pronun(â un discure càl- 
duros, îndemnându-i hâ se uneascâ ou patriofii 
iTiçi ca sâ revolutioneze Rusia. De teama ex- 
pulsârii fugi la Braxela, dar revolu(ia din Febr. 
1848 îi deschise poi^ile Franciei çi el îçi continué 
planul sëu. Se întoarce la Praga, apoi la Borliu 
çi Dresda, unde joaeâ un roi însemnat in agi- 
tatiile de aici. Fugind, este oprit la Chemnitz, 
este închis çi apoi transférât la Konigstein çi 
condamnât la moarte; pedeapsa i-se scliimbàçi 
fù predat guvemului austriac. Aeî fù condamnai 
la tâierea oapului, dar pedeapsa fù modificatâ 
din nou în înohisoare pe via(â. Soâpat în line 
este trimes 1852 în armata Cauoasului ca siinplu 
soldat, f 1876.

Bal, petrecere eu joc. Originea lui dateazâ 
delà festivitâtile curtilor domnitoare din Francia 
çi Burgundia. Despre primul B. se face ainintirc 
eu ocasiunea cununiei lui Carol VI. eu Isabela 
de Bavaria la Amiens 1385. Forma actualâ i-s’a 
dat pe timpul lui Ludovic XIV. La 1715 s’a 
arangiat la Paris Bal de V Opéra, la care au 
luat parte çi cetâteni din clasele de mijloc çi 
astfel s’a respândit arangiarea B.-lor çi în pi'o- 
vincie. B. mascat îçi are originea de pe timpul 
Catarinei de Medici.

Bala, Varnava, nobil roman în cneziatul 
Mehadiei. La 1519 a fost Ban al Severinului çi 
ca atare a condus la multe învingeri armata 
districtualâ. A încheiat un armisti^u de 8 api 
eu Sultanul, care însâ la 1521 a fost câloat din 
partea Turcilor, invadând ei Severinul, însn B, 
în frunte eu nob. rom. a învins pe Turci çi 
a scâpat Ungaria de câleare musulmanà. Pe 
timpul lui B. a ti-âit çi archiepiscopul Strigo- 
nului, Nicolas Romànul (Olàh), care enareazâ 
în scriptele sale urmâtoml episod audit din gura 
banului V. B.: câ existâ în pâi^üe Severinului 
un isvor numit de popor «isvorul sf. Cruci«, a 
cârui apâ are putere supranaturalâ çi toti, cari 
se folosesc de ea, se vindecâ de ori ce moiburi, 
çi câ obiecte strâine nu primesce în apelo sale. 
Noaptea se vëd lumini aprinse în junil isvorului, 
din care respect çi Turcii sûnt eu reveriutà câtrâ 
isvonil sf. Cruci. larâ altâ versiune alirmâ, câ 
apa isvorului, de oàte ori moare sau e périclitât 
vr’un rege, se tm’burâ çi se préfacé în sânge.

[N. Grozescu.] _
Balâ, ceva înfricoçat, ce te umple de groazâ, 

s. e. balâ do smeu, bala dracului, balâ de duçman, 
balâ spui'catâ; sau ca sinonim eu femeie des- 
frânatâ. Baie, salivâ (v. ac.) (Et. M. Rom.)

Balaban, 1) pisc de munte în Rom., j. Buzeu, 
1600 m. înâl(, ; 2) insulâ în Dunâre^ j. laloniitai 
în arcul, ce-1 face Dunârea pânâ in apropiere1 
de guia Ialomi(ei.

Bàlâban, numire poporalâ pentru pnserea Falco 
albus (v. ac.), un fel de çoim mic. (Et. M. Rom.)

Balâc, termin zoologie pentru Torpédo ocu- 
lata (V. ac.), pescele electric, care se mai chiamâ 
çi calean. (Et. M. Rom.)
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Bilâceana eu Gropihj comunâ 91 parocbie 

eu moçie mânastireascà în câpitanatul $i judetul 
Sucevei în Bucovina; are 2336 loc., (1962 ort., 
f)8 apus., 151 prêt, çi 155 mes.), 91 0 çcoalâ de 
doué clase. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bâlàceanu, com. roi. în Rom., j. Rcâmnicu- 
Sârat, pl. Ràmnicu de jos, 1361 loc., oaii se 
ocupâ eu agricultura çi crescerea vitelor; are 
1 bisoricâ deservitâ de 2 preoti, çi 1 çcoalâ 
mixtâ ou 1 învë(àtor.

Bâlàceanu, 1) B. Constantin, boier mnntean sub 
§erban Cantaouzin. Fâcù parte din deputatia 
trimisâ (1688) de Vodà la Viena, ca sa explioe 
împëratului austriac, al cârui aliat secret era, 
pentru ce învitase pe gener. german Veterani, 
grabnic nàvâlitor, sa iese din (earâ. Deputatia 
avea sa însoünteze pe împërat, câ era în tearâ 
0 însemnatâ partidâ boiereascâ, chiar rude de 
ale cuitii, cari nu vedeau ou ochi buni alipirea 
la Austria, çi oâ trebuia sa procedeze eu bâgare 
de samâ spre a nu deçtepta bânuieli turoesci. 
Dupa uciderea lui Çerban çi venirea la tron a 
lui Const. Brâncoveanul, B, devinepretendent la 
domnie. In 21 Apr. 1690 însâ, remâne mort 
pe càmpul de luptà delà Zemesci, unde Brâneo- 
veanu bâtù pe imperiaü.

2) B. Grigore, boier muntean pe vremea voe- 
vodului Nie. Mavrocordat (1716). El fâoea parte, 
iu chestiunea resboiului deschis între Poartâ çi 
Austria, din partidul nemtesc. In nuire ou altii 
çi eu metrop. Antim speriind pe Domn ou Nemtii, 
acesta, reîntors delà Giurgiu, unde fugise, îl 
închide dimpreunâ ou tovaràçü sëi.

3) B. loan, om politic roman, n. la Bucuresoi 
1825, îçi face studule în Francia, ia parte activa 
la miçcarea revolutionai’â delà 1848 în Bucuresci, 
0 exilât, se reîntoarce în tearâ pe la 1857, devine 
pentnr câtva timp prefect de poUtie al capitalei 
sub prinoipele Cuza, dar delà 1866 înooace se 
destina mai aies diplomatiei. Cu mici întreruperi, 
între cari 0 scurtâ functionare (30 lan. pânâ 
4 Apr. 1876) ca ministru de externe la sfîrçitul 
cabinetului L. Catargi, B. este suocesiv agent 
diplomatie çi apoi ministni-plenipotentiar al Ro- 
mâniei la Paris, Constantiuopole, Viena çi Roma, 
iar delà 1 Apr. 1893 încoace la Londra. Delà 
1 Mie 1889 pânâ la 1 Apr. 1893 a fost delegat 
în comisiunea europeanâ a Dunârii la Galati.

4) B. Stefan, (logofët), boier muntean aies de 
adunarea terii, impreunâ cu hatmanul Alex. 
Vilara, în comisia din Bucuresci, întocmitâ pentru 
lacerea unui regulament organic (1831). Totul 
se luora sub controlul Rusiei, care îçi nnmise 
în aoeeaçi comisie çi ea pe Gr. Bâlean çi Gh. 
Filipescu.

Bâlâcescii, coin. i-ur. în Rom., j. Gorj, pl. 
Ocolu, formatâ din cât. : B. çi Vârtu; 969 loc. 
Spre sud-vest delà cât. Vârtu, pe malul stâng al 
rmlui Tisraana, se vëd ruinele unei cetâti, cai'e 
ocupâ 0 suprafatâ de 2 ha.; ziduiile, cari for- 
mau laturile, se vëd çi acum, avênd în cele mai 
multe locuri 0 înâltime de 3—4 m., iar gro- 
sime de 3 m.

Bâlâcescu, Constantin, scriitor satiric român 
(1800—1880) ; autor original, neinfluentat de en- 
rente strâine ; a scris 0 comedie (Buna educatie),
0 poemà satiricâ mai lungâ (Fâ-me tatâ sâ-ti 
seamën sau Càftanitul delà tearâ în Bucui’esci), 
in care sbiciuiesce viata de pe atunci, apoi fa

bule çi epigrame. Poesiile lui B. au apârut la 
1845. Eliade-Radulescu în prefata scrisâ la fa
bule îl caracteriseazâ astfel: »Pe de 0 parte un 
spiiit de obseivatie pentru necazurile mici çi 
comice ale vietii, pe de alla un fond de mélan
colie filosoticâ, iatâ pâi'tile constitutive ale poe- 
siilor lui». Viata nepretentioasâ a lui B. e putin 
cunoscutâ.

Bâlâci^a, com. lur. în Rom., j. Mehedinti, pl. 
Dumbrava ; 1316 loc., cari se ocupâ cu agricul- 
tui-a, prâsirea vitelor çi vieritul. Prin B. trece 
valul lui Traian, ce vine delà Dobra çi merge 
la Cleanov; înainte de 1864 B. purta numele de 
»Porcâreatâ« ; are 1 bisericâ cu 1 preot çi 1 çcoalâ 
cu 1 învëtâtor.

Balaclava, (Balaklava), oraç çi port al Rusiei 
méridionale, în Crimea, pe Marea Neagrâ, la 
9 km. spre sud de Sevastopol; cu 2000 loc. 
Vechii Greci numiau acest oraç Symbolon, iai- 
Genovezii, cari în timpul puterii lor maritime 
fâcuserâ din el un comptoir, îi dau numele de 
Cembalo. Pe timpul resboiului Crimeei el fù 
ocupat de Anglo-Francezi.

Balada, cântec de joc. Se deosebesc doue fe- 
liuri de B. 1) B. culttt sau disdplinatà are ca 
element predomnitor forma. Fondul sëu e lirio, 
çi ea se poate clasitica între aça nirmitele ode 
secundare, alâturea cu sonetul, rondelul, trioletul, 
madrigalul. A ajuns la desâvîi'çire sub peana 
scriitorului francez Clément Marot (1495—1544). 
Ea se compune din 4 strofe cu versuii de 
aceeaçi mèsurâ. Cele 3 strofe prime au aceeaçi 
mësurâ, acelaçi numër de versuii (8, 10 sau 12) 
çi aceleaçi rime açecjate în acelaçi fel. Aceste 
strofe sûnt fieoare împârtite în doué pâiti égalé, 
çi partea a doua din toate trei strofele se în- 
cheie ou acelaçi vers. Altâdatâ pâi-tile prime din 
fieoare strofâ se încheie çi ele printr’un vers 
coraun, care de obiceiu contrasteazâ cu versul 
de încheiere al pârtii a doua. Strofa a parta cu- 
prinde numai 4 versuri, dintre cari al doilea poate 
fi chiai’ vereul de încheiere al pârtii prime a 
strofelor ; iar al patrulea vers e neapërat versul 
de încheiere a pâi’tii a doua a strofelor. Strofa 
a patra e ca un fel de résumât, încheiere sau 
adresâ, care ne face cunoscut personagiul, oâruia 
se adreseazâ B. Francezü numesc aceastâ strofâ : 
envoi. Câteodatâ între strofele B.-ei culte se in- 
tercaleazâ çi un refren. In acest cas strofa a 
patra devine egalâ cu celelalte, remânênd ca 
încheiere refrenul. Aceastâ formâ 0 are cu deo- 
sebire B. francezâ. Italienii çi Germanii con- 
fuudâ B. cu roman ta, adecâ B. lor este un 
fel de poesie epicâ, narativâ întocmitâ pentru 
a fi cântatâ. 2) B. populartt sau libertt are ca 
element predomnitor fondul, forma fiind liberâ, 
însâ în versuii. Balada popularâ se poate cla- 
sifica între poesiile epioe nai'ative alâturea cu 
legenda çi basmul. Fondul sëu cuprinde crea- 
tiuni de ale fantasiei, fapte çi pei'sonage daeâ 
nu fantastice, simbolice, cel putin legendai’e. 
La Români este felul cel mai bogat al crea- 
tiunü populare. In Uteratura popularâ la noi 
B. îçi disputâ locul çi adeseori se confundâ cu 
legenda. In clasificarea genuiilor poetice, daoâ 
numim legende poesiile narative, caii cuprind un 
mateiial mai mult sau mai putin istoiic sau 
religios, atunci vom numi B. aoele poesii nara
tive, cari cuprind fapte imaginare sau suprana-
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turale ori superstitioase. B.-le se împârtesc 
de obioeiu în : a) B. istorice avênd de eroi pei- 
sonage cunoscute în istorie ca : Stefan cel Mare, 
Neagoe Basarab, Domnul Tudor etc.; b) B. 
haiducescî, cântànd haiduoi ca Buior, Corbea, 
Jianu etc. ; c) B. domestice, descmnd scene de 
famUie ; lupta între soacrâ ?i norâ, înti'e marna 
vitregâ çi ccpii etc.; d) B. superstitioase : soa- 
rele çi luua; mierla çi sturzul, personifîoarea 
boalelor, rîurilor, întêmplâri eu balauri etc. O 
clasiiicare .sciicfificâ a baladei çi legendei, în 
literatura popularà româneascâ nu s’a stabilit 
âneâ. Acest fel de B. este de origine foarte 
veche, mitolomcâ çi antropolopcâ, se gasesce la 
toate popoai'ele çi circuleazâ in timp çi în spatiu 
delà popor la popor çi din vreme în vreme, 
îmbrâcând mereu forme noue çi potrivite eu 
timpul çi locul. (Bit. ; Ai Maiian Marienescu, 
Balade. Pesta, 1859; Miron Pompiliu, Balade 
populai'e romane. laçi, 1870; Sim. PI. Marian, 
Poesii populare romane. Cernâut, 1873 ; Teodor 
T. Burada, O câlëtorie în Dobrogea. laçi, 1880 ; 
V. Alexandri, Poesii populare ale Românilor. 
Bucuresci 1866.) [Th. D. Speranfia.]

Baladin, comediant, farsor în cele mai vechi 
teatre franceze. In secl. XV.—XVI. au fost 
foaiie populari, însâ pentru pantomimele çi jo- 
curile lor imorale biserica i-a excomuuicat.

Balaguer, Victor, poet çi istorie spaniol, n. 
1824 în Bai'celona, studià drepturile, dar se 
ocupà mai mult eu istoria. Se distinse prin talent 
oratorio, iar ca poet printr’un çir de drame, pre- 
cum : »Don Emique el Dadivoso«. Mai ori^nale 
çi populai’e sûnt poesüle lui lirice, cea mai 
gustatâ «Trovador de Montserrat»; din novele 
amintim: »Don Juan de Serrallonga»; delà 1875 
e membin al academiei regale din Madrid.

Balalaica, instrument musical eu coarde, un 
fel de chitarâ; se folosesce mai aies în Eusia 
la musica de dani

Balambér, sau Balatnir, piimul rege al Hu- 
nilor amintit de Jornandes în »De rebus Geticis». 
Sub conducerea lui B. au trecut Hunii la 374 
preste Volga, atacând çi fugàrind pe rând 
pe Alani, Ostrogot çi Visigofi. In scurt timp 
B. supuse întreg teritorul între Volga çi Du- 
nârea de jos. Despre faptele sale ulterioare nu 
se adâ date.

Balamuc, mânâstire, v. Mârcuta.
Balan, Don Pietro, istorie itahan, n. la 3 Sept. 

1840 în Este; çi-a fàcut studiUe în Padua. A 
oondus (Jiaiul «Libertà cattolica« în Vene^ia, apoi 
sDiritto cattolioo» în Modena; iar 1879—1883 a 
fost archivât în Vatican. A(}i tràiesce în Pre- 
gatto, langâ Bologna. Opéré: »I precursori del 
razionaüsmofine a Lutero», (1867); »Storiadi Gre- 
gorio IX. e de' suoi tempi«, (1872—73) ; »Storia 
d’Italia», (7 vol., 1878—88) etc.

Bâlan, (magh. Csik-Balânbânya), mica localitate 
bâieçeascâ în Trans., cottul Ciuc; este açecjata 
la poalele muntelui Egyeskô (Piatra singui'aticâ), 
în valea Oltului, în apropiere de isvorul aoestui 
rîu, la O înâltime de 853 m. Aid se aflâ singu- 
relo mine de aramà din Ti'ans., cari se exploa- 
teazâ în 5 galerii, açecjate una deasupra celei- 
lalte, avênd direofiune delà nord spre sud. Pro- 
ductiunea bâilor este aoum cam 100 màji m. la 
an, pe când mai nainte se scoteau anual 7(X)—800 
mâji m. Se (Jice, câ aici s'au aflat mine de aramâ

<ânca în secl. XVII., dai' se vede câ ele au fost 
parasite çi uitate, oâci numai la finea seculului 
trecut se gâsesc în exploatare. Un pâstor roman, 
loan Oprea, a fâcut cunoscutâ lumii bogâtia de 
aramâ a solului de aici; el a gâsit o stufà de 
aramâ çi arâtându-o diregâtorilor, giivernul a 
deschis mine, iar lui Oprea i-a dat o micâ pen- 
siune anualâ. Minele au trecut prin vêncjare la 
privati, çi aiji ele sûqt în proprietatea primei 
asociatiuni minière de aramâ din Trans. Coinuna 
B. s’a întemeiat la începutul secl. XIX., ântàiu 
ca colonie minierà, iar la 1825 a devenit co- 
munâ; de présent are 825 loc., cari se ocupâ 
eu bâieçitul. fSilv. Mold.]

Balance, (franc.) eohilibru.
Balancier, mechanismul delà maçinile de va- 

pori, care schimbâ miçcarea de translatiune a 
pistonului în miçcai'e de rota(iune çi învêrtesce 
osia çi roata fîxatâ pe osie. (V. maçina de vapor.)

Bâlânescl^ numele mai multor localitâ(i în 
Rom.; mai insenjnate sûnt: 1) B., com.rur. în 
j. Buzeu, pl. Pârscovu, formatâ din 10 cat. eu 
2050 loc. ; are 4 biserici çi 1 çcoalâ. 2) B., com. 
rur. în j. Gorju, pl. Ocolu, formatâ din 4 cât. 
eu 1136 loc. 3) B., ctlt. în j. Neamtu, pl. 
Sus-Mijlocul, apai^inêtor com. rur. Bârgâoani; 
aici a locuit într’un timp fabulistul A. Donioi.
4) B., com. rur. în ]’. Oit, pl. Jiul de sus, for
matâ din cât. B. çi Malul-Rcçu eu 1450 loe.
5) B., càt. în j. Vâlcea, pl. Horezu, apar- 
tinëtor com. urb. Horezu. In acest cât. se aflâ 
un isvor eu apâ de pucioasâ, çi o biserica zidita 
dupâ tradi(ie de un archiereu eu numele Stefan 
pe la 1496; despre acest archiereu se spune, câ ai' 
fl fest mitropolit al Ungro-Vlachiei, dar pentru 
unele mari greçeli a fost scos din scaun ; a venit 
dupâ aoeea la locul sëu natal çi pentni ispàçirea 
pècatelor sale ar fl zidit amintita biserica. 5) 
B.-lor, rîuî—, isvoresoe din muntele Roman, 
]'. Vàlcea, pl. Horezu, çi se varsâ în Luncavët.

Balanidae, tamilie de Crastacee din ordinea 
Cirripediilor. Balanus tintinndbulum L. foarte 
respândit în Oceanul Atlantic çi Paciflo ; se gâ- 
sesce çi ca fosilâ. Se lipesce adeseori de f undiU oorâ- 
biilor. In unele teri se mâneâ. Alte specii Iràie.sc 
pe balene, broasce (estoase, marine, sooici etc.

Balaninus, gândac din familia Curculionidelor. 
Antenele lungi, sub(iri ; gura în formâ de plise 
Bliform. Tràiesce pe pomi çi tuflçuii; gândacul 
se nutresoe eu frunze, iar larva lui se desvoalta 
în fructe. Se cunosc 44 specii.

Balanites Del., (botan.) gen de arbuçti din 
fam. Simarabeelor ; cuprinde douë specii, din 
cari una cresoe în Africa, cealaltà în Asia tro- 
picalâ. Ambele se folosesc în medicinâ ca au- 
thelmintice. Fructele delà B. aegyptiaca Del. 
sûnt comestibile. [A. Pr.]

Balanitis, înflamatia ghindei (glans pénis) inem- 
brului viril. Balanoblennorrhoea, blenorea (v. ac.) 
ghindei membrului ■viril.

Bâlinoaia, com. lui'. în Rom., j. Vlaçca, pl. 
Marginea, oompusâ din 7 cât. eu 2130 loc. In 
com. sûnt 4 biserici eu 5 preo(i çi o çcoalâ 
mixtâ ôondusâ de o învë(âtoare. Loo._ se ocupâ 
eu agricultura çi prâsirea vitelor çi sûnt dintre 
oei mai bogati çi mai muncitori din întreg jn- 
de(ul. Aici s’au gâsit în o carierà de pietri.ç mai 
multe resturi de fosile.

Balanoglossus, gen de viermi din clasa Ente-
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ropneusta; corpul lungit çi preste tôt acoperit 
eu cili vibrâtori, se presiotâ difereutiat îu cinci 
segmente deosebite çi anume; în trompa con- 
tractilâ, ce-i servesce çi ca organ de locomo- 
(iuuo; acesteia îi ui’meazâ gmmazul musculos, 
înaintea câruia se deschido cavitatea bucalâ; 
al treilea segment îl formeazà regiunea bran- 
chialâ, pëtrunsâ de mai multe deschi(}êtnri înçi- 
rate de ambele laturi; apoi urmeazâ regiunea 
stoinacalâ, ce închide gi organele de reproduc- 
(iune ; în sfîrçit corpul se termina înti,’o scurtà 
coadâ eu orifîciul aboral la capëtul extern. Sexele 
sûnt sepai’ate ; din ouële fructifleate ies la ivealâ 
lai’ve — forma Tornaria, — cari în cui-sul 
evolutiunii trec prin metamorfose. Acest gen 
0 représentât prin douë specii: B. minutus çi 
B. clavigerus, ambele descoperite în golful din 
Neapole ; petrec în 
nâsip. [V. B.]

Balanophora Forst.,
(botan.) gen de plante 
parasite pe dicotile din 
familia Balanophoree- 
lor, ce cresce în Asia 
$1 Australia tropicalâ.
Toate speciile secre- 
teazâ un fel de cearâ, 
do aoeea se folosesc 
usoate ca »fâclii végé
tale». [A. Pr.]

Balanophoree, (bot.) 
tamilie de plante dioo- 
tile tropicale gi subtro
picale, (genul Cynomo- 
riiun e représentât déjà 
în reg. Jiiediteranâ), ce 
cresc parasite pe râdâ- 
cini çi au aspect de ciu- 
percà. Gel mai remar- 
cabil gen e Balano
phora. [A. Pr.J 

Balantidium, proto- 
zoar ci liât beterotricb 
adecâ eu ciüi dispugi 
uniform pe coi-p gi for- 
mând în jurul regiunei 
bucale o sérié de mici 
lamele numite m e m-
b r a n e le ‘/lo mm. lung.,' “/10o mm. làrg. B. 
coli trâiesce parasit în intestmele groase la 
om; s'a gâsit la oameni bolnavi de diaree per- 
sistenta (Peteraon, Belfrage etc.); tifos (Bkec- 
krantz etc.) gi chiar catar cronic de intestine 
(ïïeusebein). El este comunicat omului de càtrâ 
porc.

Balanus, crustaceu maiin, Entomostrac, ord. 
Ciripedelor; coebila dispusâ în cerc e închisâ 
de O operculâ mobilâ.

Bala^, CBubin balais), piatrâ scumpâ. V. 
Rubin.

Balaya, biserica Doamna B., numitâ dupa 
pioasa Domnita B., fica lui Constantin Brâneo- 
veanu, cai'e la moartea ei gi-a lâsat toatâ averea 
pentm^ funda(iunea unui asU. Prima biserica, 
ziditâ în aiiiintirea Bomnitei, a fost, dupa tre- 
oere de 80 ani, reclâditâ de Grigorie Brâneo- 
yeanu ; apoi flind dârîmatâ prin cutremunil din 
1838, bàneasa Safta Brâneoveanu a reconstruit-o, 
adaugênd spitalul gi asilul penti'u femei bëtrane.

Biserica Doamiia Balaya.
ricolul

In timpul din urma epitropia spitalelor Brân- 
covenesci a clâdit din nou biserica gi o parte 
din edificiile de prin prejui1. Biserica, agérata 
în mijlocul unui frumos parc, reproduce pânâ 
la un punct planul bisericei episcopale delà Curtea 
de Argeg (v. üustr.) Planurile clâdirü s'au exé
cutât de A. Orëscu, G. Benesch gi Fried. Hart
mann, iar picturile mui’ale de nisce mâiestri 
francezi, nu toemai potiivit regulelor iconografiei 
bisericii ortodoxe din Orient. Biserica eu cele 
5 turnuri ale sale, din cari pantocratorul la mijloc, 
face 0 impresie din cele mai plâcute, ce dis- 
posifia interioarâ, bogafia picturilor gi luxul 
mobiliarului, nu fac decât sa o mâreascâ. Bi
serica e bine intretinutâ gi are cel mai bun 
cor vocal. (V. Brancovenesci, agezâmintele.)

Balagescu, Nicolau, n. în Hagag, lângâ Sibiiu, 
a trecut 1835 la Bucu- 
resci ca profesor la se- 
minarul mitropolitan, 
dupa aceea a fost câ- 
lugâr la mânâstirea 
Cernica. Reîntors la 
Sibiiu a tipârit 1847 çi 
1848 un dictionar la- 

tino-român, a luat 
parte la adunarea Ro- 
mânilor din 3/15 Maiu 
1848 la Blaj gi a fost 
aies membru în corai- 
tetul permanent eu re- 
gedinta în Sibiiu. lu 18 
August 1848, din ordi- 
nul comisarului ungu- 
resc Br. Vay, a fost 
arestat ea agitator în 
contra tendinfelor ma- 
gbiare, iar dupa câteva 
(Jile eliberat. Prin or- 
dinatiunea comaudan- 
tului general austriac 
al Transilvaniei în 4/16 
Oct. 1848 fù întârit ca 
membru în oomitetul 
de pacificatiuue al Ro- 
manilor. Dupa ocupa- 
rea Sibiiului de armata 
magb., prevëcjênd pe- 

în care-i era via(a, a pus de i-au 
tuns përul çi i-au ras barba câlugâreasoâ, apoi 
îmbraoat în vestminte (ei'ànesoi, pentru de a 
nu fi ounoscut, a iegit din Sibiiu, ge^ênd ca ser- 
vitor pe capra caretei doamnei Golescu, oai'e, 
pârâsind locuin(a sa din Sibiiu, se reîntoarse în 
Remania. Acolo denunjat, oà ar agita în contra 
regulamentului organic al (erii, a fost arestat 
de 0 patndâ a armatei rusesoi çi (inut sub pazà 
strictà în Rîmnicul-Vâloii mai multe (Jile, iar 
de aci escortât la Bucuresci, unde prin mijlo- 
cirea unei personne înalte a fost pus în liber- 
tate. Scr., afarâ de diojionarul amintit : Grama- 
tica rom. pentru seminarii, ed. I., Sibiiu, 1848, 
ed. II. Bucuresci, 1850; Elemente de gramatica 
rom. Bue. 1850. [P. B.]

Bala^oeni, com. rur. în Rom., j. Ilfov, pl. Sa- 
bam, oompusâ din sat.: B., Bolovani çi Hobaia 
ou 1249 loc. ; are 2 biàerici, 1 gcoalâ mixta çi 
1 moarâ eu aburi.

Balasor, (sau Balasur), orag ou port în pro-
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vincia indo-briticâ Orissa; 20,265 loc. (1881); 
comerciu îosemoat.

Balassa-Gyarmat, opid capitala cottului N6- 
grâd (Ung.), situât pe termurul stâng al rîului 
Ipoly; 6788 loc.

Balast, V. lest.
Balata, suc laptos uscat delà BuUy-tree (Sa- 

pota Muelleri Bleck.) dm Guyana, care se scoate 
pria tâierea unor fâçii de coaje de pe pom, în 
cantitate de 0-3—0'5 kgr. Suoul prins în vase 
se lasâ sa se întareasca înti''o massa sponghioasâ, 
poroasâ, albuie cri roçieticà. Brutâ e amestecatâ 
eu lemne ?i coaje de coloare albâ roçietioà pana 
la roçie brunS, tara gust, încâlijitâ are miros de 
gutaperca, e pieloasâ tenace, foarte mlâdioasâ 
çi mai elasticâ decât gutaperca. La 49° devine 
plasticâ, la 149° se topesce. Frecatà devine elec- 
tricâ; conduce câldura çi eleoti'icitatea mai rëu 
decat gutaperca. Alcalüle caustice çi acidul mu- 
riatic concentrât nu o ataeâ, acidul sultuiic çi 
azotic O descompun. Consista din 88'5°/0 carbon 
çi ll'50/o hidrogen. Se înti'ebuinteazâ la cui'ele, 
pingele etc., în chirurgie çi la isolarea apai'atelor 
electrice.

Balaton, lacul oel mai mare din Ungaria, numit 
si marea maghiarà. Suprataja lui e de 690 km*. 
Se extinde delà sud-vest spre nord-est, între co- 
mitatele: Zala, Somogy çi Veszprim. Are o lun- 
gime de 76 km. çi o lajime de 11—15 km. Zace 
la 0 înâltime de 130 m. preste nivelul mârii. 
Afuncjimea lui variazâ între 4—11 m. Coloarea 
apoi e albasti'â-vercjie, numai în timp viforos de- 
vme verde înohisâ. B cam sâratâ çi nu e bimâ 
de beut, dar e bunâ çi folositoai'e ca baie, avênd 
toate însuçirile, pe cari le are apa de mare, 'fer- 
muiii nordici sûnt înalti çi prâpâstioçi, acoperiji 
eu 0 multime de coline, sadite eu vifâ de viie, 
pe cari cresce vin renumit. ^ermuiü sudici sûnt 
scun(}i çi mocMoçi. Peninsula Tihany formeazâ 
la vest 0 limbâ adancâ în lac çi îl desparte în 
doue basene: unul mai mai'e spre sud, çi altul 
mai mie spre nord. B. stà în legâturâ ou DunSrea 
prin rîul Siô çi canalul de Siô. Jui- împrejui' 
se alla regiuni pUne de vegetatiuni frumoase çi 
pitoresoi, sadite ou vijâ de viie. In B. se aflâ 
multi pesci gustoçi. Gel mai vestit e fogoçul, 
eu foale albuiu çi eu laturi sure-verçjii, çi oo- 
straçul, gâlbuiu pe spate çi laturi eu vergi 
negre. Füred, Tihany çi Keszthely sûnt cele 
mai romantice locuri de escursiuni în apropierea 
B.-lui. Pe B. umblâ vapoare, eu deosebire între 
Füred çi Siôfok. [Dr. P. O.]

Balaton-FUred, una din cele mai cercetate 
scalde din Ung. la marginea lacului Balaton. 
Temperatura apei vara se ureâ pana la 25° C. 
Indicajiunile terapeutice sûnt acelea ale scaldelor 
de mare. Deosebirea între acest lac çi mai'e este 
dulceata climei çi lipsa valuiilor provenite din 
flux çi reflux. Cei mai mulji visitatori sûnt fe- 
meile anemice çi oopü scrofuloçi, bolnavii de 
nervi çi de slâbire generalâ. Are çi 3 isvoai’e mi
nerais de apâ acrâ gazoasâ. Acestea au fâout pro- 
priamente reputajia locului ca loc de ourà. Apa 
din aceste isvoare se bea çi se întrebuinteazâ ca 
scaldâ rece çi ca baie încàlcjitâ. Multe oteluri 
çi vile particulaie. Proprietatea mânastirii câ- 
lugârilor Benedictini. Patru medici curanti.

[Dr. Vuia.J
Bâlaur, dupa mitol. pop. çi anume în poveçtile

românesci e im çerpe menstrues, un chip al fan- 
tasiei, acuçi eu un cap çi eu gura aça de mare, 
câ eu 0 Mcâ e pe pâment çi eu alta ajunge la 
ceriu, aouçi eu trei capete çi eu trei gmi, ou o 
gurâ suflâ foc, eu alta înghet çi eu a treia adiâ ; 
ba fantasia i-a fâcut çi eu çepte çi uneori eu 
12 capete. B. locuiesce deosebi la apâ, anume 
pâzesce la fântânâ çi nu lasâ pe nime sâ ducâ 
apâ, pânâ ce nu i-se dà un cap de om, câci 
el e stâpânul unicei fantâni dintr’un oraç ori 
tin ut fârâ de altâ apâ, çi adeseori pretindo eâte 
0 fatâ ca sâ o mànce, çi venind rândul çi pe 
fata împëratului, sosesce un fët frumos, omoarà 
B.-ul çi scapâ fata; dar B.-ii se ai'atâ çi în alte 
locuri, anume la capëtul pâdurü iese înaintea lui 
fët frumos çi învenineazâ aenil, apoi în mijlooul 
câmpiei e stâpânul florilor, ba se aflâ çi în fundul 
pâmêntului. Un fët frumos ajunge la poarta sau 
resuflâtoarea pâmêntului, prin care e întrarea în 
»lumea neagrâ« sau de jos, eu o funie se soo- 
boarâ, ca pe o (Jinà sau fatâ de împërat sa o 
scape de smei, çi aci de regulâ aflâ B.-i, cari 
vreau sâ mânee pui de pajurâ sau de sgripeiu- 
roicâ (Cf. povestea Teiu Legânat çi Prâsle), dai' 
fët frumos îi omoarâ, çi pentru-câ ortacii ne- 
credincioçi au tras funea in sus, marna puilor 
îl scoate la »lumea albâ« sau cea de sus. Fët 
frumos totdeuna prâpâdesoé B. çi de régula 
eu paloçul îi taie capetele, çi câte odatâ din B. 
curge atâta sânge, încât stinge atare foc. Uneori 
B. se schünbâ în fecior. Un B. nu putea în- 
gbiji un cerb eu ooarne, fët frumos îi vino îutru 
ajutor çi îl scapâ, iai1 B. se préfacé într'un fe
cior, câci era fiu de împërat, dar a fost blàstemat 
de pârinti ca sâ se faeâ B. ; de altâdatâ un B. a 
locuit într’o fatâ, çi când a ieçit din ea, im pitic 
i-a tâiat capul, apoi repe(jindu-S6 eu paloçul 
asupra ei, fata vomà trei oue de B. B. dupa 
mit. daco-românâ de regulâ e representautul 
unui monstru de apâ çi uneori de întunerec, 
iar fetii fnimoçi sûnt representantii Imninoi, ni 
([eitâtUor de luminâ, sûnt învingëtorii B.-lor. 
B. în toate sûnt identici eu Hydra çi Drakon-ul 
(y. ac.) din mit. grecâ çi ou Drache la Germani, 
Sârkâny la Maghiari, çi B. în poveçtile noastre, 
povestite de sute de mii de oameni, din smintâ 
adeseori se sohimbâ eu smeü (v. ao.), cari sûnt 
eu totnl alte flinje. [Atm.]

Bâlaur, (Draco volans), nn animal din ord. 
Saurianelor (çopîrlelor), se cai'acteiisoazâ prin 
0 pélitâ latâ, ce o are la amêndouë pâr(ile cor- 
pului, între coaste çi picioai'e. Aceastâ pelitâ 
îi servesoe la sburat de pe o craeâ pe alta. 
Altmintrea înfâjiçarea îi este ca a unei çopirle, 
pe cap are nisce crestâtmi de piele, pe spate 
0 creastâ, ooada lungâ eût jumëtate oorpul, 4 
picioare eu câte 5 degete lungi. Limba este 
groasâ, pujin despicatâ çi nu o poate scoate 
afarâ. Coloarea coipului este veide, a aripioaroi 
brunâ. Lungimea de 22—30 cm., coada cam 
12—15 om. Trâiesoe în insula lava, pe arbori, 
çi este eu totul neprimejdios.

Bâlaur, numele unei constelatiuni din enüs- 
fera nordicâ; are reotaseensiune 130—300° çi 
deolinatiune nordicâ 50—80°. Se aflâ între 
Cepheu, Hercule çi Lyra. Coada çi-o întinde 
çeipuind piintre Uisa mare çi micâ; foalele, 
fâcând mai multe sucituri, se întinde înipre- 
jmnil polului echpticei. Are la cap o stea de
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gradul al H., apoi 11 stele de gradul m., çi preste 
tût 220 stele visibile.

Balavat, coliuâ de ruine, spre sud-est delà 
MosuJ, în estul fluv. Tigris. Aici au fost des- 
gropate palatale regUor Assyiiei Assurnasirpal 
(884—860 a. Chr.) çi al fîului s5u Salmanassar II. 
Inscriptiunile desooperite se pâstreazâ în British- 
Museuin.

Balàzsfalva, numele magh. al opidului Blaj. 
Baldzstelke = Blâjel.

Balba^, (mied, idromel), o beuturâ preparatà 
(lia apâ çi miere.

Baibi, Adriano, geograf çi statistic ital., n. 
1782 în Venetia, f 18& în Padua; dupa publi- 
carea operei: »Prospetto politico-geografico dello 
stato attuale del globo« (1808), fù chiemat ca 
profesor de geografie în Mui'ano ; 1820 mergênd 
m Poitugaba adunà material din arohivele regale 
pentru »Essai statistique sur le royaume de Por
tugal et d’Algarve», (Paris, 1822) ; 1821 se açedà 
în Paris. Opul mai cunoscut e : «Abrégé de 
géographie*.

Balbinus. Decius Coélius, împërat roman în 
timp de 3 luni (238 d. Chr.) Inalt functionar în 
Asia, Africa, Galia, Pont, Tracia etc., de doue 
ori consul, bun administrator, frumos, bogat, 
vial, poot, éloquent, iubit de popor çi sénat, era 
desemnat de împrejurâri sa joace un mare 
roi. Cei 2 Gordien! fîind uciçi de pretendentul 
Maximin în Africa, senatul înfricoçat de acesta 
numesce împërat civil pe B. iai' militer pe Pu- 
pienus (9 lui. 238), care sa preîntimpine pe vio- 
toriosul prétendent. Tinërul Gordian ni. e pro
clamât César. Maximin e sfârîmat la Aquilea 
do Pupienus. In Roma isbuonise o revolutie 
a protorienilor. B. eu greu o (inuse în frîu. 
Soshea lui Pupienus üniçtesce întru câtva spi- 
litole. Mai apoi cei 2 împërati se ceartâ, sol- 
datii, cari nu-i aleseserà, profita de aceasta 
çi se revoaltâ, nàvâlesc în palat, îi prind çi-i 
tîrâso pe stradà eu insulte. Gai'da germanâ 
a palatului alergând în ajutor, pretorienii mâ- 
celâresc pe cei doi împèrati (238). B. era de 
60 ani.

Baibo, Cesare, bârbat de stat çi scriitor italian, 
n. 1789 în Torino. Déjà pe timpul expeditiilor 
lui Napoléon I. a jucat roi poütic. La 1824 însà 
s’a retras, dedicându-se eu total literatmii spre 
a pregàti renascerea Italie!. Pe lângâ scrieiile 
lui Mazzini çi Gioberti, cea mai mare înfluentâ 
a avut-o asupra poporului italian cartea lui B. 
«Sperauze d’Italia*, care urmârea; neatîmarea 
Italie! fatà de puterile strâine. In 1847 a fost 
çeful primului ministeiiu constita(ional în Pié
mont. f 1853.

Balboa, Vaseo Nunez, concuistador span., n. 
1475 în Jeres de Badajoz, merse în Santo-Do- 
mingo sa scape de creditori. întreprinse 1513 o 
câlàtorie çi vëijù cei dintâiu Oc. Pacific; ocupà 
terile htorale în numele regelui de Spania, sub 
comanda livalului sëu Pedrarias Davila fâcù mai 
multe oxpedi(iuni norocoase ; acusat de rebeliune 
fù décapitât 1517 în Santa-Maiia.
. Balbuena, Don Bernardo, poet span., n. 1568 
m Val de Penas, provincia Mancha, stadià teo- 
mgia în Mexico, in 1620 fù numit episcop în 
Puerto Rico, f 1627 aici. Opéré principale: »E1 
siglo de oro« ; «El Bernardo* etc.

Baie, fini lui 8as Voevod al Moldovei. Dupa ce 
Bogdan, Voevodul Romànilor din Mararaureç, 
ocupà Moldova în 1349, pe atanci dependenta 
de Ungaria, çi întemeià un stat indépendant, B. 
cautâ sa se man^inâ în moçtenirea pârinteascâ 
eu ajutoml Ungariei çi ia parie la resboaiele 
regelui Ludovic îu contra lui Bogdan. Bogdan 
remânênd învingëtor, B. pârâsesoe Moldova çi 
se retrage în Maramureç, unde regele Ludovic 
conferi in 1365 lui B. çi fratUor sei Drag, Dra- 
gomir çi Stefan posesiunile lui Bogdan eu voe- 
vodatul Maramureçului. B. çi Drag (sau Dragoç) 
apar în documente ca Voevo^i romani de Mara
mureç pana la 1398. Drag este strâbunul farailiei 
nobile unguresoi de Dra^. [D. On.]

Balcatl, (turc. = munte, bulg. Stara planina, 
în antichrtate Haemus), mun(i în peninsula 
balcanicâ; se încep la Timok resp. Vidin, de 
unde îçi iau direc^unea spre sud-sudest, apoi 
spre est, çi se teminâ în Marea Neagrâ la 
capul Emine Burun. B. despârtesce Bulgaria de 
Tracia (Rumelia orientalâ), çi formeaaâ culmea 
despârtitoare între basiniü Dunâiii de jos çi al 
Mârii Egeice. Din B. curg spre Dunâre rîurile : 
Lom, Ogost, Vid, Osma, lantra; spre Marea 
Neagrâ Kamcik; spre sud în Marita ; Topolnita, 
Tundja; spre vest afiuen(i ai rîurilor Niçava çi 
Timok. B. se compun din trei grupe : cea esticâ 
delà capul Emine Bumn pânà la oraçul Sliven ; 
B. central delà Sliven pànâ în valea rîului Isker, 
çi B. vestic delà Isker pana la Timok în gra
tina Serbie!. B. vestic çi mai aies cei estic se 
ramificà în mai multe çiruri paralele eu vâi 
longitudinale, pe când B. central e mai compact 
eu coaste prâpâstioase spre sud la valea Tundjoi. 
In privintâ geologicâ B. central çi cei vestic e 
compus din roce cristaline, iar în B. estic pre- 
valeazâ foimatiunile vâroase çi enrptive. In 
coastele nordioe ale B.-lui, mai aies înspre vest, 
se aflâ çi cârbuni de piatrâ. B. e lipsit de pis- 
curi ascutite, el are cupolè rotan4ite. Punctul 
cei mai înalt al B.-Iui e lunu-ukcial de 2374 m. 
Clima B.-lui e diferità; pe coastele sudioe ale 
B.-lui estic çi central aerul e plâcut, verile 
lungi çi vegetatia bogatâ (rose, vii, nuci), iar 
coastele nordioe çi B. vestic au o climâ asprâ 
çi iaiTiâ lungâ. Coastele sudice ale B.-lui centrai 
sûnt pleçuve, pe când celelalte sûnt acoperite 
eu pàdm-i dese. Preste B. trec mai multe pasuri 
ca: Sveti Nioola (1374 m.), Petrohan (1442 m.), 
Trojan (1434m.), Çipca(1334m.),Tordita(1097m.), 
Demirkapu (1069 m.) etc. Loouitorii B.-lui sûnt 
Bulgaii çi mai putini Turci; ei se ocupa mai 
aies ou economia de vite çi agricultura. — Penin
sula balcanicâ, numire folositâ delà începutul 
seol. XrS. pentru peninsula sud-esticâ a Europe!, 
deçi muntü B. se aflâ mimai în partea nord- 
esticâ a ei. Drept grani]â nordicâ a peninsulei 
înspre continent se oonsiderâ huia Savei çi a Du- 
nâiii de jos. In peninsula B. se aflâ statele : Bul- 
garia(cu Rumelia orientalâ), Tui'cia, Grecia, Sêrbia, 
Muntenegru çi (erile Bosnia eu Herjegovina çi 
Daimatia. Unii mai uumerâ çi Remania ca apar- 
(inênd acestei peniusule, mai aies câ istoria ei 
e strins legata de a statelor baloanioe, strict luat 
însâ numai Dobrogea se (ine de peninsula bal- 
oanioâ. (Descrierea (erilor balcanioe v. la nu
mele lor.) Suprafata çi locuitorii (erilor balcanice 
0 aratâ uimiâtoarea tabelâ:
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Stipmfa^ 
în kmt. Looiiitori Loc. po

1 kml.

Dalmalia................................. 12,632 627,426 41
Bosnia çi HertoROvina . . 61,690 1.460,000 26
Sêrbia....................................... 48,110 2.161,961 45
Bulgaria eu Rumelia orien t. 96,600 8.164,875 38
Monténégro............................ 9,085 200,000 22
Turcia europeani . . . 166,633 6.276,000 31
Grecia.................................. 66,119 2.187,208 84

461,920 14.665,070 8814

Locuitorii sûnt; Sêrbi, Bulgari, Albanezi, Ro- 
niâni macsdoneni (Arâmâni, Greci $i
Turci. In partea eaticâ a peiiinsulei, mai aies 
în terile scoase de sub administratia turoeasoâ, 
se poate observa o crescere a poporatiunii, pre- 
cum çi a comorciului çi bunei stâri, iar în partea 
vesticà acoporità ou mun^i mai mari çi deçi, re- 
mâne mai înapoi. Fünd peninsula mai uçor ac- 
cesibilâ dinspre est, în aoeastâ parte ?i-a càutat 
drum çi comerciul european, oare în timpul mai 
non a fost înlesnit prin mai multe linii ferate, 
cari prom^veazà interesele economice interna
tionale. Cea mai impoi'tautà linie feratâ din cen- 
trul Europei spre Orient este linia Belgrad-Niç- 
Taribrod (,S4l km. prin Sêrbia), 'f'aribrod-SoBa- 
Mustafa-Pa?a (361 km. prin Bulgaria) çi Mustafa- 
Paça-Constantinopple (354 km. piin Turcia) ; apoi 
linia Niç-’Wranja-Üsküb-Salonichi, cai'e stà în 
legâturâ eu linia Hamburg-Berün-Budapesta- 
Belgrad. Acestor linii le face concurentâ linia 
Bucui’esci-F etesci-Cernavoda-Constanta, deschisâ 
în 1895 prin inanguraroa monumentalului pod 
preste Dunàre la Cernavoda. Afarâ de aoestea 
fiecare (earâ balcanicâ îçi are reteaua sa de linii 
ferate.

Balcanice, limbile, sûnt aoele cari se vorbesc 
în peninsula baie., adecâ 1) t. turceascà, care 
ca Limba domnitorilor a avut mare înrîurire 
asupra tuturor celorlalte limbi baie., dar numai 
in privinta vocabularului çi a semasiologiei, fiind 
câ flexiimea çi sintaxa limbii turc., care, oa çi 
limba raagh. §i cea finicâ, apar(ine ümbilor ural- 
altaice, sûnt eu total deosebite de ale limbilor 
ariane ',2)1. hulgartl, care se vorbesce în Bulgaria, 
Macedonia çi Tracia; 3) l. sêrbà, vorbitâ în 
Sêrbia, Bosnia, Hertegovina, Dalmatia, Munte- 
nogro çi în Croatia (dar nu în Macedonia); 4) 
l. romând; 5) l. albanezà în Albania çi în par- 
file alâturate Macedoniei, ou doue dialecte deo- 
sebite : a) cel gheghic càtrâ nordul Albaniei ; b) 
cel toschie càtrâ sud; 6) l. grecà. Limbile sub 
5 çi 6 sûnt ümbi autoclitone, cele sub 2 çi 3 
aparfin familiei slave, 1. l omânà e o limbà neo- 
latinâ; dar totuçi limbile bulgare, albaneze çi 
romane au în muJte priviiife aça mari asemënàri, 
încât pot fi eonsiderate de o grupâ deosèbitâ. 
Dar relafinnile lor sûnt pana acum abia men- 
tionate, nu însà studiate. Pentru fiecare filolog, 
care se ocupâ eu limba rom., e de trebuinfâ cu- 
noscinta tuturor limbilor baie., dar mai eu samâ 
a lin\bei bulg. çi a celei albaneze. [G. AV.]

Bàlcâuf, comunà çi parochie (împreunâ eu 
mioile corn. Botoçânifa çi Gropana sau Rudesci), 
eu càte 0 moçie mânâstireascâ çi boiereasoà, în 
càpitân. çi jud. Siretului în Bucovina; au îm
preunâ 2248 loc. (2051 ort., 163 apus. çi 34 mos.) 
eu o çcoalâ de o olasà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bâlcesci, numirea mai multor locaUtâti în 
Rom.; mai însemnate: 1) B., sat în ]. Argeç,

pl. Oltu, leagânul familiei Bâlcescilor, 278 loc. 
2) B., com. rur, în j. Vâlcea, pl. ültefu de jos, 
1079 loc., cari se ocupâ eu ^ricultura, prâsirea 
vitelor, industria çi comerciul. 3) B., càtun al 
com. lui’. Cârligei, j. G or], situât pe malul dropt 
al Gilortului; ai’e o suprafafâ de 840 ha. çi 
300 loc. Aci se aflâ o bisericâ de zid, întemoiatà 
de jupân Ilie Çtirbei, oonsilier împëràtesc în 
timpul anexârii Olteniei la Austria çi de jupâ- 
neasa sa Despa din Éengesci la 7240 (1732). 
Spre nord de bisericâ se vëd ruinele caselor 
cons. Ilie Çtirbei. Inscriptia de pe bisericâ spune 
oâ la 1732 casele au fost fâcute din nou.

Bâlcescu, Nicolae, istoricul-poet al lui Miliaiu 
Viteazul, unul din întemeietorii limboi literare 
romane; n. 29 luniu 1819 înBucuresci, çi remas 
orfan de tatâl sëu, pitanü Barbu B., crescù 
sub îngrijirea mamei sale Zinca, n. Potrescu. 
In 1821 familia sa câutà refugiu dinaintea 
eteriçtilor greci la Braçov. Incepênd delà 7 ani, 
B. priini iintiliele cunoscinfe în 1. grec, çi rom. 
delà un arohimandrit grec, apoi urmà cursurile 
colegiului sf. Sava, pe cari le termina eu distiuc- 
tiune. Neputêndu-çi continua studiile în strâinà- 
tate din lipsa inijloacelor, rugà pe bànâteanul E. 
Murgu sâ-i faeà un cura de filosofie acasâ ; apoi 
la stâminfa familiei sale de a-çi alege o cariera, 
în vîrstà de 19 ani întrà în milifio, ca fecior de 
boier în categoria cadefilor. In iama a. 1839—40, 
dupâ propunerea sa, se deschise în Bucuresci o 
çcoalâ pentm militarii de gradele inferioare, în 
care B. fù numit profesor de A. Ghica-Vodâ. 
La examenul delà sfîrçitul anului asistà çi dom- 
nitorul çi remase pe deplin multâmit de pro- 
gresul fàcut. Insâ, fiind-câ cousulul rus nu vedea 
eu ochi buni o asemenea institutiune, în care 
tinerul B. propuuea, între altele, cunoscinto de 
geografie çi de istoria nafionalâ, çooala se des- 
liintà çi B. îutrebuintà de aci înainte tôt timpul 
liber pentru studiile sale de predilectiune. Dar 
prin temperamentul çi caracterul sëu getieros 
çi entusiast çi prin împrejurârile de atunci ale 
terii, B. era ui’sit a fi nu numai un om de litere, 
ci çi un mare om de acfiune. Partidul national, 
în fruntea câruia se afla atunci I. Câmpinoauu, 
çi care întemeiase Societatea filarmonicà pentru 
cultivarea literaturii çi înfiintarea teatrului na
tional, desvoltà çi o însemnatà activitate politicâ. 
La 1838 acest partid fâcuse în ascuns un proiect 
de constitutiune, care cuprindea : egalitatea îna- 
intea legii, adecâ çtergerea privilegiilor, unirea 
eu Moldova, principe strâin, împroprietârirea fe- 
ranilor ç. a. Oolonelul I. Câmpineanu, luànd 
eu sine acte autentice, plecà la Constantinopole 
çi pe la cabinetele Europei, ca sâ lucreze pontru 
înlâtui'area protectoratului rusesc çi pentru de- 
tronarea lui A. Ghica, descris ca unealtâ a Ta" 
rului. La reîntoarcerea în (earâ, Câmpi neimu 
fù arestat din ordinul Rusiei çi trimis la Plum- 
buita. Aceasta motiva formarea unei conjuratiuiri, 
avênd în frunte pe B. çi Miticà Eilipescu; çi iu 
1840fârâ sà cugete,câ în împrejurârile do atuuci, 
fàrà pregâtire, fârâ mijloacele çi orgauisaroa 
necesarâ, o revolutiune era eu neputintâ, înto- 
meindu-se numai pe o revolutie posi bilâ in ïurcia, 
ei pubficarâ o proclamatiune eu programul cou- 
stitutiunii projectate do partidul national. Con- 
spiratorii furâ îndatà descoperiti çi da(i în ju- 
decata unei comisiuui ad-hoc, care-i osândi la
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ocnâ pe via(â.^ Dar osanda lui B. çi Filipescu 
fù schimbatâ în închisoare pe timp déterminât. 
Filipescu a fost închis la mânâstirea Snagov, 
onde 2 ani fù tinut eu picioarele în apâ, din 
care causa a çi mûrit. B. a fost închis la mâ- 
nàstirea Mârgineni, apoi mutât în arest la Bucu- 
rosci, unde nu i-se da decât pane, un pat fârà 
ait açternut, decât mantaua soldafeascà, çi nu-i 
era iertat a comunica eu nime, nici a ceti alt- 
ceva, decât un ceaslov. B. stete închis 2 ani, 
pana la venirea pe tron a lui G. Bibescu, cai'e-1 
amnestià. Atunci reluà studiul istoriei nationale 
çi întreprinse o càlâtorie pe la mânàstirile din 
Uai'pati, ca sa culeagâ documente, inscriptiuni 
çi traditiuni çi »sâ caute sub ruine urmele mâ- 
ririi strâmoçesci«. El cetise la 20 de ani tôt ce a 
putut alla relativ la istoria Romànilor. Studiase 
ou deamëmntul colectiunea de chrisoave çi alte 
documente a câpitanului Cornescu Olteniceanu, 
po mulfi din autorii clasici, çi numeroase scrieri 
.strategice. »Avea credinfâ, (pce I. Ghica în 
Sorisori, câ Remania nu se va puté ridioa 
decât prin arme; çi cà Românü trebue eu ori 
ce prêt sù se arate pe un câmp de bâtaie, sa 
dea doveep de vitejie, sa se afii'ine ca napune; 
idee pe cai’e o vedem dominând dearândul în 
toate scrieiile sale«. La 1844 cetesce într’un 
cerc de amici ântâia sa scriere : »Armata românâ 
çi arta militara la Români delaîntemeierea prin- 
cipatului Valachiei«, pe care amicul sêu 1. Ghica 
i-o luà çi 0 publicà în »Foaia sciintificâ çi lite- 
rai'â» din laçi în 1844, çi apoi în eclipune sepa- 
ratâ. Tôt în aoea foaie publicà B. »Comentarii 
isupia bâtâliei din câmpul Rigâi sau Cosovo», 
în care dovedesce, câ Românü n’au fost trâ- 
dâtori în acea luptâ. In 1845 începe a pubüoa 
în Bucuresci împreunâ eu A. Tr. Launan »Ma- 
gazinul istoric pentru Dacia», care se continua 
pânâ în 1847. Aci se tipârirâ ântâia oarâ cro- 
nioele Munteniei çi o mulpme de alte documente 
çi studü. In spécial B. publicà aici : In tomul I. : 
Cuvent preliminar despre isvoarele istoriei Ro- 
mânilpr ; Românü çi Fanariopi ; I. Tâutul, mare 
logofët al Moldovei; logofëtul Miron Costin, 
istoricul Moldovei; Spâtarul loan Cantaeuzino; 
Postelnicul Constantin Cantaeuzino. In tomul II. : 
Puterea armatâ çi aida militara la Moldoveni 
în timpul mâririi lor; Despre starea socialâ a 
inuncitorilor plugari în principatele romane în 
deosebite timpuri. In tomul IV: Campania Ro- 
màniloi- în contra Turcilor delà 1595, care fâcù 
pe urmà parte din cartea a doua a istoriei lui 
Mihaiu-Viteazul, scrisâ la Paris în Martie çi 
Aprilie 1851; Buletin despre porü-etele princi- 
pilor 'ferii-Românesci çi ai Moldovei, ce se aflà 
în cabinetul de stampe delà bibhoteca régala 
din Paris. «Studiile sale, observa Gr. Tocilescu, 
deçi forfecate de censor, loviau adânc despo- 
tismul (JUei, protectoratul nas, clasa aristocratà; 
dp aruncarà senünta în ogorul naponal çi pre- 
gâteau spiritele pentna revolutiune !...« Pe când 
domnii çi boierü açteptau scâpai’e delà pravo- 
slavnica Rusie çi se umiliau înainte-i, B. avea 
curagiul de a sorie : »Nioi odatâ o nafie nu se 
poate mântui decât prin sine însâçi«. In studiul 
^espre starea socialâ a muncitorilor plugari«, 
8. làmuresce originea proprietâtilor maii çi a 
olâ(jii (wbâgiei), çi aratâ, cum tenanul român, 
robit boierilor, deodatâ eu dreptul de proprietar

al pâmêntului çi-a pierdut çi eroismul çi iubirea 
de tearâ. Inspâimêntat de cutezanfa, eu care 
scria B., guvernul luase mésuri pentru arestai'ea 
lui. Insâ ajutat de anücii sëi, el pârâsi teara 
în 24 de oare çi plecà la Paris, unde mai bine 
de 2 ani adunà de prin archive çi bibliotecë 
material pentru «Istoria Romànilor sub Mihaiu 
Viteazulo, oare îçi propusese a o scrie. Dar çi 
în strâinâtate activitatea sa nu se mârginî numai 
la ocupatiunea üterarâ. Prin iubirea de tearâ, 
de care era îndâcâratâ inima sa, ca prin o putere 
magneticâ adunà în jurul sëu pe tinerii munteni 
çi moldoveni din Paris çi înfiintà Sodetatea 
studenfilor români, în oare se ciraentau legâ- 
turile de frâtie çi se nutria idea cea mare a 
unirü. Tôt atunci se înfiintà çi în Bucuresci 
Sodetatea literarâ eu acelaçi scop: luminarea 
poporului prin crearea de mijloace pentru aju- 
torul studentilor hpsiti din strâinâtate çi pentru 
tipâiirea de caiti. Âncâ la 1843 B. împroimâ 
eu I. Ghica çi Chr. Tell, luai'â initiativa pentru 
înfiintarea unei societâti poütice, secrete, ou 
deviza: dreptate çi frâ^e ; çi aceastâ societate 
a organisât la timpul sëu revolutiunea din Mun- 
tenia, în 1848. In primâvara acestui an, când 
flacâra revolutiuiüi isbueni mai în toatâ Europa, 
B. alergà în patria sa çi, împreunâ eu Bolin- 
tineanu, reîntors çi el aturroi din Paris, eu Gr. 
Alexancirescu, Boüac, Teulescu çi Zane, scoa- 
serâ (Jiarul «Poporul suveran». Aci B. expunea 
eu multâ însufletire çi competintâ ideüe de re
forma, positiunea çi drepturUe terü dupa tra- 
tate çi îndemna pe compatriotii sëi sâ-çi apere 
nationalitatea çi drepürrile, de va fi nevoie, ohiar 
eu vërsarea sângelui. In Sept. 1848, dupa câderea 
revolutiunii, B. împreunâ eu alti capi ai aoelei 
miçcâri furâ arestafi çi trimiçi la Rusciuc, çi de 
acolo porniti pe Dunâre câtrâ ürçova în nisoe 
vase strimte,' numite ghimii, pe un açternut de 
ghiulele eu rogojini pe deasupra, îu care nici 
rn genunchi nu puteau sta. In aceste ciudate 
unelte de tortura oâlâtorirâ 3 septëmâni, arçi 
de soar’e sau muiati pânâ la piele de ploaie, 
nutrîti numai eu pâne neagrâ uscatâ. La Semlin 
furâ eüberati. B. trecù în TransUvania, primind 
delà compatriotii sëi însârcinarea sâ împace pe 
Români eu Ungurü, ca împreunâ sâ lupte rn 
contra despotismului, pentru realisarea idealului 
national. Vc(}n pe Kossuth çi alti fruntaçi ai Un- 
gurilor, dar-, dupâ lungi tratâri zâdarnice, B. 
rèmase desilusionat, oàci Ungurü nu voiau sâ 
recunoasoâ existenta Romànilor ca natiuue. Cu 
atât mai mult însà îi cresoù speranta çi entu- 
siasmul sëu pentru viitoriü Romànilor, când cu- 
noscù pe lancu çi pe vitejii apârâtori ai numtüor 
Ardealului. In peripetiüe sale prin Transilvania, 
B. fusese prins de nisce sentinele ale armatei ru- 
sesoi, care întrase în Transilvania, çi numai în- 
çelându-i ou tutun çi rachiu putù scâpa. Ràtâcind 
apoi prin munti, toamna, câoi era m-mârit acum 
de imperiaüiaustriaci, se îmbolnâvr de junghiuçi 
de friguri çi stete ascuns 3 septëmâni în bordeiul 
rmui pâdurar- la Câmpeni. Dupâ ce s’a întrâmat 
putin, flind-oâ îi era imposibil de a càpëta un 
pasaport, se îmbrâoà terânesce, se spoi pe fatâ, 
cumpërà 4 carâ de donite çi, însotit de 3 amici 
çi 3 Moti adevërati, plecarâ din Câmpeni sub 
nume fais, tolosLnclu-se de dreptul Motilor de 
a face acest negot ambulant fârâ pasapoarte,
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Astfel atrâbâtù toatâ üngaria çi Austria pânâ 
la Viena. Aci fù supus unui interogator, însâ 
scâpà ÿi la 17 Oct. fù în Paris. Agitaflunea 
sa pGutru causa nationala nu încetà un minut 
pânâ la lovirea de stat delà 2 Dec. 1851 în 
Francia. Sosit în Paris, câutà sa organiseze pe 
Roniânii omigrafi, cari prin venirea lui sim^irâ 
un nou îndemn de activitate. Merge la Londra, 
ca înaintea ministnilui Palmerston sa pledeze 
causa românâ ?i înteraeiarea unei confederatiuni 
balcanice; îutrà în legâturâ eu Mazzini; publicà 
în 1850, în » Journal des économistes» : Question 
économique des Principautés danubiennes, în 
care aratâ starea terilor romane çi trebuintele 
lor; la 3/15 Maiu 1851, când studenfii din Paris 
serbàtoresc aniversarea revolufrunii ardelene, 
tine frumosul çi miçcâtoml diseurs despre »Miç- 
carea Românilor din Ardeal®. Tôt atunci publicà 
B., în fascicula «Remania viitoare», «Cântarea 
României«, poemâ epioà de un lirism sublim, 
pe care el (jicea a o 11 adat la o mânâstire, 
nu spune la care, însâ în aceastâ poemâ se 
vod ideile çi stilul din celelalte sciieri ale lui 
B. Delà 1851, încetând agitafiunea politicâ, B. 
începù a .serre «Istoria Românilor sùb Mihaiu- 
Viteazul», opéra sa principalâ, pentra care de 
mult avea materialid adunat. Dar tôt atunci 
se déclara .çi boala sa itremediabilâ, ftisia pul- 
monarâ, contractatâ prin multele strapafe çi 
suferinte flsice çi morale, boalâ cradâ, care în 
2 ani îi stinse via^a çi pe care, cum spune în- 
suçi, se silea a o întrece în iutealà prin o acti
vitate neîntrerrrptà. Adeseori se scula noaptea 
çi scria sau dicta surorii sale, care multâ vreme 
a fost nelipsitâ de lângâ el în timpul boalei. 
Vara anului 1851 o petrecù la Ville d'Avray, 
un sat lângâ Paris. La 16 Oct. trecù în insulele 
Hyéres, în sudul Franciei, în o cUmà mai dulce, 
rmde remase toatâ iarna. In 1852' trâi în Pa- 
lermOj în SiciUa, mereu ocupat eu serrerea sa, 
pânâ rn cele din urmâ (Jüe, fàrâ sâ o poatâ ter
mina. Intreagâ opéra e rmpârtitâ în 6 cârti; 
din acestea cartea a V. e scrisâ numai pânâ la 
c. XXXin, care coïncide eu numêml anUor de 33 
ai etâtii sale ; cartea a VI. nici n’o începuse. Sim- 
tind câ i-se apropie sfîrçitul, voi sâ se întoarcâ 
în tearâ, veni pânâ la Galafi, însâ refusându-i-se 
întraroa, plecà iar prin Constantinopole la Pa- 
lermo, unde dupâ 6 septëmâni, în 16 Nov., mûri 
înstrâiuat, fârâ sâ aibâ pe nime lângâ sine. 
Prin testament constata datoriile, ce doria a se 
plâti otelierului sëu, çi încredinpl hâr’tüle sale 
consulului turcesc ca sâ le dea amicului sëu 
Ghica, care atunci era în Turcia. Neputêndu-i-se 
cumpëra un loc în cimiter, de vreme ce nu 
s’au aüat la el decàt 30 lei, fù înmormêntat 
în groapa comunâ, aça câ la 1860, când N. 
lonescu fù trimis de guvernul lui Cuza ca sâ-i 
aducâ osemintele, nu i s’au mai putut alla, 
l'iealul lui B. era neatrrnarea çi unirea tutur'or 
Românilor îutr’un singur stat, întemeiat pe prin- 
cipiile dreptâtii çi libertâtii. Mijloaoele pentru 
realisarea acestur idéal le vedea el în luminarea 
poporuliri, în ameliorarea sorti! lui çi în oreç- 
terea ])uterii armate ; pontru-câ dupâ idea, care 
prédomina în toato lucrârile sale, nici odatâ 
0 natie nu se poate ridica decât prin sine însàçi. 
In «Question économique» studiazâ ca un ade- 
vërat econoniist chestiunile çi mijloacele orga-

nisârii sociale: împroprietârirea teranilor, în- 
flintarea institutiunilor de crédit çi în spécial 
creditul fonciar, trebuinta unui ministoriu de agri- 
culturâ, fundarea de societâti agricole çi de ferme 
model, chestiunea mânâstirilor închinate ç. a. 
Cele mai multe din ideile çi dorintele lui B. 
sûnt astâcji fapte împlinite ; unele açteaptâ âneâ 
realisarea lor. Ca istoric, critica îi gâsesce astâ()i 
unele neajunsuri, expliçabUe de altfel prin starea 
de atunci a sciintei noastre istorice çi prin spi- 
ritul acelei epoce de reînviere nationalâ, când 
çi literatura seivia ca armâ de luptâ. Insâ oa 
scriitor, operele lui B., adevëratâ oglindâ a ma- 
relui sëu suflet, vor remâné totdeuna ca modèle 
de limbâ çi frumsetâ literarâ, çi ca isvor do idoi 
çi simteminte nobile, de abnegatiune, devotament 
çi de cea mai sfântâ iubire de patrie. Dospre 
B. au scris mai desvoltat; I. Ghica în »Scrisori« 
çi «Amintiri din pribegie dupâ 1848«; V. Ale- 
xandri în »Prosâ«; Gr. Tocilescu în »Nic. B. viata, 
timpul çi operele sale», în «Columna lui Traian» 
din Febr. 1876, çi în broçurâ separatâ; N. loiga 
în «Schife de literaturâ românâ», vol. I.|; çi A. Odo- 
bescu «Nie. B. çi scrierile sale», precuvêntare 
la «Istoria Românilor sub Mihaiu-Viteazul», re- 
produsâ çi în scrieri bterare çi istorice, vol. III.

[M. Strajan.]
Balch, (engl. Balkh), oraç în Turkestan; delà 

1850 se tine de Afghanistan, lângâ rîul B.; în 
vechime s’a numit Bactra; 15,000 loc., tesâ- 
torü de mâtasâ.

Balchaÿ, lac în partea esticâ a stepelor Eir- 
gizilor, 20,616 km*., 238 m. preste suprafata 
raârii; afluent principal: rîul Ili.

Balcic, oraç in Bulgaria, lângâ Marea Neagrâ, 
eu port, 30 km. delà Varna, 4272 loc. ; export 
de cereale çi poame framoase ; économie do vite, 
mai aies oi çi câpre.

Bâlciu, tîrg care se tine la datâ fixâ ; în Mol
dova iarmaroc. Altâdatâ B. se tineau mai ou 
samâ în (}ile de serbâtori religioase çi aveau 
caracter îndoit: bisericesc çi comeroial. Din 
prioina greutâtilor de comunicatie era necesar 
oa teranii, în (Jilele de serbâtori, sâ poatâ gàsi 
adunate în unele loouri hotârite toate trebuin- 
cioasele vietii. In Francia cel mai renumit B. 
din vechime era cel din St. Denis, inliintat 
în a. 629. Acest B., la care veniau negustori 
din lumea întreagà, chiai' din Siria çi Persia, 
nu încetà decât în 1789. Un ait B., foarte cu- 
üoscut sub numele de Landit, çi multe altele 
adunau în Francia representantii lumii oomer- 
ciale din toatâ Europa. Astâ4i B. cele mai re- 
numite sûnt cele eu turtâ dulce, cari se tin 
la Paris, la Paçti, çi cele din Vinconnes çi 
Neuilly. In Englitera, B. delà St. Barthélemy, 
la Londra, a fost foarte renumit. Astâiji tîr- 
gurile din Englitera nu mai sûnt decât tîrguri 
agricole, imde se vend mai eu samâ vite, precum 
cele delà W e y h i 11 (Hampshire), Horu-Castle 
(Lincolnshire), Greenwich, Falkirk (Scotia). 
In Olanda B. se deosebesc prin vesolin ne- 
spusâ, care domnesce în aoeste solemnitâti, cn 
toate câ veselia nu este în firea acestei natiuni. 
In Italia, la Sinigaglia, se vend mai aies 
raâtâsârü. In Spania B. delà Se villa, laPaçti, 
adunâ toatâ nobleta spaniolâ, care se açeazâ în 
câsute fâcute într’adins çi pe pridvorul cârora 
se cântâ çi se joaeâ jocui'i nationale. Germama
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este teai'a din Europa, oare are B. cele mai în- 
semnate. Numele de Kirohni ossen (Kermesse) 
(lovedesoe originea lor religioasâ. Cele mai renu- 
mite se tin la Lipsca, unde se vend multe 
cârti, la Frankfurt 1. Main, la Frankfurt 
I. Odera çi la Brunswick. In Eusia, în 
tû(i anii la 1 Iulie se deschide celebnü B. 
delà Nijni-Novgorod. Prâvâliile, în acest 
tire, sûnt açe(Jate, dupa felul mSriurilor, în ma- 
halale : mahalaua mâtâsâriilor, a ceaiului, a blâ- 
iiâriilor, a feràriei etc. Tîrgul delà Kiachta este 
iutrepositul, unde se schimbâ mârfurile Eusiei 
çi Chinei. La acest tîrg, cai’e se aflà pe hotaïul 
Siberiei çi Rusiei, se aduc din Rusia blàni, \ate, 
piei, postavuri, lânà, din China ceaiu, mâtasâ. In 
Turcia B. cele mai mari sûnt cele din Yenidge, 
Vardar, Seres. In Arabia, cel delà Mekka, 
în India, cel delà Hurdwar, unde se vend cai, 
càinile, fructe uscate, (esâturi, çaluri, sûnt ase- 
iiienea foarte renumite çi au pàstrat vechiul lor 
caracter de solemnitafi religioase. In terile lo- 
cuite de Români, Sncâ din timpurile cele mai 
depàrtate, se (ineau o multime de B. în 4ilele 
de serbâtori mari. Pe la 1850 caJendarele în- 
semneazâ pentru 'feara-Eomàneascà preste o sutâ 
de B. importante. In Trans. se aratà B. mari 
la Braçov çi Cluj, din care unul mai mare de cai, 
4 la Sibiiu. In Ung. 3 la Arad, 4 la Vat, 4 la 
Giula, 4 la Debrefin çi 4 la Pesta. In Austria 
3 B. însemnate aveau loc la Viena çi pineau 
lieoare trei septëmâni. Astâiji în feiile noastre, 
ca în toate (erile, eu progi'esul industriei çi 
comerciului çi eu întinderea câilor de comu- 
nicafie B. pierd din importanta lor çi tind sa 
disparâ.

Balcon', fital.J constructie neacopeiita çi eçità 
din linia zidului unei clâdiri. Se compune din 
platforma, din spiijinul ei çi dintr'o balustradâ, 
ce 0 încungiurâ. Platforma consta din lespe(Ji 
de piatrâ sau bol^i ancorate çi pavate, sau din 
pardosele de scânduri, plâci de fier, plâci Mo- 
nier etc., iar sprijinul din pietri eçite din zid, 
din grin(ji de lemn eu contrafise sau din con
sole de fier ascunse prin console de imita(ie 
din piaü'a, çtuc sau tabla de zinc. Balustradele 
pot fi pline sau întrerupte. Balcoane foarte lungi 
se mai numesc gaîerii. (V. ac.)

Baldachin, un acoperemênt ornamental, purtat 
de colmnne sau fixât de un pârete, deasupra 
unui tron, pat, amvon sau oatedrâ, precum çi 
nn scut pgtrat de mâtasa, brocata sau de alte 
stofe fine. Acest din urmâ se purta înainte la 
procesiuni festive deasupra persoanelor prin- 
ciare, a(Ji so mai obicinuesce în Europa numai 
la procesiunile bisericii catolice. — Inarchitec- 
turâ B. e o învàlitoare mica purtatâ de co
mmue sau console, deasupra amvonului sau 
statnelor ; e aplicat eu deosebire în stilul gotic.

Baldamus, August Garol Eduard, mare orni- 
tolog germ., n. 1812 ; a studiat teologia în Berlin, 
la 1839 ajunse profesor la gimnasiul din Kbthen. 
onb influença lui Naumann devine ornitolog; 
mai apoi dupa stâruin(ele lui se înfiinfeazà socie- 
tatea omit, germ.; delà 1842 înteeprinde mai 
mnlte câlâtorii prin pâi^ile méridionale ale Un- 
gariei çi Dunârei de jos, de unde reîntorcên- 
du-se în oompanie eu Blasius, termina opul lui 
Naumann intitulât; »Natui’geschichte der Vôgel 
Deutsohlands», iar delà 1850—58 îl vedem în

fruntea revistei ornitologice : Naumania. 1892 
apârù opul: »Das Leben der europ. Kuckuke».

[V. B.]
Bâldana, com. mr. în Rom., j. Dùmbovita, 

pl. BoMntin, situatà pe câmpie, se compune din 
2 oàtune: Fimdata çi B., ou 850 loc. rom., cai'i 
se ocupâ eu agricultura çi pràsirea de vite ; are 
çi 0 mare moarâ de aburi. In comunà este numai 
0 bisericâ întretinuta de enoriaçi, çi o mânastire 
întretinutà de doctorul Polizu.

Baldi, Lazar, filantrop rom., n. 1822, -j- în 
Cluj (Trs.) la 8 Nov. 1892. Cea mai mare parte 
a averü sale a lâsat-o pentm scopuri lilantropice. 
Aça a fâcut o funda(iune pentm studen(i, din 
care se impart anual 4 stipendii, apoi a mai 
testât sume însemnate societâ(ti «Remania Junâ«, 
fond, pentru teatru çi Asociatiunii Trans. çi 
altor instituai uni bis. çi çcolai'e, iar çcoalei do 
fete înfiinjânde în Cluj i-a lâsat casele sale.

Baldovinesci, com. mr. în Rom., j. Romanaji, 
pl. Olteju-Oltu de sus, formata din sat. : B., Gu- 
bandru, Târbesci çi Pietrosu, eu 1407 loc., cari 
se ocupâ eu agricultura; are 3 biserici eu 2 
preo(i çi o çcoalà mixtâ eu 1 învëjàtor.

Baldrian, (botan.) v. Yaleriana.
Balduin, 1) B., regele lerusalimului, fiul lui 

Eustach din Boulogne, cel mai tinêr frate al lui 
Gottfried de Bouillon. A luat parte în prima 
expedijiune emeiatà. f 1118. Afarâ de acesta 
au mai fost âneâ al^i patm régi în lerusalim 
eu numele B., dar fârà deosebitâ însemnâtate. 
2) B. I., împërat latin în Bizan(, fiul lui B. VIII., 
conte de Flandra. A luat parte în a patra expe- 
dijiune cruciatà, çi dupa oucerirea Bizan(ului prin 
cruciati fù proclamât împërat. Dar în 14 Apr. 
1205 fù învins lâugâ Adrianopol de loan, re
gele romano-bulgar, prins çi dus în captivitate, 
de unde n'a mai soàpat. B. IL, ultimul îm
përat latin în Bizan(, cel mai tinër fiu al îm- 
përatuiui Petru II. çi lohanna de Hennegau. 
Proclamât împërat în 1237, a fost alungat de 
pe tron piin Michail Paleolog. f 1273. [T. F.J

Baldur, sau Baldr, în mit. nordicâ, identic eu 
Phol în mit. germanâ, un ni din cei 12 Asi sau 
(Jei de fmnte, fiul lui Odin eu Frygg. S'a în- 
sui-at eu Nanna çi a avut prunci pe Forseti çi 
Hoder. B. a fost (jeu de luminâ çi în Asgard a 
locuit în oetatea numitâ Breidabick. [Atm.]

Bâle, numele franc, al oraçului Basel.
Bàleanu, 1) B., Emanoil, (vornic), fost coman

dant al reînfîintatei oçtiri muntenesci (1831), çi 
députât în adunarea jerii, alcàtuind eu I. Cànipi- 
neanu, I. Ruset çi Gr. Cantaeuzin, partidul opo- 
sant guvernului lui Alex. Ghica, asupra càruia 
Rusia avea o pernicioasà infiiienjâ prin consulul 
Rukman (1834—37). Ei oâutau mai aies ca, fo- 
losindu-se de bunele dispositiuni ale regulamer.- 
tului organic, sà-1 reformeze în sens national. 
Când evenimentele se precipitarâ prin revolu(ia 
delà 1848, B. ia o cale de mijloc çi moderata, în- 
trând în partidul antirevolutionar. El fâcù parte 
din oâimâoâmia, ce ai sëi o instituirâînBuciuesci 
dupa fuga guvernului provisor (29 lunie) la Têr- 
goviçte. Nu statu mult, câci o noua miçcare sub 
I. Brâtianu a resturnat càimâcâmia (30 Imiie). 
Pe B. îl mai gâsim, dimpreunâ ou I. Manu çi 
I. Filipescu, în câimâcâmia munteanâ, instituità 
pana la alegerea lui Cuza-Vodâ. 2) B. Origore, 
(ban), boier muntean, numit de autoritatea ru-
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seascâ în oomisia din Buouresci pentm întoc- 
mirea regulamentului organic (1831), dimpreunâ 
eu voi’uicul Gh. Filipescu.

Baleare, grupit de insuie în Marea Mediteranâ, 
làngâ coastele estice aleSpaniei; B.-lor apai’tin: 
Mallorca, Minorca $i Cabrera eu suprafa(à de 
4283 km*, çi 280,000 loc. B. dimpreunâ en Pi- 
thiusele formeazâ prov. span. B., (odinioarà re- 
gatiü Mallorca), eu suprafa(à de 5014 kma. çi 
312,593 loc. (1887). Capitala e Palma. B. apaitin 
Spaniei delà 1343. Locuitorii B.-lor în vechime 
erau renujiii(i prâçtieri.

Bileasa, com. rur. în Bom., j. Roniana(i, pl. 
Ülte(u-01tu-de-sus, compusâ din sat. B. çi càt. 
Stramba, eu 1112 loc., cari se ocupâ eu agri- 
cultuia §i prâsirea vitelor; are 2 biserici eu 
2 preo(i.

Balena, sau cbitul cel mai'e, (B. mysticetusj, 
animal mamifer din ord. Cetaceelor sau Natantia. 
Lungimea 16—20 m., rar chiar de 24 m. ; greu 
de preste 100,000kgr. Capul este cam '/s parte din 
lungimea totalà. Acoperit eu piele cenuçie-neagrâ, 
pe pSntece alb. In gurâ are, în loc de din(i, 
nisce table, numite fanoane, lungi cam de 5—6 m. 
Oebii mici, gara foarte mare, ÎDghi(itoarea foarte 
strimtâ. Làngâ cap are doue înnotâtoare late. 
Coada este orisontalâ. Trâiesce în pàrtile nor- 
dice a le Oceanului Atlantic çi Pacific. Se hrâ- 
nesce eu melci de mare, pesci, raci çi alte ani
male de mare. Delà B. se folosesce unsoarea çi 
oasele. Se vêneazâ de prin secl. IX. O B. de 
18 m. lung. çi 70,000 kgr. greutate dâ cam 
30,000 kgr. unsoare çi 1600 kgr. »os de pesce». 
B. seamënâ la înfâ(içare eu pescii, însâ nu 
este pesce.

Balena, substan(â cornoasâ, fibroasâ çi foarte 
elasticâ ob^inutâ din fanoanele balenei, cari sûnt 
osoase, lungârete, üiunghiulare, ca ferestreul. 
Se întrebuinteazà numai cele mijlooîi çi mari. 
Mai pretuite sûnt delà B.-le nordice (B. mys- 
ticetus), pe când B. sudicâ (B. australis) çi 
pescele finie (Balaenoptera borealis) dau B. de 
calitate inferioarâ. Dupâ omorîrea balenei, fa
noanele se duc în fabricâ, se curâtâ de grâ- 
sime çi se creapâ. Apoi se moaie în apâ fiartâ, 
se curâtâ de non, se ferestruesc la o lungime 
convenabilâ, se creapâ dupâ trebuintâ çi se 
rad pânâ devin lucii. Râsurile servesc, ca përul 
de cal, la umplerea saltelelor. B. se întrebuin- 
teazâ la umbrele, coraete, bastoane, haine de 
dame etc. Surogate sûnt: Wallosin din trestie 
coloratâ negru çi împregnatâ eu cauciuc disolvat; 
B. albit, scheletul vâros al sepiei; în fine la- 
mele de ofel, cari însâ nu pot înlocuî eu succès 
B. veritabilâ.

Bâlenl, com. rur. în Rom., j. Covurluiu, pl. 
Zimbru, formata din sat. : B. çi Zâgancea, eu 
1747 loc., cari se ocupâ eu agiicultura çi prâ
sirea vitelor; are 1 biseiicâ ou 2 preoti çi o 
çcoalâ mixtâ.

Bileni-Români, com. rur. în Rom., j. Dàm- 
bovita, pl. lalomita; situatâ pe câmpie; are un 
mare lac, ce se corapune din trei heleçtae, din 
cari se scoate mult pesce, raci çi scoici. B. are 
1625 loc. rom. Se produc cereale, oi çi vite 
cornute. Ca industiie are o moarâ de apâ, o 
fabricâ de fâinâ çi o mare fabricâ de spirt, cai’c 
expoartâ în strâinâtate. Are o bisericâ, o çcoalâ 
mixtâ eu un învëtâtor.

Balenlera, o barcâ întrebuintatâ în maiina de 
resboiu (v. Baroa). — Balenier se-numesoe un 
vas construit în spécial pentru vêuatul balenei.

Balerina, fital.J dântuitoare.
Bâlesci, 1) B., com. rur. în Rom., j. R.-Sârat, 

pl. Marginea de jos, làngâ balta Lacul-Negru; 
1167 loc., caii se ocupâ eu agricultura çi prâsirea 
vitelor; are 1 bisericâ eu 2 preoti çi 1 çcoalâ 
mixtâ; n’ai’e nici un cât. alipit. Aioi la balta 
Lacul-Negru s’a împâcàtRaducel frumos,domnnl 
Munteniei, eu Stefan cel Mare, domnul Moldovei 
pe la 1479. 2) B., càtun în j. Gorj, fâcênd 
parte din com. B., pl. Ocolu-Vulcan, eu o supia- 
fatâ de 600 hect. çi 917 loc., are mai multe bi- 
serici vechl de lemn, dintre cari una s’a fâcut 
în timpul lui Çerban-Vodâ Cantaeuzin 1680. 
Are 0 çcoalâ rur. mixtâ. B. exista în 1587.

Bâlescu, munte în Rom., j. Buzeu, com. Goi- 
desci, aproape de frontiera Transilvaniei.

Balet, Citai.J representatie de dant pe scenâ, 
piesâ teatralâ eu musicâ, dont çi pantomime. 
Mai de mult B. era parte esentialâ a operolor, 
întrodusâ în secl. XVIII. de Noverre çi oulti- 
vatâ apoi de Gluck, Beethoven, Cherubini çi 
altü. Ca piesâ de sine stâtâtoare a fost adusâ 
pe scenâ mai àntâiu de Taghoni în Berlin; 
compositori mai noui de B. sûnt B. Hertel, 
Delibes etc.

Balfour, 1) B. Artour James, bârbat de stat 
englez, n. 25 Iulie 1848. A studiat la Eton çi 
în Trinity College din Cambridge. A fost sé
crétai- particular al socrului sëu lordul Salisburv, 
pe când acesta era ministm de externe la 
1878—1880. La 1878 (luhe) a însotit pe lor()ii 
Beaconsfîeld çi Salisbury la congresul din Berhn. 
De atunci çi pânâ la 1886 a ocupat diferite 
functiuni înalte în stat. In spécial a fost secretai- 
pentru Scotia delà 1886—1887 ; membi-u al oa- 
binetului Salisbury delà 1886—1892 ca secretar- 
çef pentru Irlanda çi ca ministru de linante. 
Dupâ câderea primului niinister Salisbui'y (1892) 
B. a devenit leaderul partidului conservator în 
casa de jos (House of communs), unde s’a dis
tins prin opositia crâneenâ ce a fâcut-o proiec- 
tului pentru autonomia Irlandei, présentât de 
Gladstone. In actualul cabinet Salisbury B. ocupâ 
portofoUul finantelor.

2) B. Francis Maitland, zoolog, n. 1861 la 
Edinburg, studià zoologia în Cambridge, f 1882 
în 0 excui'siune pe Montblanc. Intre alte lucrâri 
de embriologie specialâ a tipârit 2 volume de 
erabriologie comparatâ (1880—82), tradusâ în 
franc, de H. A. Robin. Libr. I. B. BaiUiere et 
fils, Paris, 1883, çi în germ. de Vetter, Jena, 
1880—82.

Bail, una dintre ins. Sunda, la capëtul e.stic 
al insulei lava, 5396 km*., ‘/a niil. loc. ; 8 stnte 
mici, delà 1849 dependente de Glanda. Oraç prin
cipal Bolüing.

Bail, în mit. indicâ un démon, inimicul (Jeilor, 
(v. Viçnu, transfigurarea a 5-a).

Ballga, excremente animalice. V. Gunoire..
BâllgaruI, (Geotrupes stercorariusj, gandac 

din subord. Pentamera, ord. Coleopterelor, are 
antene formate din 11 pâiti (artioula(inui), coipul 
aproape oval. sus negru sau negru-albastriu, jos 
albâstriu-violet strâlucitor. Aripile deasupra au 
vergi punctate. Lungimea 15—24 mm. Un gàndac 
foarte respândit çi comun prin materiile orga-
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nice, ce putrecjesc çi prin Ijâligare. Adesea îi 
aflâm plini de DÎsce pâduchi.

Bâlii —, numire topograficâ ; Fiscal Bâlii, piso 
în muntii Fâgâraçului, în grupa muntilor Câr- 
tiçoarei; are forma piramidala. Lacul Bâlii, 
cel mai mare lac din muntii Fâgâraçului; se 
ailâ açezat la poalele piscului B., la o înalfime 
de 2050 m. El consistâ din doué basenuri îm- 
preunate, cari se pot observa mai bine pe vreme 
de secetâ ; partea din sus sau sudicâ are o ex- 
tensiune de 2—3 jugêre, iar partea din jos sau 
nordioâ e mai mica. Imprejurimea lacului e sel- 
baticâ çi ternilirii sûnt încungiurati eu col^i 
stâncoçi ?i fârâmâturi de stfmci. Despre acest 
lac, precum în genere despre toate lacurile 
din munti, poporul crede, câ e fârâ fund, çi 
câ stâ în legàturà suteranâ eu marea, de unde 
li-se çi dériva numelede: ochi de mare. Din 
lacid B. îçi are isvorul pàrëul sau riuleful Bâlii, 
care formeazâ unul dintre cele mai mari gi mai 
interesante cataracte în Trans. Apa are o câ- 
dere de vr’o 80 m. çi în lâ^ime, mai eu samâ 
piimàvara, la 20 m., formând mai multe cascade 
prinü'e stanci §i bolovani. (Lit.; Escursiuni pe 
muntii 'ferii Bùrsei si Fâgâraçului etc. de I. Turou, 
Braçov, 1896.) [Silv. Mold.]

Bailmez, cuvent vechiu românesc, îutrebuintat 
în loc de tun pe timpul lui Mihaiu Viteazul. B. 
erau asezafi pe talpe^i de lemn grei çi groçi; 
transpoitul lor era foarte gi-eu, çi din aceastâ 
causa în bâtâlü nu erau de mare folos.

Bâiinesci, sat în Rom., j. Dorohoiu, eu o in- 
teresantâ bisericâ, ziditâ la 1511 de marele logofët 
loan Tàutu pe moçia sa B. Tradipa poporanâ 
spune, câ sub bisericâ ar fi o tainifà mare bol- 
titâ, ce ar eontiné multe odoare çi a cârei în- 
trare prin predanie era cunoscutâ în vecbime 
numai unui bëtrSn, care a mûrit fârâ a mai 
spune cuiva secretul, câ bisericâ fiind deterio- 
ratâ de pâgâni, s’a reparat în parte de câtrâ 
boierul jicnioer Irimia Bahrinescu din Bucovina, 
proprietarul moçiei la 1763. Din inscrip^a de 
piati’â de pe pâretele din afarâ al bisericii abia 
se poate ceti: 6 Dekem. 7007. (Cf. Melchisedec ; 
Noti(e istorice çi archeologice adunate delà 48 
monastiri çi biserici antice din Moldova, 1885, 
pag. 292—295.)

Balint, Simeon, prefect în 1848/9, fost parooh 
rom. gr.-cat. în Roçia montanâ çi protopop al 
tiactului Roçia, cunoscut sub numele popular 
•popa Babnt«; n. 1810 în Copand; studià la 
Blaj ; dupâ tenninarea cursului teologic se câ- 
sâtori eu Carolina Galgo(i, fica preotului din 
Roçia montanâ, çi se açezà acolo ca capelan. 
Dupâ adunarea din 3/15 Maiu 1848 delà Blajj 
B. explicà poporului decursul çi conclusele acelei 
adunâri în mai multe cuvêntâri, în urma câ- 
rora la denun(area magistratului din Abmd fù 
prins de câtrâ comisiunea, exmisâ de guvern în 
scopul cercetârii agita(iunilor çi miçcârilor Ro- 
mânilor, çi aruncat în temni(a oraçului Abmd 
impreunâ eu losif Moga, unde B. fii maltratat 
de câti'â senatorul Konez Lajos pânâ la leçin; 
de temere ca prisonerii sâ nu fie elibera^i de 
câtrâ popor eu puterea, aceçtia la intervenirea 
m^istratului furâ transportât! în temnita co- 
mitatului din Aiud, de unde B. soâpà în urma 
intei’venirii unei deputatiuni trimise la propu- 
nerea lui Avram lancu din a treia adunare

(16 Sept. 1848) delà Blaj la guvern, apoi fù 
dus în triujnf la Blaj. Ca prefect B. impreunâ 
eu altii apâià eu mare succès poalole muntilor 
apuseni de câtrâ Trâscâu çi Turda în contra 
insurgentilor, çi contribui mult la înfrâugerea 
lui Hatvani çi a lui Kemény Farkas. B. a fost 
un bârbat foarte activ çi résolut, un preot zelos 
çi învëtat. Pentru meritele càçtigate întra apâ- 
rarea tronului fù décorât eu ordinul »Francisc 
Iosif<t (cavaler), eu emeea de aur eu coroanà 
çi eu ord. ms. »Sf. Ana«. f 1869. (Cf. Rapoartele 
prefect. Axente, Balint çi lancu. Sibiiu, 1884. 
W. Krafft.)

Balint, (Balinez), com. în Banat, cott. Caraç- 
Severin, 926 loc. rom. ; oficiu de preturâ, postâ 
çi telegraf; mari ferestree. In jur mari pâduri 
de stejari ale erariului, cari se taie eu scop de 
a folosi pâmêntul pentru colonisâri magb.

Balisa, (marinâ) un semnal permanent visibil 
delà 0 mare distantâ (càteva müe), fixât pe un 
banc în apâ, care permite vaselor a évita banoul 
în dmmul lor. O combinatie de 2 sau mai multe 
B. dau aliniamente, dupâ cari un bastiment poate 
urma un drum sigur printre bancuri sau obsta- 
cole submarine, oSnd întrâ într'o radà sau na- 
vigâ 0 strimtoare. [Constant B.]

Baiista, maçinâ de resboiu, întrebuintatâ în 
timpurile cele mai vechi, care amnea proiectile 
sau ghiulele (bombe) de plumb, fontâ sau piatrâ, 
sau alte materiale grele asupra inimicului sau 
în interiorul unei cetâti asediate; în acest din 
urmà cas B. amnea çi mateiii inflamabile pentru 
a produce incendii. Impulsiunea proiectilelor era 
provocatâ prin destinderea bruscâ a coardei unui 
arc foarte mare. Romanii întrebuintau foarte 
mult B., cari constituiau artileria lor; B. pur- 
tate de niânâ se numiau manuballistae, iar cele 
purtate pe rôti çi trase de cai se numiau carro- 
ballistae çi erau servite de 11 oameni.

Baiistica, sciinta care se ocupâ eu studiul 
miçcârii corpurilor aruncate în spatiu. Se im
parte în: 1) B. interioari, care se ocupâ eu 
miçcarea proiectilului înainte de ieçirea lui din 
teavâ, studiind fenomenele, ce se produc în in- 
terioml ei în timpul tragerii, adecâ actiunea 
pulberei asupra proiectilului çi a tevei. 2) B. 
exterioarà, cai-e se ocupâ eu studiul miçcârii 
proiectilului dupâ ieçirea lui din teavâ, adecâ 
când se miçcà în aer, influentat fiind de resis- 
tenta aemlui çi de gravitatiune.

Ballagi, Mawifiu, scriitor magb., n. 1815 din 
pârinti israel., f 1891. A studiat teologia în 
Tübingen, unde a trecut la conf. reformatâ. 1848 
a luat parte activâ în resboiul civil, iar delà 
1851 a fost prof, de teol. în Keeskemét çi apoi 
în Budapesta. A publicat numeroase scrieri bis. 
çi filologice çi a éditât un mare dictionar ma- 
gbiar-germân.

Ballanohe, Pierre Simon, filosof mistic franc., 
n. 1776 în Lyon, f 1847. Fù la îneeput tipograf 
în oraçul sëu natal, unde publicà primele sale 
încercàri, dintre cari: »Du sentiment dans ses 
rapports avec la religion®, carte pëtmnsâ de 
sentimentul reUgios. Invitât de üustra sa amicâ, 
M-me de Récamier, el se stabilî la Paris, unde 
meritul sëu personal îi câçtigà primul loc în 
saloanele literare. Dintre scrierile lui B. sûnt de 
numit: Antigone; Essais sur les institutions so
ciales; Le Vieillard et le jeune homme; l’Homme
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sans nom; Essais de palingénésie sociale; Orphée; 
La Ville des expiation ; La Vision d’Hébal. Aceste 
car^i se adreseazâ mai aies cugetâtorilor, stilul 
lor e sti’âlucit $i poetie, însâ idea e adesea în- 
tunecatâ de un niisticism simbolio. 1842 fù aies 
membru. al acad. franc. în locul lui Al. Duval.

Ballarat, oraç în colonia australianâ Victoria, 
în districtul de aur, 24,199 loc. (1891).

BallaufT, Ludovic, fllosof, n. 1817; rector al 
çcoalelor din Varel în Oldenburg. B. este unul 
dintre cei mai de fninte cultivatori ai filosofiei 
$i pedagogiei herbartiane. A scris pe terenul péda
gogie articlii în »Jahrbuch des Vereins für wiss. 
Paedagogik»; apoi »Blemente der Psychologie». 
Cf. Rein, Encyklop. der Paedag. III. B. [PI.]

Balleny, insuléle —, 5 insuie în Ooeanul An- 
tarotic, pana la 3900 m. înalte; descoperite 
la 1839.

Ballhorn, loan, tipograf în Lübeck (1531—97), 
vestit prin tipârirea în édifié »îndreptatâ« a unui 
Abecedar — dupa alfii a imei scrieii de drept 
municipal —, care însâ a fost o édifié eronatâ. 
Do aoi a ballhornisa însemneazâ a strica o 
scriere prin pretinse »îndreptâri«.

Ballismus, (med.) v. Chorea S. Viti.
Ballmann, loh. Michael, scriitor sas, n. 1765 

în Mediaç. A studiat teologia în Tübingen, în- 
trând apoi în seiTiciul çcoalei confesionale sâ- 
sesci; pier<}êndu-çi auc]ul B. s’a dedicat studiului 
istoriei patriotice. A lâsat mai moite opéré în 
manuscript, cari se pâstreazâ în bibhoteca gimn. 
ev. din Mediaç; s’au tipârit: »Statistische Landes- 
kundeSiebenbürgens«çi»StaafsverfasEungSieben- 
bürgens». f 1814.

Ballot, 1) unitate de mesura în comerciul de 
stiçlarie. 1 B. = 25 pachete = 150 table de sticlâ 
incolorà, sau 12'/, pach. = 39 table de sticlâ 
coloratâ; 2) bilà de votare, de unde ballotage, 
votare ou bile. V. Balotagiu.

Ballota L., (botan.) gen din fam. Labiatelor, 
trib. Stachydeae, cuprinde plante erbacee perene 
sau subfrutescente, hirsute, eu frunze rugoase, 
tomentoase. Flori pui-puiii, dispuse în vertioile 
multiflore sau mai rar pauoiflore. B. cuprinde 
vr’o 25 spooii, dintre cari cele mai multe creso 
în regiunea mediteranianâ, una este foarte res- 
pândità în Europa çi A sia occidentalà, iar una 
cresoe exclusiv în Africa australâ. Prin pârfile 
nôastre cresc B. nigra L., numitâ popular Ca- 
tuçâ, prin tuflçuri, pe lângà locuinfe çi garduri. 
Toate pâi’fUo aoestei plante exhalâ un mires 
fetid neplâcut. Frunzele çi vîrfurile florifère 
sûnt tonice, antispasmodice, emenagoge çi chiar 
vermifuge. [Z. C. P.]

Balmaceda, losé Manuel, president în Chile, 
n. 1840; a studiat dreptul, la 1876 deveni dé
putât liberal çi sub presidentul Santa Maria 
ministru de interne (1882). La 1886 fù aies 
president al republicei, dar ajungênd în 1890 
în conflict constitufional eu congresul se ré
fugia — dupâ oâderea oapitalei Santiago — în pa- 
latul ambasadei argentine, unde se sinucise în 
19 Sept. 1891.

Bilmitrucâ, un fel de mâneare, ce se pre- 
parâ prin fierbere din caç, unt çi fâinâ. Se obioi- 
uuesce în Bànat çi Hafeg. (Et. M. Rom.)
• Balme, Col de —, pas în Alpi între Martigny 
(Valtis) çi Chamonix (Savoya), 2204 m. înalt.

Balmoç, mâneare roinâneascâ; se pregâtesce 
din smântânâ ori jintuialâ (zëml scurs pe urmâ 
dis caç) çi din fâinâ de cucuruz. B. bun se 
pregâtesce mai aies în Munfii-Apuseni, undo 
se dâ numai la oaspo bine votjut.

Balmung, spada lui Sigfrid, v. Nibelungi.
Balneografla, Balneologia, Balneotechnica, 

Balneoterapia, desorierea, studiul, arangiamontul 
stabilimentelor balueare çi întrebuinfarea bâilor 
în casuri de boale. Sub numirea de Balneografk 
înfelegem descrierea bâilor sub raportul geogralic, 
Asie çi al tutui'or bogâfülor naturale, eu cari 
sûnt înzestrate. Balneologia face parte din me- 
dicinâ çi formeazâ o disciplinâ specialâ a stii- 
diilor, ce se propun la faoiütatea de medicinâ in 
toate ferile mai înaintate, eu deosebire acolo, 
unde bâile, formând o bogâfie a ferii, sûnt ex- 
ploatate în folosul omenirii suferinde. Balneo
technica se ocupâ eu întoemirile interne ale uimi 
stabüiment de baie. Tôt ce a inventât mechanica, 
ohimia çi industria întru a înlesni comfortul .çi 
exploatarea puterilor natui'ei, ce se cuprind în 
apele vindecâtoare, sûnt pose în serviciul bâilor 
spre folosul bolnavUor. Balneoterapia este teoria, 
astâcji pusâ într’un sistem, dupâ care ori ce isvor 
minerai sau apa simplâ însaçi are indicafiunea 
sa anumitâ pentru boalele, la cari se potrivesco. 
Bâile çi isvoai’ele minérale în toate timpurilo 
çi la toate popoarele accesibile pentra cultuiâ 
erau apreciate çi îngrijite. N’a fost o singorâ 
epooâ, în care sâ nu gâsim urme de întro- 
buinfarea bâilor. In evul nou, grafie desvoltârii 
chimiei, eu ajutorul câreia s’au putut face ann- 
lise minufioase ale isvoarelor, balneografia çi 
balneologia a ajuns a fi o sciinfâ sistematica, 
întemeiatâ pe fîsicâ, chimie, teohnicâ, igienâ 
çi medicinâ. Ape de toate categoriile, câte is- 
voresc din pâment, sûnt supuse analisei çi cla- 
sificate dupâ ingredienfele lor. Aceastâ clasiflcaie 
sciinfificâ servesce de îndreptar medicilor la 
recomandarea bâilor în anumite casuii de boalo. 
Balneologia çi balneoterapia, finênd pas eu me- 
dicina çi profitând de toate resursele, [ce întinde 
natura spre fericirea trupeascâ a omenirii, a 
luat din ce în ce o extensiune mai mare. Astaiji 
curele, ce se fac la cutare loc spécial, nu se 
mârginesc numai la apâ, ci çi la alte elemeute, 
substanfe çi procedeuri, cari puse în contact in- 
tem sau extern eu organismul omului pot fi 
profitabile sânâtâfii. Afarâ de apâ, ca elenieut 
al bâilor, se întrebuinfeazâ aerul la cura cli- 
maticà, razele soarelui la cura solarà, nasipul, 
nàmolul etc. Iar ca cure interne : inhalafia unor 
aburi gazoçi çi apâtoçi, laptele ca beuturâ siste- 
maticâ, strugurii în timpul coacerii çi o mul- 
fime de procedeuri externe, cari tind n dnçtepta 
simfurile slâbite, amorfite çi a produce o acti- 
vitate normaJâ in organele bolnave. Sciinfa a 
ajuns astâcji de a puté pronunfa aproape apo- 
dictica maximâ, câ o afecfiune cronioâ nu sc 
poatè radical vindeca fârâ ajutoml bâilor. Acj 
are sâ fie bine înfeles, câ efectul bâilor nu stâ 
numai în apa mineralâ sau simplâ, ci în toate 
resursele cari sûnt concentrate la stabilimont, 
pentru a se face cineva sânâtos : clima, curâfenia, 
distraefia, regulele dietetice çi alte înrîurinfe 
salutare asupra celui bolnav. ferile loouite de 
Romani sûnt bogate in isvoare minérale çi lo- 
curi destinate de naturâ pentru salubritatea pu-
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blicâ. Eomânia, eu exceptiunea termelor, are în 
abundantâ isvoare de toate soiurile, dintre cari 
milite sûnt în folosin^ çi se bucurâ de bunâ 
reputatie. Unele sûnt chiar unice în felul 1er 
îu Europa. Ti'ansilvania, Banatul, Criçana, Bu- 
covina asemenea sûnt bogate în isvoare çi lo- 
curi muntoase potrivite pentm cure climatice. 
(V, art. Baia çi Apa mineralâ.) Lit.; Cf. scrie- 
rile îngirate în art. Apa mineralâ, iar pentru 
istoriabâilor:»Transilvania«,1897. [Dr. Vuia.]

Balneum, numele scaldelor romane, de cari 
se atlan în numër considerabil în toate oraçele, 
dar ou deosebire în Roma; aici erau 952 bâi 
pe timpul împeratului Constantin. B. se zideau 
atât pe bani publiai eût çi de eâtrâ privati ; în 
casul din ui’mâ proprietarul îçi lua taxele cu- 
venite. B. consta din: tepidarium, care se în- 
câlijia modérât çi servia aça ijioênd ca întroducere ; 
caldarium, eu o temperaturâ foarte urcata, un 
basin eu apa flerbinte çi altul eu apa rece; çi 
frigidarium, eu o temperaturâ recoritoare, aici 
se putea recorî oorpul eu apâ rece çi se ungea 
eu oleiu. Unele bâi mai aveau çi un apody- 
terium, unde se îmbrâcau çi desbrâcau per- 
soauele; în lipsa acestuia servia spre scopul 
amintit tepidarium-ul. In Aquincum s’au des- 
gropat reinâçitele a 9 astfel de bâi.

Balogh, losif, câlugâr, n. în Ernot (Eadnotb) la 
înoeputuî secl. XVEI. Intrând în societ. lesuitilor 
a peti’ecut mult timp în üng. sup. çi mai pe urmâ 
in Baia mare oa superior al lesuitilor de acolo. 
lu 1741 fù numit teolog lângâ eppul unit Klein 
din Blaj. In aceastâ functiune petrecù 5 ani çi 
apoi fù numit de superior al lesuitilor din Oçor- 
heiu, unde -j" 1756. Ep. Klein, creijênd câ B. i-a 
causât oâderea, ou decretul sëu din 12 Nov. 1746 
sens în Roma, a dat ordin vicarului Aron, oa pe 
teologul B. sâ-1 excomunice. Ordinul acesta însâ 
n’a fost exécutât. [Dr. A. Bunea.]
^ Balomireasa, munte in grupa de munti a Gi- 

lâului (Trans.) ; din acest mimte îçi are isvorul 
Someçul rece.

Balon, sau aérostat, aparat ce se ridioâ în 
aev ; se baseazâ pe principiul, câ un corp, care 
e mai uçor decât aerul deslocuit, se ridioâ în 
sus. Pàitile esentiale ale B.-lui sûnt; învëli- 
ioarea, din mâtasâ deasâ çi unsâ eu lac; unul 
sau mai multe ventile pentm regularea gazului 
din înyëlitoare; reteaua se pune deasupra învë- 
litoai’ei, de ea atîrnâ panerul, în care ocupâ 
loo personaiul. B.-lui se mai adauge un cartel, 
care se deschide, cand coborirea e prea repede 
çi periculoasâ; prin desfacerea lui se mâresce 
suprafata çi în consecintâ resistenta aorului 
ÇI coborirea se modereazâ. Invëlitoarea se poate 
umplé eu aer cald, mai usitate sûnt idrogenul 
ÇI gazul do luminat. Ca primii oonstructori ai 
B.-lui se amintesc Francisco Lana (1670), Bar- 
tuolomeo Lourenço de Gusman (1709), fratii 
Montgolfier (1783), oârora le-a urmat profesorut 
Lnailes çi aîtii. In timpul din urmâ s’a câutat 
s perfeotiona B.-ul, în spécial a-1 face dirigiabil, 
spre care scop au recurs çi la ajutorul vaporului; 
dar ptinâ aeji fârâ succès vëdit. Ceva folos practic 
a adus pânâ acum B.-ul numai meteorologiei 
ÇI m resboiu, întrebuintându-se la servicM de 
lecunoasoere, îndeosebi în resboiul american 
Çi cel franoo-german. Armatele puterilor mari 
!Çi au detaçamentul 1er de baloane.

Enciclopedia romBiDà. Vol. I.

Baloraidita, minerai, vaiîatiune hidratatâ de 
labrador.

Baloç, fost sohit de câlugârite în Rom., j. Bo- 
toçani, pl. Coçula, oom. Redeni, aiji în ruinâ.

Bâloçescul, Isaia, episcop al Bucovinei (1823 
pânâ 1834), n. în satul Putna, tinutiil Râdâu- 
tului, unde tatâl sëu era preot. Din copilârie 
destinât pentm câlugârie, el a primit crescerea 
çi învëtâtura sa în çcoala clericalâ din mânâ- 
stirea Putnei. Delà 1789—1792 B. era proto- 
diaoon çi canoelist la consistoriul ep. din Cer
nant, iar în 1793 fù aies egumen al mânâstirii 
Dragomirnei çi mai apoi al mânâstirii Putnei, 
unde a primit çi hirotesia de archimandrit. 1808 
fù numit archimandrit diecesan, iar 1823 epp. 
al Bucovinei. Ca epp. a lucrat eu mult zel pentm 
cultura clerului, trimitênd mai multi tineri ta- 
lentati la Viena ca sâ-çi îndeplineascâ acolo 
studiUe teologice. Stâruintei lui are sâ-i multâ- 
meascâ diecesa Bucovinei, câ în 1827 s’a des- 
chis în Cernâut atât institutul teologic, ca çcoalâ 
mai înaltâ pentm instructiunea candidatilor de 
preotie, eât çi seminarul clérical, f 1834 în Cer
nâut çi înmormêntat în mân. Putnei.

[Dr. T. Tarnavslri].
Balotagiu, votare secretâ eu bUe, se usiteazâ 

de regulâ când votul consistâ numai dintr’un 
da sau nu, întrebuintându-se bile albe pentm da 
çi negre pentm nu ; se obicinuesoe în unele par- 
lamente, mai aies în reuniuni sociale la primirea 
membrilor; ostracismul la Grecii antici âneâ a 
fost 0 formâ de B., s. e. când a fost exüat Aris
tide. B. se numesce çi alegerea restrinsâ între 
2 candidati, cari au întmnit numai majoritate 
relativâ. Când candidatul, care se presintâ a fi 
aies într’o funotie sau la o demnitate oarecare, 
nu întrunesce majoritatea absolutâ, adecâ jumë- 
tate plus unul din voturile celer cari au dreptul 
sâ ia parte la vot, atunci se face o a doua vo
tare çi acela dintre candidat!, care a întmnit 
mai multe voturi (majoritate relativâ), se consi- 
derâ çi se proclamâ aies de biroul, care a condus 
operatiunea electoralà. In cas de paritate de 
voturi cel mai în vîrstâ se considerâ aies.

Bal^, veche famiUe boiereasoâ moldoveanâ ; ca 
boierime districtualâ (»curteni de tearâ») Bâlçescii 
ne întimpinâ déjà sub Stefan cel Mare, care 
la 1490 întâresce unuia din ei satul Dràguçanii; 
dupâ traditiune, care circula în secl. XVn., ei 
ajunseserà la boierie mare pe la 1564. Genea- 
logia regulatâ a Bàlçescilor nn se începe decât 
delal598, când trâia marele vomie Cristea B., 
din ai câruia doi fii, Lupul çi George, s’au ti'as 
cele doue ramure cunoscute lui Cantemir ; »Bal- 
szestü, dupüces». Din prima ramurâ era vor- 
nicul lonaçco B., pe a eâmi fatâ o tinea unul 
din fiii lui Brâneovean Vodâ. Dupâ genealogia 
autenticâ, toti Bâlçescii de astâiji se trag din ra- 
mura a doua çi anume din însotirea lui Vasile B. 
eu Maria, fata pâharnicului Stefan Hasdeu çi 
nepoata lui Petriceiou Vodâ. Neamul Bàlçescilor 
este, negreçit, unul din cele mai veohi çi mai 
istorice în Moldova. (Cf. Etym. M. Rom. III.)

Bal^, 1) B., com. mr. în Rom., j. Romanafi, 
pl. Oltetu-Oltu de sus, formatâ din sat. : B., 
Gorgânaçu, Spineni çi Mâinesci, eu 2021 loc. 
aproape toti Romani, cari se ocupâ ou agricul- 
tura, prâsirea vitelor çi eu comerciul ; are 3 bi- 
serici eu 3 preoti; o çcoalâ primarà de bâieti
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çi alta de fete, ou 3 învëtatori. B. este un tir- 
guçor fi-umos, strâbâtut de linia feratâ çi çoseaua 
najionalâ Bucuresci-Vèrciorova; aici este reçe- 
dinta subprefectui'ei, a medicului plâçei çi a unei 
oompanii de dorobanti; gara, biurou telegrafo- 
postal O fabricâ de spirt çi droidii de bere. 
2) B., deal însemnat in acelaçi j. între rîul 
Tesluiu çi Oltetu.

Balsa, principe de Zêta, întemeietorul dinastiei 
monténégrine Balçioi (1360—1421). pe la 1368, 
lâsând de ui'maçi pe flii sëi ; Strasimir, Georgiu 
si Balsa IL Acest din urmâ a domnit mai mult; 
a périt la 1385 în o luptâ eu Turcii. Pe tron 
îi urmà Georgiu n., »autocratul dreptcredincios 
al Zetei si litoraliüui», care çi-a aparat (eara 
viteiesce contra Turcilor. Dupa moartea lui 
Georgiu H. se suî pe tron B. III., care a câ(}ut 
la 1421 în o luptâ eu Venetianii. B. III. a fost 
ultimul principe monténégrin din fam. Balsici, 
câreia i-a urmat dinastia Cernoievici.

Balsam (mgetal), esen^e sau oleo-resine, ames- 
tecate eu acid benzoic, cinamic etc., produse de 
plante în glande sau canale secretorii; precum 
si numele multor plante aromatice. Mai în- 
semnate :

B. de Canada se obtine delà Abies balsamea L. ; 
e galben deschis, bâtênd ceva în verde, clar si 
plâcut mirositor. Fiind si îu stare uscatâ clar, 
se folosesoe la conservarea preparatelor micros- 
oopice. Contïne un oleiu eteric si douë soiuri 
de résina.

B. de Copaivà, sucul resinos al mai multor, 
specii de Copaifere sud-americane ; e un flnid 
gros, fluorescent, de coloai'e galbenâ, eu mires 
aromatic si gust amar. Se folosesce ca articol 
industrial si ca médicament la anumite boale 
sexuale.

Balsam de Meeea, sucul unui tufar din Arabia 
(Balsamodendron gileadense), de coloare galbenâ 
rosieticâ, transparent, eu mires foarte plâcut si 
eu gust amar aromatic. Mai de mult era oücinal, 
a(Ji însâ e numai cosmetic.

Balsam de Peru, numit si de sonsonate 
si San Salvador, dar exportât odinioarâ prin 
Peru, prpvine delà arborele Myroxylon sonso- 
natense; e de o consisten^â sirupoasâ, de o co
loare brunâ întunecatâ, eu mires plâcut de va- 
nilie, si gust amâriu, aspru si sgârietor. In scopul 
extragerei trunohii arborilor se bat dupâ ploi 
(în Nov. si Dec.) eu nisce instrumente tâmpite, 
în urma cârei proceduri B.-ul iasà la suprafa{à. 
Arborii pot fl folositi multi ani, dând fiecare 
anual l-5—2'5 kgr. Arareori vine în comerciu 
si halsamul alb extras din fructe. Se întrebuin- 
teazâ în medioinâ mai ou samâ extern pe ràni, 
contra râiei si în tecbnicâ ca parfum si adaus 
la ciocolatâ, blastre engleze etc.

Balsam de sulfur, solutiune de sulfur în oleiu 
lierbinte de in, de coloare brunâ înclüsâ, gros ; 
se întrebuinfeazâ la aui'irea poroelanului ; o so
lutiune a lui în oleiu de terpentin se întrebuin- 
teazâ si iu medicinâ.

Balsam Tolu, sucul résines moale în stare 
proaspëtâ, dar care se întâresce încetul eu în- 
cetul, delà Myroxylon toluiferum din muntii 
Columbiei S' ou deosebire din provincia si orasul 
Tolu sau Honduras. Coloare galbenâ sau rosie 
brunâ, mires a vanUie, gust dulce si aromatic,

se întrebuinteazâ în medicinâ la blastre, dar 
mai des în parfumerie si ca substantâ de afumat.

Balsamea, gen de plante, sinonim ou Balsa
modendron. (V. ac.)

Balsamifer, plantâ care produce balsam.
Balsamina Gaertn., gen de plante, sinonim eu 

Impatiens h. (V. ac.)
Balsamodendron Kth., (botan.) gen de plante 

lignoase, adese spinesCente, din familia Burse- 
raceelor, ce se aflâ în Asia si Africa tropicalâ si 
subtropicalâ. Smi/rna e produotul balsamio-resinos 
delà specia B. Myrrha Nees., ce cresce în (e- 
rile ümitrofe eu Marea Rosie. [A. Pr.]

Balsamon, canonist grec, n. în Constantinopuln 
în seol. XII.; 1193 a fost numit patriarch al 
Antiochiei, dar nu a ooupat acel soaun nici 
odatâ. Este renumit pentru comentariile scrise 
la nomocanonul lui Potiu, la canoanele Aposto- 
Ulor s. a., publicate în limba lat. de eppul an
glican Beveridge la 1672. B. a mai làsat si o 
coleotiune de ordinatiuni bisericesoi, adunate 
din digeste, codioe si novelele lui lustinian. (Cf. 
Dr. I. Ratiu. Institutiunile dreptului biaerioesc.)

Balta, apâ stâtâtoare, adunatâ întrim basin 
natural sau arttflcial, într’o depresiune sau exca- 
vatiune naturalâ sau artiflcialâ a solului. Sûut 
bâlti de apâ dulce, de apâ sâratâ si bâlti mixte 
în apropierea guiilor rîurilor, unde se ame.stecâ 
apa de rîu eu apa de mare. Plantele si aniina- 
lele, cari ti-âieso in apâ stâtâtoare, difer ou totul 
de cele pe cari le gâsim în apele curgëtoare; 
bâltile sûnt vâtëmâtoare din causa unor micro- 
organisme, cari vietuiesc în ele, si cari impor- 
tate în corpul oaraeuüor si animalelor produc 
boale. Oameni cari locuiesc în vecinâtatoa bâl- 
tilor sufer obicinuit de Paludism, (Impaludarc, 
Malaria), boalâ provocatâ de un protozoar (Ema- 
tozoar), animaloul de fâpturâ primitivâ, oon- 
stituit dintr’o singurâ celulâ, care se întroduce 
în sânge, în globulele sàngelui si io distruee, 
produoênd asHel diferitele forme ale boalelor 
palustre. De aoeea este necesar ca bâltile sii 
se stirpeasoâ, sâ se deseoe prin oanalisnre, si 
daeâ nu se pot deseca, sâ se premeneascâ régulât 
apa lor. (V. Apa stâtâtoare. Malaria.)

Balta, 1) B. com. rur. în Rom., j. Meliodiuti, 
pl. Cerna; formeazâ com. eu sat. Sfodea, avênd 
865 loc., cari se ocupâ eu agrioultura si P™; 
sirea vitelor ; 2 biserici eu 2 preoti si 1 SooaIS 
eu 1 învëtâtor. Pe teritorul com. se vëd ur- 
mele unui dmni vechiu, care duce spre Car- 
pati; în locul numit Ponorâlu se allâ luinela 
unui templu; la mia(jâ-(Ji de com. B., în locul 
numit Nâtâmeuia, a fost hanul lui Tudor Vladi- 
miresou, care a stat mai multi ani ca vâtaf de 
pl. în satul B. 2) B., insulâ mare între Dunâre 
si bratul Borcea, j. lalomita, preste care treoe 
grandiosul pod Fetesci-Cernavoda si 0 aüa 'n" 
sulâ mare între Dunârea veche si Dunfirea va- 
poarelor, apaitinëtoare j.-lui Brâila, nuinitâ S| 
Lunca Dunârii, ou mai multe canaluri, privaluri 
si iezere.

Balta-Albâ, statiune balnearâ în Rom., j. Riui- 
nicul-Sârat, unde se fac bâi de apâ de baltâ, bo- 
gatâ în chlorur de sodiu (sare de bucate). ^

Balta-Liman, Convenfia delà B. L., o m- 
voialâ fâcutâ, în cuartierul ou ace.st iiume al 
Constantinopolei, între Rusia si Turcia (1 Maiu,
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1849), dupâstingerea revolu^ei muntene din 1848. 
Se prevedea : domnii principatelor vor fi numiti 
de Poartâ pe câte 7 ani ; adunàrile obçtesci vor 
fi desfiintate çi îplocuite eu divanuid, orilnduite 
de vodâ dintre boierii fruntaçi; acestea se vor 
îndeletnici eu revisuirea legilor existente ; sohim- 
bârile propuse vor trebui inouvim|ate çi de Ruçi 
çi de Turoi ; 25—30 mii Turei Euçi vor ocupa 
principatele, mai apoi 10 mü si în sfîrçit, dupa 
compléta organisare çi linisoe, vor eç! ou totul, 
gata de a reîntra la ori ce eventualitate ; çi 
în fine 2 oomisari (turc çi i-us) vor supravegbia 
totul çi vor propane mësuri pentru liniscea te- 
lilor. In urma aoestei oonventiuni se numesc 
domni : Bai'bu Çtirbeiu pentru Muntenia, îu scau- 
nul vacant prin abdicarea lui G. Bibescu çi Gri- 
gore Ghica pentru Moldova, în soaunul demisio- 
natului M. Sturdza.

Balta Mare, baltâ în Rom., j. Botoçani, for
mata din debordarea apelor Siretului ; suprafata 
17 bect. ; bogatâ în pesce.

Balta-Verde, com. rur. în Rom., j. Dolj, pl. 
Ooolu la 0 depârtare de 5 km. de Craiova, for
mata din eât: B.-V., Braniçtea, Popoveni çi 
Mofleni, eu 1263 loc. In eât. Mofleni se aflâ 
mânSstirea Bucovêtu vechiu, reparatâ de stat 
în 1873, iar în eât. Braniçtea mânâstirea Jitia, în- 
temeiatâ în 1572 de câtrâ Constantin Basarab ; 
în jm'ul aoestei mànastiri se vëd ruinele ohi- 
bilor ce-i apar^neau. Loc. se ocupâ ou agri- 
cultura çi în parte çi ou industria.

Bâltag, arma în forma de barda, pusâ într’o 
coadâ lungâ de lemn ferecatâ; de B. se folosea 
podestrimea moldoveana.

Bâltârefe, (Grallatores)^ paseri caracterisate 
prin picioarele lungi, golaçe çi prove4ute ou 
degete asemenea lungi, cari la basa, ori sûnt 
îinpreunate eu membranâ înnotatoare, ori sûnt 
lobate ; aoeastâ organisatie le permite a parcurge 
çi bàjtile mai afunde, pe unde îçi câçtigâ nu- 
tiemêntnl, ce constâ din broasce, pesci, viermi çi 
aiareori din plante. Ciooul ori e drept çi lungit, 
ori relativ scurt çi curbat; giumazii lungi ; corpul 
relativ jnic, e comprimât de latuii ; aripile ade- 
seori sûnt foarte lungi, coada scurta. In sbor 
picioarele sûnt îndreptate spre coadâ. Sûnt res- 
pândite preste tôt pàmèntul, însâ locuitorii re- 
giunilor mai recoroase sûnt migrâtori. Se divid ; 
1. Otididae (Dropii); 2. Ardeidae (Bâtlanü); 3. 
Charadriidae (Fluturüçii) ; 4. Scolopaoidae (Sitarii) ; 
5. fiallidae (Gàini de baltâ). [V. B.]

Bàifâtesci, com. rur. în Rom., j. Neam^u, pl. 
Sus-Mijlooul, formatâ din eât.: B., Mitocul lui 
Balan, Valea-Arinii çi Valea-Seaeâ, eu o popo- 
rafinne de 2179 loc. Pe partea dreaptâ a pâ- 
reului Sàrata, lângâ satul B*, se aflâ staflunea 
balnearâ eu acelaçi nume; isvoarele minérale 
din aceastâ locaUtate sûnt cunoscute din timpuri 
vechi; oei dintâiu, cari au început sâ le cerceteze, 
sa le îngrijeascâ çi sâ le cui'e|e, au fost piinoipii 
Cantaeuzeni (din f amilia Cnezilor) veui(i din Rusia. 
Cea dintâiu analisâ a apelor acestora s’a fâcut 
pe la 1839; a doua çi mai completâ la 1856; 
lar cea din urmâ çi mai amânuntitâ la 1878. 
otatiune balnearâ çi climaticâ. B. este situatâ la 
4o0 m. deasupra Mârii Negre. Apa mineralà 
delà B. este bogatâ în chlorur de sodiu, sulfat 
de magnesiu çi de sodâ, çi confine oantitâpi mici 
de brom çi de osdd de fier. Prin evaporarea apei

se fabricâ aci sarea purgativâ de B. Stapiunea 
balnearâ posedâ instalatiuni pentru bâi de apâ 
mineralà, nâmol minerai, duçe, inhalatiune de 
apâ mineralà pulverisatâ çi pentiu idroterapie 
çi se folosesoe mai aies contra scrofulosei çi reu- 
matismului cronio. Lit.: Dr. D. Cantemir, Bâile 
minérale delà Bâltâtesci, 1884; Dr. Al. Çaabner- 
Tudui’i, Studiu asupra apelor minérale din jud. 
Neam(u, 1890; C. D. Gheorghiu, Dic(. geogr. 
al jud. Neanitu, 1895.

Bâlfàtura, term. botan. pentru planta Marru- 
biutn vulgare L. (V. ac.)

Baltazar, (Belçazar), numele biblic al ulti- 
mului rege din Babilouia, (v. Naboned).

Bâlteni, com. lur. în Rom., j. Dâmbovija, pl. 
Ialonii(a; se compune din eât: B., Câlugârenii 
çi Stâncesci, avênd în total 844 loc. rom. Piu- 
duce cereaie çi vite, industrie nu are decât 
domesticâ. Sûnt doue biserici, çi o çcoalâ mixtâ 
înfiin(atâ la 1889. Juml com. B. a fo.st teatrul 
luptelor dintre Romani çi Turci pe timpul lui 
Mihaiu Viteazul (1595—1599).

Balteus, flat.J v. Cinotorium.
Baltia, 1) la Pliniu numele unei insule în 

nordul Europei ; 2) veohiul nume al Scandinaviei.
Baltica, Marea, (germ. Ostsee), o mare in- 

ternâ între Germania, Rusia çi Soandinavia; 
sinuri mai mari sûnt: s. bottnio, s. finnic çi s. 
de Riga ; înspre vest stâ în legâtuiü eu Marea 
de Nord prin strimtorile: Sund, Beltul mare 
çi Beltul mic, totuçi suprafa(a ei e eu 2'C m. 
mai sus situatâ decât a Mârü de Nord. Marea B. 
are o suprafajâ de 415,480 km*.; lungimea e 
1400—1550 km. ; lâjimea pânâ la 222 km. ; 
adâncimea medie 36 m. (cea mai mare de 395 m. 
între Gottland çi Windau). Lungimea coastelor 
8140 km. Fluxul çi refiuxul e slab, abia 2—3 cm. ; 
valurile îi sûnt scui’te; are însâ vênturi peri- 
culoase pentru navigajiuiie. Prin Beltul mare 
întrâ un curent puternic de apâ din Marea 
de Nord pe la fund, iar prin Sund iese un 
curent la suprafa(â. Prin canalul nord-estic 
este legatâ eu Marea de Nord, prin ce comuni- 
catia între aoeste douë mûri e mult înlesnitâ. 
In Marea B. se varsâ preste 250 rîuri, cele mai 
principale sûnt: Odera, Vistida, Niemen, Düna, 
Neva etc.

Baltice, provinciile, numele provinciilor lu- 
sesci situate dealungul coastelor Mârii Baltice: 
Curlandia, Estonia, Livonia çi Finlanda.

Bâl^ile, oraç în Basarabia, capitula judejului 
eu acelaçi nume. Oraçul B. se aflâ situât sub 
47° 41' lat. nord, çi 47° 55' long. res. Oraçul este 
açezat toemai în fundul vâii rîului Reut, la gura 
rîuletulüi. Seliçtea oraçului e proprietatea familiei 
Catargi. Popora(iunaa e de 11,119 loc. (1892).

Baltimore, capit. statului nord-american Mary
land, lângâ baia Chesapeake, eu 434,439 loc. 
(1890); ca oraç comercial ocupâ al ti'eilea loc 
între cele nord-americane ; e centiul catolicis- 
mului (eu ai'chiepiscop) în Statele-Unite ale 
Americei de nord ; universitate ; statua colosalâ 
a lui Washington. Export de tutun, cereaie, 
petroleu, bumbac, unsoare. Gonstruefie de co- 
râbii; port întemeiat la 1729 de lordul Balti
more. 1895 au întrat în port 639 corâbii mari 
de 522,067 tone, au eçit 690 de 671,713 tone, 
afarâ de eorâbiUe mici litorale. Importut îu
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1885 a représentât valoare de 11'/b mil., ex- 
portul 346/e mil. dolari.

Baltimorit, minerai, vaiiatiune flbrolamelarâ 
a antigoritei ; e un silicat de magnesiu hidratat.

Baluba, popor în Africa centi'alâ ; tip frumos 
çi puternic.

Bâlura, sau hdlur, numirea poporalâ pentru 
planta GolcMcum autumnale (V. ac.)

Bâiu^ca, numirea poporalâ pentru planta Or- 
nithogalum umbellatum L. (V. ao.)

Bâlu^eni, com. nu-. în Rom., j. Botoçani, pl. 
Tîrgul, compusà din satele : B. (Zosin), Buzeni, 
Coçuleni, Stànceni,Tocüeni,Tulbureni çi Zeicesci, 
eu 3200 loo.

Balustrada, un parapet sau parmaclîc, din 
piatrâ, métal sau lemn, formând eu deosebire 
rampa delà scâri, terase sau balcoane. B. poate 
fi plinâ, aproape plinâ, sau compusà din befe 
uçoare sau grilagiu. In antichitate stîlpii B.-lor 
aveau mai adesea forma de columne. In evul 
mediu erau turnate în bronz sau sculptate 
artistic în lemn. In architectura modernâ B. 
servesc adesea ca coronament al corniciei prin
cipale, ascun(jênd învèlitoarele.

Balustru, în aichitecturâ e o mica colunmà 
bombatà, netedà sau bogat profllatâ, servind ca 
stîlp de balustrada; aplicatâ mai des în dife- 
ritele renasceri.

Bàlvànyos, un pisc conic în Ciuc, spre re- 
sârit delà muntele Büdos; 1029 m., este compus 
din trachit. Pe vîrful lui sûnt vechi ruine de 
cetate, de unde se desebide o privire largâ asupra 
unei mari parti a Secuimii. [Silv. Mold.]

Balzac, 1) B. Honoré de, celebru romancier 
fiancez, n. 1799 în Tours, f 1850. B. este capul 
çcoalei reaHste contimporane, el zugrâvesce ou 
0 peanâ de mâiestm moravuiile tuturor olaselor 
societâtii franceze a timpului sëu; exceleazâ în 
analisa simtemintelor intime çi a motivelor lu- 
cràrii omenesoi, pe cari le reduce de régula la 
pasiuni personaJe sau la calcule egoiste. El nu 
idealiseazà viafa, ci o înfàtiçeazâ în cruda ei 
realitate, çi-i place a studia mai aies pai'tea ei 
urîtâ çi grosolanâ. Numeroasele sale scrieri for- 
meazâ o sintesâ compléta, numitâ de el: »La 
Comédie humaine». Ea cuprinde 6 serii de scene 
ale vietii çi 2 serü de studii, avênd fiecare sérié 
mai multe volume : 1) Scene din viafa privatà, 
27 vol. ; 2) Scene din viata de provincie, 7 vol., 
din cari Eugénie Grandet e tradus çi în rom. 
în editura Samitca, Craiova; 3) Scene din viata 
parisianâ, 8 vol. ; 4) Scene din viata politioâ, 
2 vol.; 5) Scene din viata mUitarâ; 6) Scene 
din viata delà tearâ; 7) Studii filosoflce, în forma 
de roman; 8) Studii analitioe, dintre cari cea 
mai respânditâ e Eisiologia câsàtoriei, »medita- 
tiunea unui filosof eclectic despre ferioirea çi 
neferioirea conjugalà*. Câteva piese de teatm, 
asupra aceloraçi subieote au avut mai putin 
succès. [M. Strajan.]

B., Jean Louis Guez de, scriitor fraucez, n. 
1594 în Angoûleme, f 1655, ocupà lin loo în- 
semuat în literatura timpului sëu, care îl su- 
pranumi: «l’unique éloquent». B. fâcù prosei 
franceze aceleaçi servicii, pe cari Malherbe le fâcù 
poesiei, adecà stabili trâditiunile prosei regu- 
late, întroducênd mësurâ çi armonie. In ori ce 
cas B. a réalisât aoea desfâçurare majestoasà

a perioadelor, care, daeâ facem abstractie de 
idei, îl apropie de Bossuet. Scr. : Lettres, En
tretiens, Prince, (în elogiul lui Ludovic XIII.), 
Aloipe, (în onoarealui Richelieu), Socrate chrétien. 
In toate aoeste scrieri, unde B. trateazà despre 
politioâ, religiune, literaturâ, nu gàsim nici o 
idee personalà, ci pui-â retoricâ. [A. S. C.]

Bamalip, în logicâ este cel dintàiu mod din 
a patra ngurâ silogisticâ. Premisele sûnt uni- 
vei'sal aflrmative, cohclusiunea particular-afii- 
mativâ. B. este o modificare a modului Barbara 
din figura L, din care preste tôt s’a format 
figura a IV. S. e. în B.: Toate sârurile sûnt 
minérale; toate mineralele sûnt fiinte neorga- 
nice; unele fiinte neorganice sûnt sàruri. [Pl.]

Bambara, regat în Africa, pe ambii tennuri 
ai rîului Dçohba (Niger de sus), eu un tenter 
de 55,000 lcma. çi 2 mU. loc. Pâmêntul e peroms 
de nenumërate rîuri, çi foarte fructifer. Lo- 
cuitorii apartin semintiei Mandingo, foarte res- 
boinioi. Pânâ la 1861 au fost sub régi indigeni 
independenfi, cari aveau residenta în Segu = Si- 
koro (30,000 loc.) Locuitorii poartâ negot eu bu- 
cate, stofe de lânâ, aur çi sare, pe care o aduc 
din Sahara. In timpul din urmâ s’a lâtit çi aioi 
islamul.

Bambe, v. Bame.
Bamberg, oraç în guvern. bavai'ez Oberfranken, 

lângà rîul Regnitz, eu 35,248 loc. (1890) ; reçe- 
dintâ archiepiscopeascâ ; dom frumos în stil re
manie, întemeiat la 1004, rénovât delà 1828, eu 
mormêntul lui Heinrich II. ; claustm bénédictin 
(Michelsberg), acum prefâcut în spital civil. 
Bibliotecâ mare, seminar, institut de surdomuti. 
Grâdinàrit, comerciu însemnat eu legume çi 
seminte; port liber, prin oanalul Ludovic légat 
eu Dunârea. Diecesa B. a fost întemeiatâ la 
1007 de Heinrich H., la 1802 fù seoularisatà, 
1817 ridioatâ la rang de arohidiecesà. Uni- 
versitate întemeiatâ la 1585, desfiintatâ îusâ 
la 1803. In conferintele din B. (Main 1854) 
s’au sfâtuit representantii statelor germane de 
mijloc asupra alàturàrii lor la alianta austre- 
prusianâ.

Bamberg, Félix, publicist germ., n. 1820 în 
Unnihstadt, t Eebr. 1893; a studiat în Berlin 
çi Paris. 1870—71 aredactat buletinul cuariiernlui 
piano, din Versailles; mai târcpu a fost consul 
germ. în mai multe oraçe. In Apr. 1890 Aoa- 
demia rom. 1-a aies membru coresp. Scr. priuc.: 
»Gesch. der orient. Angelegenheiten im Zeitalter 
des Paiiser und Berliner Priedens», (1888).

Bambergensis Constitutio Criminalis, codioele 
penal al diecesei B. (Halsgerichtsordnung) din 
1507; a servit de basâ oodicelui lui Carol V. 
numit »Carolina«, din care causâ poartâ numelo 
de «Mater Carolinae».

Bamberger, Enric de, medic, chnician eu vaste 
experiente, n. 1822 în Iwanorka (Boemia) ; delà 
1854 çrofesor în Würzburg, iar delà 1872 pro- 
fesor in Viena. Opéré : «Krankheiten des chylo- 
poetisohen Systems», «Lehrbuch der Krankheiten 
des Herzens», (1857), «Ueber Bacon von Verulam», 
»Ueber Morbus Brightü», (1875).

Bambine, (ital.) »copil mic»; Saniissimo B., 
în Roma, statuà micà de lemn a lui Isus în 
biserica Ara Celi, privitâ ca fâcëtoare do mimmi, 
se poartâ la bolnavi în cârutâ închisâ.

Bamboo, (pron. bembu), 1) vase de lut fâra
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smalt, de coloare galbenâ ; se pregâtesc în India 
de câtrâ indigeni. 2) B. mai însemneazâ çi di
verse mësuii : a) pe Sumatra mesura de bucate 
= l’85 kgr., çi mesura pentm fluiditate cam 
41.; b) în Birma mesura pentm lung. = 4'09 ra.

Bambuk, tearâ în Senegambia, pe lângâ cur.sul 
sup. al rîului Faleme, loouitade vr’o 800,000 Man- 
diaka; bogat în fier çi aur. Capitala: Farabana.

Bambus, numire vulgarâ pentru genul Bam- 
husa Schreb. çi în spécial pentru B. arundi- 
nacea Retz.

Bambusa Scbreb., (botan.) gen din fam. Gra- 
mineelor, tribu! Bambuseae, cuprinde plante ar
borescente eu tulpini drepte, cilindrice, articulate, 
de ordiuar fistuloase (goale în lâuntru), lemnoase 
çi foarte tari. Franzele scurt pefiolate sau sesile 
sont întregi, lanceolate çi ângustate la basa. 
Florile, dispuse în panioule de spiculé, sûnt her- 
mafrodite sau cele superioare mascule, iar cele 
ioferioare stérile. Cu 3 sau 0 staminé, eu fila- 
meatele libéré. Ovarul sesil cu stilul lung, ter
minât prin 2—3 stigmate plumoase. '“Acest gen 
cuprinde vr’o 24 specü bine deflnite çi îm- 
praçtiate prin Asia tropicalâ çi subtropicalâ, 
prin Africa çi prin America tropicalâ. Specia 
cea mai importantâ este B. arundinaeea Retz., 
numitâ vulgar Bambus, originarâ din India 
orientaJà, de unde s’a transportât în toate re- 
giunile calde. Aceastâ planta din causa tulpinei 
sale considerabile çi solide se întrebuinfeazâ în 
dulgheiie çi tîmplàrie ; pentm conduote de apâ, 
pentm stîlpi de telegraf, cu deosebire pentru 
telegrafia miütai’â, pentm confectionarea de mo
bile, bastoane etc. Din fibrele de B. arundinaeea 
Retz, se fac diverse împletituri precum çi hârtie 
de China. Din noduiile tulpinei acestei plante 
se scurge la o anumitâ epoeà un liebid dulce 
zahâros, de un guet plâcut, din care se prépara 
prin formentafiune un licher. Vlastaiile tinere 
delà unele vaiietâti de B. arundinaeea Retz, 
sûnt coraestibüe. Multe specü de B. se cultiva 
prin grâdini ca plante omamentale. [Z. C. P.]

Bame, numire popularâ data fmctelor come- 
stibile de Hibiseus eseulentus L. (v. ac.)

Bamian, pas preste muafii Hinducuç (în Asia), 
2587 m. înalt, singura cale bunâ delà Cabul 
spre Turkestan. Valea B. odinioarâ a fost sedinl 
principal al cultului budhist, cu numeroase 
mine çi sculptmi.

Bamlit, minerai, varietate de siümaiüt.
Bammako, locul principal al posesiunilor franc, 

delà Niger, în Sudan; întârit cu zidurL; cândva 
loo comercial important, astâiji are numai 800 
loc. Statiunea finalâ a câii fer. dintre Sénégal çi 
Niger.

Ban, înMuntenia dregâtoria cea mai înalta. 
B. administra finutul ce se întindea delà Turnu- 
Severinului pânà la Oit (Oltenia) ; el avea titlul : 
B. al Severinului, apoi B. al Craiovei, uneori 
B. al Mehedintului çi câte odatâ B. al Jiülui, 
stnngea venitele çi îçi avea armata proprie, 
senin al oarecàrei neatîrnàii teritoriale. In M o 1- 
dova B. era o boierie mica, urma dupa pâ- 
harnic. (Cf. Etym. M. Roin., p. 2403.) In Ungaiia 
B. odinioarâ era al treilea dignitar între stegarii 
l2®®z}ôsok) ferii, jude ord. al (erii, membm al 
tablei banale subordinatâ septemviratulni de 
atunci, membru în loootenenfa guvemialâ, câpi- 
tanul insurectiunii nemeçesci, guvemoml dis-

trictelor limitanee (grânipresci) ; la încoronâri 
B. purta înaintea regelui mëml de aur. Istoria 
Ungariei cunoasce Banii ; Croatie!, Slavonie! çi Dal- 
matiei, ai Maciovului çi Severinului (Sebeçului, 
Caransebeçului çi Lugoçului). Astâiji numai în 
fruntea guvernului autonom al Croatiei çi Slavoniei 
se mai aflâ B., a eârui dignitate este normatâ 
prin art. de lege XXX : 1868 çi XXXIV : 1873., 
Originea etim. a cuvèntului B. unü o aflâ în 
pan (slavio), altü (Sâfâiik) în bajan (avar), 
mai probabil e însà câ s'a format din banier 
(Banner, Fabne).

Ban, instrument de schimb, care servesce de 
mësurâ comunâ pentru toate valorile çi este 
recnnoscut ca miiloc de platà. V. Moneta.

Ban, Matiia, poet sêrb, n. 1818 în Ragusa; 
dupâ terminarea studiilor a petrecut în Con- 
stantinopole. Brassa çi Belgrad ; aici a fost prof, 
fetelor principelui Alexandra. A edat (Jiaral «Du
brovnik® çi a seris câteva drame de valoare : 
»Meirima«, »Uroç V.«, «farul Lazar«; la 1853 a 
pubücat un volmnn de poesü.

Bana, poet indic din veacul VII. d. Chr., is- 
ousit cunosoëtor al ümbii. A scris drama »Par- 
vatiparinayanatakam®, fârâ valoare; poema»Can- 
dikaçatakam* în 102 strofe, romanul »Kadambari«, 
pe care însâ abia fiul sëu îl termina.

Banagium, fiat, mediev.), drept feudal, în spé
cial dreptul de moarâ.

Banal, de toate (Jüele, ceva comun, neîn- 
semnat ; ca banul cel rëu. — Banalitate, luoru 
ori vorbâ. ce se obicinuesce prea des ; ceva lipsit 
de farmec.

Banana, 1) piatâ comercialâ la gura rîului 
Congo (Africa) ; 2) insuie la litoralul Sierra-Leone, 
Africa vest., posesiune englezâ. Climâ plâcutâ.

Banane, numii'e vulgarâ datâ fmctelor comes- 
tibile de ilfitsa sapientium L. çi Musa para- 
disiaea L., plante cunoscute sub numele vulgai' 
Bananier, (v. ac.)

Bananier, numire vulgarâ datâ genului Musa 
L. din famiüa Scitamineae, tribu! Museae, cul 
prinde plante erbacee monocotüedouate, ce ajung 
la înâltimi considerabile, din care causâ au un 
aspect arborescent. Tulpina lor càrnoasâ este 
constihütâ din pefiolele invaginante ale franzelor 
alterne foarte mari (2—3 m. lungi). Din mijlooul 
frunzelor iose o massâ fusiformâ roçieticâ, for- 
matâ de bractee, inserate pe un pedunoul, care 
se lungesce çi se curbeazâ. La subsuoara fîecàrei 
bractee se ailâ flori fasciculate, cari sûnt sesile 
neregulate, hermafrodite sau polygame. Periantul 
cu 6 divisiuni, dispuse în 2 veiticile, 5 rennite 
a 6-a überâ. Staminé sûnt einoi. Ovarul infer eu 
3 loji multiovulate. Fraotele baeiforme sûnt 
dispuse ca çi florile în régime voluminoase çi 
sûnt cunoscute sub numele de Banane. Aceste 
fructe sûnt cârnoase, fàinoase, zahâroase çi 
aromatice. Dupâ ce a fractificat planta moare, 
iai’ din rhizomul alimentât de numeroasele râ- 
dâcini adventive iese un mugure, care se des- 
voaltâ într’o plantâ nouâ. Se cnnosc vr’o 20 
specü de Musa L. respândite prin regiunea 
tropicalâ a veohiului continent. Multe se cultivâ 
pentru fructele lor comestibile, iar altole se 
cultivâ ca plante omamentale, precum: Musa 
Ensete Bruck etc. Cele mai importante specü 
de B. sûnt M. paradisiaea L. çi M. sapientium 
L. Bananele de M. paradisiaea L. sûnt mari,
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ajungênd uneori pana la o hmgime de 30 cm. 
Caïnea acestor fructe este mai mnlt fâinoasâ 
decat zahâroasâ se manâncâ mai mult fierte 
sau coapte. Legendele din orient spun: ca M. 
paradisiaca L. ar fi fost arborele sciintei binelui 
çi al reului (pomul cel oprit), ale câmi fructe au 
tentât pe Eva çi en. frunzele câruia çi-ar fi aco- 

,périt strâmoçii nostri corpul lor. M. sapientium 
L. (v. Uustr.) este specia cea mai mnlt cnltivatà 
în terile tropicale, (fin causa, ca produce o mare 
cantitate de fi-ucte. S’a calculât câ un teren de 
100 ma. produce 2000 kgr. de Banane, pe 
când pe acelagi spatiu nu se recolteazâ decât 
25 kgr. de giûu sau vr’o 50 kgr. de caitofl, 
vedom deci eSt de mult se renteazâ cultura 
acestei plante. Bananele de M. sapientium 
L. sûnt aproape cilindrice, lungi de cel mult 
10—12 cm., sûnt foarte duloi, foarte gustoase 
$i aromatice, eu semin^e rudimentare, cari (fispar

IBananier.

prin culturâ. B.-ul este o planta de mare folos 
omului, câci pe l.ângà fructele sale comestibile 
mai produce si fibre textile, din caii se fabrioâ 
diverse tesâtuii çi frânghii ; aça este Musa tex- 
tilis Nees., din care sa extr^e cânepade Ma- 
nila sau Abaca. Trunchiul càrnos al acestor 
plante servâ de nutremênt pentru animale; iar 
frunzele tinere se întrebuinteazâ pentru a pansa 
rânile. [Z. C. P.]

Bànàrla, v. Monetâiia.
Banat, fB- Timi^an), teritorul ce se extinde 

între Mureç, Tisa, Dunàre çi cununa muntilor 
ai'deleni (v. art. çi harta »Ungaria«) eu un areal 
de 570 mUeD, çi 1.431,838 loc.; cuprinde cott. 
Torontal (589,325 loc.), Timiç (436,460 loc.) çi 
Cai’aç-Severin (406,053 loc.) Numii’ea de B., B. 
timiçan çi voivodina sêrbeascâ a remas delà 
organisafia contelui Mercy dupa recuperarea 
acestui teritor delà Turci (1718 în pacea delà 
Pojarevat = Passarovit), punêndu-se ca (earà de 
coroana sub separata administratie a our(ii din 
Viena; din acest teritor s’a format mai apoi (1767)

confiniul militar (grani(a, militia limitanea, ca ré
giment rom.-bana(ean, sêrbo-banatean çi sêrbo- 
germano-banatean de grani(â). La 18 Nov. 184!) 
a priinit numirea de B. timiçan çi voivodina sêr
beascâ; 1860 B. propriu cjis, çi la 1872 grani(a 
miiitara se reîncorporeazâ Ungariei. La 18(i0 
Eomânii au cerut autonoraia B.-lui (càpitânat).

ISTORIÂ.
1

In vechime (1000) B. a fost sub autonoma 
stâpânire a prinoipilor autohtoni (Glad, Ahtuin), 
mai târcjiu, probabil în secl. XTTT., s’a format în 
partea sudicâ vestitul ^B.-Severint, împârtit in 
cele 8 (dupa unii 13) districte valache, çi asu.stat 
pana la catastrofa delà Mohaciu, iar cott. Torontal 
çi Timiç a avut c o m i ( i i, mai apoi câpitanii sëi 
(Ozora — Paul Chinez). Cercetàrile çi descopoii- 
rile archeologice mai recente dau dovadâ dospio 
numeroase colonü ce au existât în antichitate 
în B., cari s’au ooupat eu economia càmpulni 
çi prâsirea vitelor, au avut viu comerciu eu Etniscii 
din ItaUa, au bâtut înçiçi bani (verigi de aur) 
çi au imitât tetradrahmele lui Filip Macedon, 
s’au deprins eu vênatul çi pesouitul (lacnl mai e 
Vêrçet-Alibunar de odinioarà). Cenuçadefunc(ilor 
au açezat-o în oale, ce le-au îngropat çi astruoat 
eu pâment (tumulus). Intrebuintarea fierului s’a 
întrodus în B. prin Cel(ii veniti din Galia în 
secl. rV. Pe timpul lui Dariu (513 a. Chr.) looni- 
torii B.-lui s’au numit Agatirsi ; acest popor s’a 
contopit eu Dacii, cari s’au impaifit în 15 so- 
mintii, dintre cari Albocensii, Saldensii çi Po- 
tufii au loouit în B. Bomanii, devenind ve- 
cinii Dacilor, au gâsit pe poporul dao açezat 
în lâcaçuii zidite din leinn, çi nu fârà de toatâ 
cultura. Mai apoi prin colonisarea a 50,000 
Daci în Mesia, prin Sextus Aetius Catus, dupa 
învingerea lui Cotise, prin contactul des, prin 
continue lupte între Daci çi Romani, cnltuia 
çi sciin(a strategicâ ronianâ s’a transplantât în 
mare mèsurâ pe teritorul B.-lui aça, câ ânoâ 
pe timpul lui Augustus Dacii deveniserà celobri 
çi ajunserà spaima Romanilor. (Numi|uid de 
dacis audisti. Horat. Sat.) Impëratul Traiau când 
a pornit legiunile sale asupra Dacilor. pentni 
ca sâ çteargâ ruçinea, ce o pusese Decebal pe 
numele roman ou învingerea asupra lui Domitian, 
çi ca sâ potoleascâ »auri sacra faines» (urgisita 
sete de aur) a senatului roman, a atlat aci un 
popor care, dupa stârile de atunci, se poate numi 
civilisât. Domnia Romanilor de un secol çi ju- 
mètate (101—271), afarâde pu(inezidiri îii forma 
spioului (opus spicatum), unele altare (fanum) 
oârâule (spécula), morminte, çan(uri (valum) çi 
drumuri, alte monumente n’au prea lâsat în B. 
Romanii s’au mârginit a exploata aci minele de 
aur, argint çi aramâ delà Sasca, Boçniac çi 
ALmaç. Romanisarea popula(iunii din B., aça 
se vede, s’a continuât numai prin coloniile dm 
Italia oentralâ çi Spania, açezate aci, çi s’a sl- 
vîrçit uçor în scurtul period al domniei rornaiie 
eu ajutorul cohorteill. hispanomm, Ala l. Fron- 
toniana Tungronim din Belgia çi a legiunii IV. 
flavia firma; pentru-câ cultura romanà prâbu- 
çise mai dinainte în acest teritor limitaneu. B. 
n’a fost norooos a continua opéra civilisatiunii 
în Dacia, penti-u-câ urmând potopul migra(iumt 
popoarelor din orient, aoeste toate au treout 
preste acest teritor frumos çi roditor. Au venit
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Gotü (a. 250), au venit Sannatii iji dupa ce Au- 
relian îçi retrase legiunile din Dacia (271) Eo- 
inanii au luat parte eu aceste popoare la luptele 
dintre împèrafü fra(i Constantin çi Constante, 
dintre Magnetiu, Valente çi Athanaric. Preste 
aceçtia au nâvâlit apoi Hunii (375—453), cari 
au isgonit pe Goti spre apus, iar Românü (Au- 
sonii) stand locului s’au încumetat pana la 
curtile lui Attila, »sbiciul lui D()eu«. Venit-au 
Gepiijiii Avarü, Bulgarii (528). Câmpul de luptâ 
între impëra(ii bizantini çi aceste popoare a 
fost B.-ul.

Pe la 895 în fine s’au stràcurat Magliiarü 
pe încetul' în (earâ. Aceçtia au avut luptâ eu 
Glad, care stâpânia pe atunci B. delà Tisa 
çi Mureç pànâ la Haram (Palanca) çi Vidin. 
Lupta a fost nenorocoasâ pentni Glad, care a 
trebuit sa jure credinfâ duoelui maghiar. Ahtum, 
sucoesorul lui Glad, aduce preo(i creçtini delà 
resârit çi oàlugâri de ritul grec, çi fundeazâ 
mânàstirea delà Mareçiana a sf. loan Botezâ- 
torul. El revindecâ independenfa B.-lui, Cinad, 
genoralul sëu însà din resbunare trece în partea 
regelui Stefan, uoide pe Ahtum çi devine oàpe- 
tenia (banul) B.-lui. De aci încolo B. este espus 
mai miütor atacuri din partea Bizautinilor, pânâ 
ce la 1186 imperiul româno-bulgar devine vecin 
B.-lui. La 1200 deranitatea contelui timiçan se 
ridicà la rangul voivodului din Ardeal, la 1209 
i-se restringe însà teritonil, pentm-câ pe atimci 
se pomenesoe im Dominic Basan, ca ban al Seve- 
rinului (act dubios). Pe la 1241 au nâvâlit Ta- 
tarii în B., cârora le-a urniat o foamete mare, 
cârduri de lupi çi stoluii de làcuste. Sub Bêla IV. 
çi Stefan V. se restaura eu încetul çi B., ai oàrui 
locuitori scàpaserâ între munfi çi întârirâ locurile 
Meedia, Caransebeç, Lugoç, Lipova çi Sumnicul. 
Românü însotirâ pe Bêla conti'a lui Otocar, re- 
gele Boemiei. (»Laurian-Timiçana«.) La 1290 La- 
dislau (iue judecatâ în Caransebeç asupra fiilor 
lui Simien (Misabân Simon), cârora le ia caste- 
lânia çi o dà fiilor lui Ubul, (strâmoçul roman 
al familiei boieresci maghiaie KâUay. Cf. Pesty).

Dupà siingerea fam. Arpadine (1300), Carol 
Robert din casa Anjou întàresce regatul çi îm- 
populeazâ Tiiniçoara çi Lipova cuNemti, el luà 
castelul Severinului delà Basarab, Domnul jerii 
Românesci, dar nu-1 putù tiné, ci înfundat într’o 
strimtoare de munfi, a pàjit ruçine. La 1338 iarâçi 
a yenit o pJagâ mare pe (earà, au venit lâouste, 
cari au pustiit 3 ani dearândul, apoi a ui-raat foa
mete mare, cutremure de pâment çi ciumâ. La 
1342 îucepe domnia lui Ludovic I. (cel Mare). 
La 25 Iulie 1366 Ludovic alungâ preojii de ritul 
grec din Cai-aç çi Cheve, el judecâ pe contele 
Timiçoarei çi pe oamenii sëi pentru jaf comis 
asupra unui oetâ(ean din Lipova. Delà regele 
aoesta se afiâ mai multe diplôme, prin cari se 
reounoasce credinfa çi vitejia Valachilor (Turoezy, 
Bnrâny, Pesty).
^ La 5 Sept. 1397 regele Sigismund fine dietâ 
lu Tiiniçoara çi la 1432 constitue conflniul mi- 
btar în B. (Temeskoz). La 1435 Vlad, voe- 
yodul Ardealului, ataeà B.-Severin. In acest 
timp lancu Huniad ca ban al Severinului çi su- 
prem beliduoe, în luptele sale contra Turcilor 
face minuni de vitejie ou Valaohii sëi.

In 1457 (Viena, (jiua sf. loan Botezâtorul), la 
suplicele lui Mihaiu Dej de Tàmâçel çi Stefan

Çisman de Buziaç, Ladislau V. dâ niemorabilele 
litere privilégiais, în cari se recunosc virtufile 
çi servicüle nobililor, cnezilor çi celorlalti Va- 
laohi din distiictele valachice: Lugoç, Sebeç, Mi- 
hald, Halmaç, Krasofô, Komjat çi Hyed çi în 
chip de muljâmitâ, (dupâ unii ca sà mulco- 
meascà pe Romani pentru moartea lui Ladislau, 
fiul lui lancu Huniad), le confirmâ privilegüle, 
fibertâtile, prerogativele çi drepturile date de 
predecesorü sëi. Pe timpul acesta se ivesc pri- 
mele semne de intolerantà fatâ de creçtinii re- 
sâriteni. Urmârile au fost fatale pentru poporul 
roman, pentru-câ nobilimea sa trecênd la cato- 
lioism s’a deslipit ou totul de poporul reraas cre- 
dincios oonfesiunü sale ; ei s’au prefâcut în Ma- 
ghiari çi urmaçü lor formeazâ çi astâ(}i floarea 
nobiUmii maghiare. Matia Corvinul, fiul lui lancu 
Huniad, crescut la curtea lui Podiebrad în Praga, 
devine cel mai înverçunat duçman al Eomânilor 
çismatici, cum îi numesce el, vorbind de Stefan 
cel Mare al Moldovei, în epistolele sale càtrâ 
papa; el se înstrâinâ de valoroçii Valachi grà- 
niceri çi-çi formeazâ aça numita oaste neagrâ, 
care a costat (eara sume enorme çi delà care 
mai tar(}iu nu s’â aies eu nici un sporiu. Sub 
Matia 1459 au început a veni Sêrbii în roiuri 
mai mari çi s’au açezat în B. pe lângâ Haram 
(Palanca), Cheve (Cuvin) çi Vêrçet. Sêrbii susfin 
a fi avut âneâ pe atunci episcopii lor, pe Par- 
tenio I. (Çrni, negni) çi Partenie H. (Sveto Goraf, 
delà muntele sfânt), positiv însâ se scie numai, 
cumeâ abia dupâ moartea lui Matia s’a instalat 
George Brancovici, eu numele câlugâresc Maxim, 
ca episoop al Sremului, care în sinodul din Argeç 
a fost proclamât mitropolit çi s’a mutât în 
mànâstirea delà Cruçedol. Eomanii au stat sub 
pâstorirea mitropolitului din A.-Iulia, çi li-so 
trimiteau preoti clin Ardeal, Moldova çi feara- 
Eomâneascâ. La 1479 resare primadatâ Paul 
Chinez, câpitanulTimiçoarei, ca distins erou pe 
Câmpul pânü lângâ Alba-Iuüa, unde a fâcut orunt 
mâcel între Turoi. Paul Chinez, dupà lupta delà 
Ginçovaf, a adus 50,000 Sêrbi în B. çi i-a açezat 
împrejurul Timiçoarei, el a spart apoi (1490) 
vestita oaste neagrâ a lui Matia Corvin, acum re- 
voltantà. Ulaslo (Vladislav) lal498 a organisât de 
nou oastea ferii in banderii, avênd tôt a 36 cui'te 
(eràneascâ sâ punâ un càlàre(, iai1 Caranseheçul, 
ca emporiu al Ardealului, oâpëtà privilegii. La 
1514 se proclamâ cruciatâ contra Tuicilor, la 
oaie s’a inrolat Doça, adunând de pe aloourea 
çi 0 mulfime de Romani. Aceastâ oaste deveni 
tôt mai ameninfâtoare pentru spâii (domnii do 
pâment), impilâtori ai poporului, din care causâ 
Zâpolya, voivodul Ardealului, a pornit resboiu 
contra oruciatilor çi sub zidmile Timiçoarei a 
înfrànt pe Doça. Cru()imea, eu care a fost pe- 
depsit acest resvi’àtitor, nu se poato descrie fàrâ 
a se révolta simtul omenesc. Dieta a déclarât 
poporul afarâ de soutul legii çi 1-a încârcat eu 
noue dâri. La 1526 a urmat catastrofa delà Mo- 
haciu çi Turoü stabihndu-se apoi în B. au împâi^it 
provincia (vilaietul) în sangiaouri sub adminis- 
tratia beglerbeguliü, sangiac beguii, muftii cadii, 
cheçedari, serdari etc., çi au stàpânit 164 ani, 
pânâ la 1716, fârâ ca sâ fie conturbat însâ Al- 
maçul, Clisura çi districtul Lugoçului çi al Se- 
beçului, cari (cele 8 districte valachice) se a- 
noxase la Ardeal. La 1527 un câlâret al lui
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Zâpolya s’a pus în fmntea unei cete de preste 
5000 de oameni çi, sub numele de 'far lova, a 
început a jâfui prin B. Pe la 1571 prinse rà- 
dàcini protestantismul çi calvinismul în B., la 
oare au trecut çi nemeçi romani. Notifîoâm de 
pe la anii 1594 rescoaJa Românilor sub George 
Palatici, banni Lugoçului çi 2 vlâdioi (?) romani, 
Todor çi Do(ian, sub Petru Moideaç çi lancu 
Kâboru (Halabur), despre cai'e se povestesoe, cà 
s’a prins la luptà eu aga cetâtii din Vêrçet çi 
învingéndu-1 i-a dus capul în tabêra sa. Pe la 
1600 GavriU Biclean (Bethlen Gâbor), banul Lu
goçului, dupa alegerea sa de principe al Ârdea- 
lului, a stâpànit çi B. vr’o 21 ani, iai’â la 1658 
Lugoçul çi Caransebeçul se anexeazâ la vilaiet 
çi se trimit 15 mii galbini elemosinâ la Mecca 
çi Médina. Intre 1641—46, (Jioe Velea (dupa 
Laurian la 1715), au venit din 01 ténia ca la 
13,000 Romani, réfugiât! de greul birurilor çi 
s’au açezat în B., çi eu aceçti Romani se (jice, 
cà a întarit Turcul cetatea Timiçoarei. In 1690 
pânâ 1700 B. era parte mare în manile oçti- 
rilor împërâtesci.

In acelaçi timp, sub Léopold I., s’a întêmplat 
marea colonisare a Sêrbilor, condusà de 
Arsénié Cembvici m., mitropolitul de Ipec. Ca 
la 500,000 Buflete din tinuturile sêrbesci çi al- 
bane, între cari multe familii macedo-române, 
s’au açezat în B., în Slavonia çi pe lângà Tisa. 
Arsénié a pus pe Spiridon Çtibita, episcop al 
Vêrçetului, eu scaunul în Caransebeç çi numai 
la 1750 s’a stabUit reçedinta eppului în Vêrçet. 
Biserica rascianà, mai apoi numità iUricà, a do- 
bandit frnmoase privilegii delà împëratü Austriei, 
cari privilegii de câte ori era trebuintâ de bra- 
tele poporufui ortodox în resboaiele contra Tur- 
cilor çi în cele de succesiune, se aplicau çi se 
coroborau, iarà în vreme de pace, la stâniinta 
cancelariei ungare, se restringeau çi se çtirbeau 
sub diferite pretexte de reforme eu çi fàrà con- 
simteméntul episcopatului iliric, ba una din aceste 
referme era sa o plàteascâ eppul (roman) din 
Vêrçet, Vichentie Popovici, eu viata, flind atacat 
de popor ca vên4ëtor de lege. Românii aparti- 
nëtori nütropoliei de A.-Iulia, ademeniti de pri- 
vilegiile date mitropoliei de Carlovet, pe nesim- 
tite, s’au alipit de biserica iliricà çi s’au ocrotit 
sub firma de »natio rasciana* »ülyrica« çi numai 
mai târ(pu çi-au dat samâ în Viena, cumeâ 
aceastâ »natio« consista çi din Romani çi âneà 
mai multi la numër decât Sêrbü, eu toate cà 
nu s’a putut sfinti preot ori dascàl fàrà sâ-çi 
sêrbiseze numele. S’a dovedit aceasta éclatant 
dupà despàrtirea ierarchiei rom. de cea sêrb. 
(1866), când multimea de Sêrbi, de cari nu mai 
putea stràbate Românul, a périt ca prin farmec.

Dupà iefirea Tureilor B. remâsese foarte dé
solât çi despopulat, pentm-oà Românii partea 
cea mai mare s’au fost tras la munti, deçi dupà 
cum se adeveresce din mai multe date, ei se 
împrieteniserà mai târ(Jiu eu Turcü. Au dat 
insà de altà calamitate când erau acum sà-çi 
reocupe moçiile. Impëràtia eu fel de fel de fa- 
vorun a chiemat coloniçti mai aies N e m ti de 
prin Alsatia, Lotaringia, de lângà Rin, din Svedia, 
Bavai’ia, Baden, Luxemburg, Austria de jos, 
Boemia, Vorarlberg, Craina^Moravia, çi începênd 
delà 1717 au venit în numer atât de mare încât, 
daeâ nu-i décima febra, astâ^i B. ar fi provincie

complet geimanâ. Lucru firesc, cà Românii n’au 
putut primi eu brate deschise pe noii oaspefi, 
ci înverçunati prin procedura ispravnicUor tri- 
miçi din Viena ca sâ organiseze colonule çi sâ 
împartâ pâmênturile, au sârit asupra lor eu 
arma pe alocurea; consecintele au fost însâ 
funeste pentru ei. Aça la 1739 un anumit Sta- 
nisa Markovios, càpitan sêrb, uoide o multime 
de Romani çi le ia avutul sub cuvent, cà sunt 
iàfuitori çi tin eu Tfircii. Acest calâu a fost 
aiuncat în temnitâ pentru crudelitàtUe sale, dar 
în scurt a fost eliberat çi i-s’a pus lant de aur 
la grumazi. Reorganisarea B.-lui a fost condusâ 
de contele Mercy, conlucrând çi unii Români, 
aça la 1726 se pomenesce loan Rat de Mehadia 
ca prefect al Lipovei, Lugoçului çi Caransebe- 
çului. La 1738 Turcü iar intraserâ în fearâ pe 
la Mehadia. Principü imperiaU, conducëtoru oçti- 
rilor împërâtesci, ràtàciserà prin pâduri, de undo 
Petru Vancea îi câlàuzesce în tabërâ. Pe timpul 
acesta a fost ciuma în B. çi stàpânirea orànduise 
în loc de înmormêntare crema^unea cadavrelor. 
In 18 Sept. 1739 s’a încheiat eu Tui'cii pacea 
delà Belgrad. La 1740 din nou sosesc alte oo- 
lonü în B. din Sêrbia, Bosnia çi Macedonia, çi 
aceçtia ü'ecênd la catolicism se (pce, cà ar fi 
predecesorü Craçovenilor din cott. Caraç.

In acest period trebue sa punem imigrarea 
oontinuativà din Remania a Bufenilor de 
prin locurüe montane (v. Bufeni), deçi e pro
babil, cà aceçti coloni parte mare sûnt urmaçii 
celor 13,000 coloni amintip mai sus.

In 22 lui. 1766 direopunile districtuale au 
primit ordin sà înzestreze fiecare parochie re- 
sàriteanâ eu câte o çcoalâ, iar unde exista 
çcoalâ catolicâ, orientalii sà fie trimiçi la aceea, 
«decât sà-çi piardà viemea eu scrisoarea çi cc- 
tirea iliricà atât de pupn trebuitoai'e®, suna pq- 
runca. Pe acest timp s’a ocupat Danül Lazzai'ini, 
directorul çooalelor elementare din B., eu ooin- 
punerea unui compendiu didactic pentni Ro
mâni ; acest opérât a fost présentât prin caméra 
aulicà in banaticis la 17 Mart. 1770 împërà- 
tesei Maria Teresia, dar fiind prea voluminos nu 
s’a acceptât. Grisellini, un italian din Venepa, a 
petrecut 2 ani prin B. (1775—77) pe la ouitilq 
domnesci, çi s’a pus sà sorie istoria B.-lui pana 
la 1777 ; însâ pentru Români n’a avut nici o 
tragere de inimâ, ci i-a descris în oolorile cele 
mai negre, dupà cum a fost informât de ofi- 
oianpi, eu cari a stat în contact. Defaimârile 
despre popoml rom. au pàtruns pânà la înipër. 
losif II., care s’a vëcjut îndemnat sâ meargâ 
însuçi la Timiçoara spre a se convinge în per- 
soanà despre starea lucrului, precum s’a çi con
vins, çi apoi a sfîrçit ancheta eu memorabila 
sentin^: «Adevërat, cà au jàfuit bande de hop 
prin tearâ, aceçtia însâ nu sûnt a ae_ oâuta 
între popor». In acest timp s’a fâcut çi împâr- 
prea pàmênturilor dupà sesiuni, '/si 'U lje 
sesiuni, firesce eu favorisarea coloniilor noui çi a 
celor ce au trecut la catolicism. Causa çcolaiâ s'à 
sulevat de nou, s’a instituit o comisiimo în acest 
scop çi s’au fâcut multe încercâri prin directorul 
Todor lanoovioi, dar s’a turburat situapa prin 
promulgarea unui: «Regulamentum illyricuin 
previlegiorum».

La 1780 Maria Teresia ordonà anexarea B.-lui 
la Ungaria çi întroduce administi'apa coinita-
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teDsi afarâ de conflniul railitar, care se lasâ çi 
mai départe în administra^a de pânâ aci. Tôt la 
1780 s'a întrodus çi urbaiiul nou în B. A urraat 
apoi stâpâniiea împer. losif IL, ale cârui inten- 
Jiuni bune au umplut poporul rom. de mari spe- 
rante çi au trezit într'însul aspiratiuni, cari au 
urzit revolutiunea lui Horea çi Cloçoa. Undele 
acestei rescoale au isbit çi în B. çi multe sate ro- 
mânesci din B. (Panciova), dupa sugrumarea por- 
nirii, s’au împopulat eu refugiati çi exportafi din 
Ardeal. Instructia împër. losif II. pentru ctuver- 
nisirea B.-lui cuprinde, referitor la Romani, un 
pas remarcabil, care verbal sunâ astfel: »Cu 
Valaohii aci (în B.) âneâ foarte sclâvesce se 
tracteazâ, ei nici nu se socot moçneni ai pâ- 
mênturilor lor. A fost mare greçealâ, câ pentru 
alti coloniçti li-s’au luat cele mai bune holde 
çi pe dînçii i-au mânat în alte locui'i, eu toate 
ca ei sûnt cei mai vechi locuitori ai provinciei«. 
Sub losif IL B. devine iarâsi teatrul unui res- 
boiu eu Turcii. La 20 çi 21 Sept. 1788 împë- 
ratu] a luat în persoanâ parte la lupta nefericitâ 
de ISngâ Saoul (aproape de Lugoç), unde s’a 
bolnâvit. Staturile çi ordurile (karok és rendek) 
ca în totdeuna çi astâdatâ s'au folosit de oca- 
siime çi au remonstrat énergie contra reformelor 
întroduse de împèratui, iar aoesta la 28 lan. 
1790 pe patul mor(ii le-a revoeat toate. resta- 
bilind starea precum era sub Maria Teresia. 
Léopold n. a întrodus în administra(ie çi în 
çooalele super. în locul Hmbei nem(esoi pe cea 
latinâ pânâ la desvoltarea celei inaghiare. Sêrbii 
din cott. Aradului, Timiçului, Torontalului çi al 
Baciului au oàpàtat coneesiune sa (inâ «congres 
national» în Êmiçoara, în care între altele au 
cerut voivodat sêrbesc, însâ numai «canoelarie 
aulioà ilirioâ» separatâ li-s’a încuviintat; din 
contradieta ung. prinart. XXVII: 1791 adecretat 
egabtatea de drept pentru «graeci ritus non 
nniti regni incolae» çi a cerut çtergerea can- 
celariei ibrice, ceea ce s'a çi întêmplat. Colo- 
nisârile în B. çi sub Léopold II. s’au continuât, 
dai'mai mult prin permutatiiuie. Francise I., 
înipërat la 1792, întroduce limba magh. în oficü 
çi in çcoale. La 1795 s’au organisât în B. auto- 
ritàtile montanistice.

lievolutiunea francezà çi isbân^ile lui Na
poléon n’au remas fàrà retlex asupra poporatiunii 
din B. In periodul aoesta cad doue încercàri 
de revolutie ; la 28 Maiu 1807 a fo.st sà se dea 
ântàia nàvalâ asupra Nemtilor din Panciova, 
însâ s’a zâdârnicit prin sosirea împëratului la 
Timiçoara; la 12 lun. 1808 era sà isbucneascà 
a doua resooalà, preotul sêrbesc din Subotita 
însâ a desooperit planul. S c r i p e t e, locotenent 
în regim. ilirio-valachic, oomandant în Crucita, 
a conspirât eu locot. loan Jumanca, amioul sëu, 
?■_a- ca sà sooale toate satele sêrb. çi rom. çi 
sà proclame un imperiu sêrbesc, — (}ic cronicarii 
stràini, — traditia însâ çi împrejurarea, oà oon- 
spiratorii de frunte au fost Romani, ne aratâ, 
câ scopul resooalei a fost de altâ naturà. Ju
manca çi Deao au mûrit schingiuiti în temnitele 
dm Timiçoai'a, pe Soripete 1-au spânzui’at, iar 
pe ceialalri soti i-au judecat la muncà silnicà. 
In 1811 s’a déclarât devalvarea banonotelor la 
valoare de '/s parte nominalà. La 1817 împër. 
francise I. ou împër. Cai’olina Augusta, însotiti 
de generaJul (roman) Petru Duoa, comandantul

suprem de atunci al B.-lui, a oercetat partea 
sudicâ a B.-lui. Sub Francise I. iarâçi s’a con
tinuât colonisatia. La 30 Aug. 1825 este de în- 
registrat un eveniment de mare însemnàtate 
pentru literatura rom. ; la aceastâ datà s’a finit 
çi s’a tipârit în Buda marele «Lexicon rom.-lat- 
ung.-nemtesc», care de mai multi autori, în cur- 
sul a trei^eci çi mai multor ani s’au lucrat. 
La acest op au colaborat bârbati luminafi diu 
toate provinoiile rom. La 1831 notabilitàti sêrb. 
se (Jice, câ ar fi conspirât de nou contra ordinei 
de stat, ceea ce însâ atunci a remas fârâ efect. 
In acest an colera asiaticâ, ce a venit din Ga- 
li(ia, a décimât groaznic popula(ia. Dupâ ce a 
trecut plaga aceasta s’au întrodus de nou ci- 
nurüe câlugàresci cat., pe cari le-a fost çters 
losif II., acum ca sâ întoarcâ pe oameni la 
frica lui Ddeu. In congresul na(. bis. din Neo- 
planta la 1837 Maxim Pascu, députât rom., oere 
çtergerea numirii: «national ilirio» çi inlocuirea 
acesteia eu «natiunea ilirico-sêrbeascà çi rom.«, 
ceea ce Sêrbii firesce n’au primit. La 9 Febr. 
1838 Ferdinand V. formeazà regim. valacho- 
banatean în Caransebeç separat de cel ilirio-sêrb. 
din Biserica albâ. La 1848 acest régiment a 
primit numirea de rom.-banatean, precum s’a dat 
dealtmintrelea tuturor Românilor numirea ofi- 
cialâ de «Românen».

La 20 Maiu 1843 limba magh. se declarâ de nou 
de oficioasâ çi se impune çi la purtarea matri- 
culelor, çi în çcoalele superioare, ceea ce a întim- 
pinat resens la toate nationalitâtile, afarâ de Nerntj, 
cari au pierdut instinctul de conservare a rassei.

Anul 1848 a adus revolufia maghiarâ. Kossuth 
îngâmfat çi sumet a respins pretentiile nationale 
ale Sêrbilor eu declaratiunea, câ»armeleausàde- 
cidâ». Românii ardeleniînadunareadm 3/15 Maiu 
1848 delà Blaj au précisât dorintele lor, iar 
Sêrbii în adunarea din Carlovet au hotârît con- 
stituirea voivodatului sêrb., ouprin(jênd întreg 
B., au aies pe Suplicat de voevod çi au apucat 
armele contra Maghiarilor, outrierànd B. delà 
Neoplanta pânâ la Vêrçet çi Biserica albâ. Im- 
pêratul Fancisc losif I. prin diploma din 
15 Dec. 1848 restitue patriarchatul sêrbesc în 
Carlovet, conféré mitropolitului losif Raiacici 
titlul de patriarch, întàresce alegerea lui Su
plicat de voevod al Sêrbilor çi promite, dupâ 
restabilirea pâcii, a statori çi organisa pentru 
toate popoarele sale asemenea guvernament in- 
tern national. In 25 Febr. 1849 Românii predau 
ministeriului austriac un memorand, în care oer 
uniunea tuturor Românilor ca natiune indepen- 
dentâ sub sceptrul împëratului ca «mare prin
cipe al Românilor». In Martie 1849 împëratul 
déclara Ungaria ca provincie austriaeà çi Win- 
dischgrâtz împarte Ungaria în 7 tiuutui'i, voi- 
vodina fiind a 7-a eu guvernor în fruute. La 
14 Aprilie 1849 i-epresentantii dietei magh. de- 
clarà în urmare Ungaria ca stat liber, de sine 
stàtâtor çi neatîrnat, casa de Habsburg-Lota- 
lingia se desbraeâ de potestate pentru vecie, 
se destitue, se exclude delà folosirea pàmêntului 
çi a tuturor dreptui’ilor politice în tearâ, çi — în 
numele natiunii — se declarâ detronatà, exclusâ 
çi exilatà. In aceeaçi (Ji Kossuth Lajos se alege 
de president-guvernor al Ungariei.

Guvernul magh. dispune organisarea cottidui 
Caraç çi a celor trei regimente grâniteresci, ceea ce
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numai referitor la Caraç a succès. Hotârîrea 
clietei din Dobritin a avut de urmare chiemarea 
Ruçilor întru ajutor spre suprimarea revolutiunii.

Un fenomen, ce se pare paradox, trebue sa 
ainintim în acest loc : pânâ ce Romànii ardeleni 
s’au declai-at contra revolutiunii magh. çi au 
sângerat pentru dinastie, Rom. bânàteni eu prea 
putine exceptiuni au luptat alàturi eu Maghiarii 
contra Sêrbilor çi contra oçtirilcr austiiace. Mo- 
tivul psichologic pentru ^inuta Bânatenilor e a se 
câuta în multele suferinte, ce au indurat delà 
stâpânitorii nemti, cari li-au râpit bunurile ca 
sa le dea eolonilor nemti, çi delà suprematia 
ierarchiei sêrbesci, pana ce în Ardeal ,4proba- 
tele çi Compilatele, uniunea ou Ungaria, çi se- 
ciüara împilai'e suferitâ delà doinnii feudali au 
uni])lut de uia çi de groazà iniina Românilor 
eStrà Maghiai i. Rom. bânàteni în 27 lunie 1848 
au tinut çi o adunare de popor pe islazul Lu- 
goçului, în care s’a deois alipirea câtrâ Un
garia çi despartirea Românilor de câtrâ Sêrbi, 
çi în cai'e s'a aies de episcop substitut al Ti- 
miçoarei Petrovici, protopopul Lipovei, iar de 
episcop substitut al Vêrçetului Ignatie Vuia, pro
topopul Orâvitii. Aoeçti episcopi au fost întâ- 
riti de guvernul maghiar çi au întrat çi în functie 
pentru scurt timp.

In 10 àiig. Haynau cuprinde Timiçoara çi în 
11 Aug. Kossuth se pregàtesce de fugâ, numind 
dictator pe Artliui- Gorgey, care în 13 Aug. oa- 
pituleazâ pe câmpia de lângâ fjiiia (Vilâgos). 
Se (pce, oà mulp honvep în fuga câtrâ vetrele 
lor ar fi fost uciçi de Romani, ceea ce pare o 
scorniturâ, pentru-câ Kossuth însuçi ou mai mult> 
so|i s’a réfugiât între' Roniàni la Lugoç çi de 
aoi prin granifà, a durmit în lablanita, a trecut 
pn'n Meedia la Râçava (Orçova) çi de aeî — dupâ 
ce a îngropat între hotare coroana çi insigniile 
terii, — a soâpat în Turcia. Prin proclamatia prea 
înaltâ din 2 Dec. 1848 çi 7 lulie 1849 s’a çters 
ui'barialitatea in B.

Prin patentai înipërâtesc din 18 Nov. 1849 
se decieteazâ înliintarea voivodinei din cottele 
Baciu-Bodrog, Torontal, Timiç çi Caraç sub nu- 
mirea de » Voivodina sêrbeascà fi B. timi^an-, 
çi îinpëratal priniesce titlul de »mare voevod». 
Aceastâ stare de lucruri a durât pânâ în 1860. 
La prima organisape sub un general înipërâtesc 
ca çef provincial çi doi coinisari supremi, co- 
niisariatul tinutului Ïimiç-Cârâçan s’a pus sub 
conducerea lui Audreiu Moosonyi de Foen. In 
Dec. 1849 Rom. bànâteni subçtern împëratului 
0 petipune, în care cer separarea de voivodatul 
sêrbesc. In al doilea provisoriu de administrape 
în B. s’a ordonat localisarea (compunerea oâr- 
plor fonciare) în B. La a treia organisape (1853) 
s’a instituit în Timiçoara o locotenentâ împâr- 
ptâ în distriotul Timiçoarei, Lugoçului çi al 
Becicherocului mare.

Nici Sèrbii n’au profitât de voivodinâ nimica, 
dar Romànii çi mai putin, pentm-câ Bânâtenilor 
li-s’a impus limba nemteascâ în ofioii çi çooale ; 
pânâ ce în pârtile ungurene s’a pâstrat limba 
magh. în administaapo çi jurisdiepune.

Confiniul militai- s’a compus din regimentul 
romano-banatean în Caransebeç, sêrbo-banatean 
în Biserica albâ çi germano-banatean în Panciova 
sub admini.strape militarâ pânâ în 1872, cànd 
s’a provinciaüsat întreagà granita çi s’a créât

noul comitat al Severinului, care prin art. 
de lege LV : 1880 s’a anexat cottului Caraç. La 
12 Dec. 1850 prin decret prea înalt s’a pus 
temeiu episcopiei gr.-cat. rom. în Lugoç, în 
21 Sept. 1856 Alexandru Dobra s’a instalat 
episcop, iar capitulul a fost denumit în 11 Maiu 
1857. Causa çcolarâ în periodul de guvernament 
absolutistic a înaintat foarte mult prin zelul con- 
siliai-Uor numip dintre Romani, între cari amin- 
tim pe Vie. Babeç, Mhut çi loanovici.

La 1852 împ. Francise losif eu arcliiducele 
Albrecht a cercetat oea mai mare parte a pro- 
vinciei, çi s’au fâcut multe îmbunâtâpri întru 
regularoa drumiu’ilor çi apelor. La 1854 au 
trecut prin B. multe oçtiri trimise în fio- 
niânia çi Moldova spre a pâzi hotarele contra 
Ruçilor. La 1855 erariul vinde domeniile çi nii- 
nele eu toate investipile din B. sooietâtü fran- 
ceze-austriace a câüor ferate. La 1858 s’a adus 
0 nouâ lege de colonisare.

In 29 Sept. 1860 împëratul adreseazâ patri- 
archului Raiacici o scrisoare, prin care il pro- 
voaeâ a conohiema pe top episcopii gr.-or. în 
sinod, la care sâ ia parte çi episcopii gr.-or. din 
Ardeal, Bucovina çi Dalmapa çi sâ se sfàtuiascâ 
în ce chip ar fi a se régula referintele ierar- 
chice, ca interesele çi (iorintele Românilor sâ 
fie luate în cuvenitâ bâgare de sama. Scri- 
soarea promite mai départe reasumarea oon- 
cluselor aduse de congresul naponal sêrbesc 
din 1791, çi face cunosciit, cumeà a conces Sêr
bilor sâ-çi înfiin(eze bisericâ în Viena. In scurt 
însâ a urmat diploma din 20 Oct. 1860, priu 
care eu pupne restringeri se restabilesc toate 
institupunile constituponale ale Uugariei. Tot- 
odatâsetrimitegeneralul Alex. Mensdorll-l’ouilly 
spre a conféra eu notabilitâple tuturor iiapo- 
nalitâplor çi confesiunilor asupra reîncorpoiârii 
B.-lui la Ungaria, în care punct pârerile s’au 
arâtat divergente. In urma oonferen(ei împeratid 
în 27 Dec. hotâresoe reînoorporarea çi Sèrbii 
sont provocap sâ-çi açtearnâ dorintele la Viena, 
iar pe Romani îi mângâie, câ s’a poruncit cau- 
celaiului de curte ungar, oumcâ în acele i)âi'ti 
ale B.-lui, unde Romànii se aflâ mai deçi, mimai 
oficianp do naponalitatea lor sâ se aplice. I^a 18(il 
a urmat un provisoriu, care a pnut pânâ la 1867, 
cànd prin resci-iptul din 17 Febr. (dupa ca- 
tastrofa delà Koniggràtz) s’a dat Uugai'ioi ini- 
nisteriu çi s’a créât dualismul austro-ungar, iar 
Croapa a câpètat autonomie. La 1866 în con
gresul naf. bis. din Carlove( s’a hotârît dcs)iâr- 
prea ieraohiei rom. de cea sêrbeascà, coca ce 
s’a sanepouat çi prin art. do lege IX din 1868, 
tôt atunci s’a votât în dieta parti çi legea pentru 
naponalitâp. loan Popasu, protopop al Braçoviüui, 
a fost numit prtmul episcop al Caransebeçiuui 
dupâ reîntemeiarea aoestei diecese. In fine auiin- 
tim câteva institu(iuni culturale mai do 
însemnâtate în B. çi anume : în Caransebeç opis- 
copie gr.-or., teologie, preparandie çi ropresen- 
tanpi comunitâpi grâniteresci, iar în Lugoç epis- 
copie gr.-cat. çi capitul ; çcoli superioare (inedii) 
nu s’au conces Românilor sâ-çi faeâ nici dm 
puterilo lor, necum din visteria (erii. (Descrierea 
B.-lui V. sub Caraç-Sevérin, Timiç, Timiçana çi 
Torontal.) [E- T.]

(Lit.: Laurian A. T., Temiçiaua sau scuita 
istorie a Banatului temiçan. Bucuresci, 1848;
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Bôlini Lénârt, Délmagyarorszâg vagy ugyne- 
vezett Bânsàg külôn torténelme I. H. Best, 
1867, (dupa Grisellini, Verauch einer politischen 
und natm'lichen Gesohichte des temesvarer Ba- 
nats, 2 Tli. Wien, 1780) ; Schwicker I. H., Ge- 
schichte des Temeser Banats. Gross Becskerek, 
1861; Schwicker I. H., Politische Gesohichte 
dei' Serben în TJngarn. Budapest, 1880; Wlâd 
Alajos, A roman nép és ûgye. Luges, 1863; 
Velea Tincu Nicolaej Istorioara bisericeasoâ po
litico-nationale etc. Sibiiu, 1865 ; MBleker Bodog, 
Vereecz sz.

Idr. vâros tor- 
ténete. Buda
pest, 1886;
Milleker B.,
Ujabb délm. 

ôstelepek. Te- 
mesvâr, 1883 ;
PestyFrigyes,
Szôrényi ban- 
sâg és vâr- 

inegye torté- 
nete I. II. III.

Budapest,
1877—1878;

PestyFrigyes,
Szorényvâr- 
megyei haj- 

dani olâh ke- 
riiletek. Buda
pest, 1876;

Keler Em. et 
FodorM.,Epis- 
tolao Mathiae 
régis ad prin

cipes etc.
Cassoviae, I.,
IL, 1743; Bo- 
rovszky Samu,
A dâkok; Bu
dapest, 1883;
Tdrténelmi és 
régészeti érte- 
sitô.Temesvàr,
1882-1883;
Vass Josef,

Erdély a rô- 
maiak alatt II.

Kolozsvâr,
1863; Ortvay 
Tivadar, Tibis- 
cum holyfek- 
vése. Buda
pest, 1876;

Pop Gavrii], Geografla Banatului çi cunoscinte 
istorice çi etnografice despre loc. Banatului. 
Lugoç, 1864.)

Banatita, nume dat de B. v. Cotta unor diorite, 
mai aies oelor ce contin quart ?> augit, çi se gâsesc 
in Banat, între Moldova noua çi Moravita (Féru).

Banausia, (grec.) ocupatiunsa eu soiintele çi 
artele in mod profesional.
. Banca, institut de hani fi crédit. B.-le sûnt 
rntreprinderi, cari pot urmâri un scop îndoit, 
anume : a) regnlarea plâtüor (comerciul eu bani), 
Ç* b) mijlooirea de crédit. Funotiunea dintâiu e 
mai veclie, dar rn comerciul modem de B. pre- 
valeazâ afacerile de crédit.

m 
iv>r ■

1 '

Palatul Bâncii nationale in Bucuresci.

Cuvêntul B. e de origine itaUanâ ; în veacul 
de mijloo zarafîi din oraçele Italiei aveau în 
piatâ O masâ ori banca (banco), pe care efectuiau 
plâtile çi fâceau operatiunile lor. Când un zaraf 
sista plâtile, i-se rupea banca (banco rotto), de 
unde terminul baneruttl, (v. ac.)

Operatiunile principale ale B.-lor sûnt: schim- 
bu! sau zarafia çi comerciul eu metale no bile, 
afaceri de deposit (pentru pâstrare, adminis- 
trare çi întrebuintare), de giro çi de lombard, 
scontul, emisiunea de bilete de banca

(banenote), 
afaceri de in- 
casso çi eu 

asignatiuni, 
cumpârarea çi 
vêmjarea de 
efecte, ne- 
gociarea eu 
împrumu- 
turi, crédit 
fonciar çi 
m O b i 1 i a r 

(Crédit mobi
lier) çi afaceri 
de aman et 

(Muntedepie- 
tate). Dupa 

aceste opera- 
tiuni se deose- 
besc ; S. de 
giro, institute 

pentru pas- 
trare de bani, 
cari regulau 

plâtile clien- 
telei lor prin 
creditarea çi 

debitarea con- 
turilor lor. B. 
de aceste as- 
tâiji nu mai 
exista. (Cea- 

dintâiir a fost 
B. venetianâ 
»Monte Ve

cchio», fund. la 
1587, cea din 
urmâ în Ham- 
burg pana la 
1875); B.-le 
moderne se 
impart : a) 

diipâ afacerile 
lor active:

în B. de discont, cari cultiva scomptirl de cambii; 
B. de lombard, cari acordâ împrumuturi pe 
amanet de efecte, mârfiiri etc.; B. hipotecare, 
cari se ocupâ eu oreditul fonciar; Crédits mo
biliers (dnpâ modelul Cr. m. înfiintat în Paris de 
fratii Péreirela 1852), cari se ocupâ eu tôt felul de 
afaceri de B., eu speculatiuni eu efecte, întreprin- 
deri industriale etc.; b) dupa afacerile pasive se 
deosebesc: B. de deposite, cari primesc deposite 
pentru pâstrare, administrare çi întrebuintare çi 
crrltivâ afaceri de giro çi incasso; B. fonciare, 
cari émit scrisuri fonciare çi B. de emisiune sau 
circulatiune cari émit bilete de' B. | Aceste B., 
prin faptul câ émit bilete, cari circuleazâ în-
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toomai ca §i moneta, çi pria politica de scompt 
(urcarea 91 reducerea taxai de scompt^, inflii- 
en^eazâ créditai çi circulatia banilor in grad 
eu mult mai mare decât alte B. Dia aceastâ 
causa statul ia fa^â de ele 0 positie deosebitâ, 
care se manifesta diferit în diferitele feri. In 
unele ^eri B. do emisiune sûnt organisate ca B. 
de stat, sau administrate de stat; în altele sûnt 
întemeiate de societafi pe aefii in puterea unui 
privilégia sau a unei concesiuni deosebite pri- 
mite delà stat. In unele teri este monopol, adecà 
O singurâ B. de emisiune ou mai multe suour- 
sale (sistem centralistic), în altele sûnt mai multe 
B. de sine stâtatoare, cai'i émit banenote (sistem 
decentralistic). Operaîiunile acestor B. sûnt sta- 
torite exprès prin loge, emisiunea si rambur- 
sarea bUetelor de B. este regulamentata, statul 
supraveghiazâ gestiunea afacerilor 1er çi starea, 
în care se aflâ, trebue sa se faeâ cunoscutâ prin 
publicafinni periodice.

Cele mai vechi B. au fost fundate de câtrâ 
State sau de câtrâ municipaUtâti. Cea mai veche 
B. din Buropa a fost B. Venefiei, fimdatâ la 
1171 de O societate de negustori, creditori ai 
republicei ; B. Sf. George delà Genova, fundatâ 
la 1407, a fost un fel de Munte de pietate 
comercial; ambele B. au dispârut deodatà eu 
republicele respective. Cele mai de frunte B. 
moderne sûnt: B. Engliterei, fundatâ la 1694, 
reorganisatâ la 1844; ea face toate operafiunile eu 
efecte de comerciu, eu aur çi argint; incasseazâ 
veniturile publiée ale statului ; ea negociazâ bi- 
letele tesaurului, este creditoai’ea statului. Capi- 
talul B. Engliterei e de 14.553,000 f. sterl. ; 
plus O pretensiune la stat de 11.015,100 f. sterl.; 
ea este cea mai putemicâ institu(iune de crédit 
din lumea întreagâ. B. Franciei a fost fundatâ 
la 1800, ca 0 urmare a institufiuaii de crédit, 
care funefionase 1776—1793 sub numele de 
«Caisse d’escompte® ; ea a fost în diferite rân- 
duri privilegiatà de stat, flind 0 institu(iune de 
stat. B. Franciei face toate opera^unile de bancâ; 
are monopolul emisiunii biletelor, cifra emisiunii 
nu e limitatâ; ea a fâcut statului multe servicii. 
B. austro-ungarà, (mai de mult »B. nationalà 
privil. a Austriei»), înflinfatâ la 1816 eu urmâ- 
torul cerc de afaceri: emisiunea de bilete de 
B. rambumabile la vedere în monetà sunâtoare, 
scomptul de oambii çi împrumuturi hipotecare. 
La 1878 a fost reorganisatâ pe basa dualistioâ 
çi a obfinut pe 10 ani privilégiai (prolungit ul- 
terior tôt pe câte 10 ani) de a emite bilete de 
B. ConsiUul de administratie se constitue din 
guvernatonil çi 2 subguvernatori (eu tofii nu- 
mifi de monarch) çi din 12 consilieii aleçi de 
aefionari. In Viena çi Budapesta se aflâ càte 0 
directiune. Guvernele controleazâ activitatea B. 
prin câte un comisar (austr. çi ung.) caii au vot 
oonsultativ în çedintele directiunilor çi consiliului 
de administratie çi pot suspenda executarea con- 
cluselor acestora. Biletele omise au sâ fie coperito 
pânâ la a/5 eu stoc metalic, iar restul eu cambii 
çi efecte. Bilantul pro 1896 aratâ în fiorini v. a. :

Capital . . . . 
Fond de reservâ 
Scrisuri fonciare

90.000,000
32.498,922

133.483,400

Stocul metalic . .
Scomptul de cambii. 
Avansuri pe amanet. 
Imprum. hipotecare . 
Bilete de B.

448.276,940
217.592,164

33.414,900
136.797,961
659.726,360

Lit. : D. Ratiu, Desvoltarea afacerilor de bancâ 
çi a bâncilor pânâ în secl. XVII. în Dreptatea 
din 1894 Nr. 268 seqq. ; Idieru, Studii de ooon. 
polit, çi finanfe. Bucuresci, 1895.

B. nafionalà, institute de crédit cari au oare- 
cari raporturi eu stàtul çi sûnt atât organe 
linanciare ale guvemului cât çi institute de crédit 
comercial. (V. mai sus B. de emisiune.)

B. nationalà a României, B. de scompt çi 
circulatiùne, fundatâ la 1880 (prin logea delà 
11 Aprilie 1880) pe termin fîx— 31 Décembre 
1912 — eu un capital social de 30 mil. fr., din 
cari 10 mü. sûnt depuse de stat, iar restul do 
particulari prin subscriptiuni publies. B. n. R. 
are dreptul exclusiv de a emite în aniunite con- 
ditiuni bilete de B. la purtâtor çi este înteme- 
iatâ pe sistemul restrictiunii çi al Hmitàrii emi
siunii de bilete, aça câ trebue sâ aibâ un stoc 
metalic de aur de cel pupn 400/0 din suma bi
letelor emise de dînsa. Astfel legiuitorii rom. 
au teoria generalmente domnitoare în cele mai 
multe State din Buropa. Guvernul are dreptul 
de a contrôla toate opera|iunile B., numosce 
pe guvernator, doi din 6 directori, 3 din 7 cen- 
sori çi pe un comisar, cari priveghiazâ emisiunea 
de bilete çi scomptul. Guvernatorul eu cei 6 direc
tori formeazâ consüiul de admini.strafie çi dim- 
preunâ eu cei 7 censori consiliul general. B. n. 
R. face urmâtoarele opera(iuai : scomptul de 
cambii, efecte, waranto çi bonuri de tesaur, co- 
merciul eu aur çi arg., avansuri pe fonduri çi 
metale nob., incasso, deposite çi lombardul. R. 
n. R. are centrala în Bucuresci, iar sucur.sale 
în; Brâüa, Craiova, Gala(i, laçi çi agenpi în: 
Bâcâu, Bêrlad, Botoçani, Buzeu, Constanpi, Pi- 
tesci, Foeçani, Ploesoi çi T.-Severin.
Eeoapitul»tInnea oomptnini de profit çi plerderl(înlel):

Anul
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

Crédit Débit
2.687,027
2.541,414
3.324,980
3.390,331
3.558,407
3.586,894
3.672,338
3.641,611
3.626,527
3.695,997
4.052,654
4.017,572
4.069,389
4.249,269
4.376.578
4.385,776

522,360
619,571
587,157
619,397
734,437
678,740
729,523
780,882
732,661
766,646
896,540
934,584

1.015,128
1.046,273
1.174,252
1.160,428

Sald rormftnd 
beneGcii nele

2.164,667
1.921,842
2.737,823
2.770,934
2.823,970
2.908,154
2.942,815
2.860,729
2.893,865
2.929,350
3.156,114
3.082,988
3.054,260
3.202,996
3.202,325
3.225,348

Total. 58.876,773 || 12.998,586 || 45.878,186
Bilantul pro 1896 aratâ: (

Réserva metalicâ. ... Lei 63.627,3od
Portfoliul . . ,,
Capital................... ,, 12.Ü00,0(W
Fond de resei'vâ . „ 0.415,1 ni
Bilete de B. emise . „ 184.423,Ooü
Deposite de retras . „ 52.004,905



Bancâ de nâsip — Bancruta. 389
B.-le Bomâniei, mai însemnate sûnt mai de- 

pai’te B. Bomâniei, institut fînanciar privât, eu 
sediul în Bucuresci, çi o sucursalâ în Galaji ; 
filiala unei B. din Londra ; B. Agrieolà, (v. Cré
ditai Agricol) ; societâtile de crédit fonciar rural 
çi urban (v. Creditul fonciar).

B.-le românesd din Iransilvania. Cea din- 
tiîiu B. rom. în Trans. (»Albina«, v. ac.) a fost 
înfiintatâ la 1872 în Sibiiu; pe urmele çi eu 
ajutorul ei s’aü înfiintat de atunci aproape an 
de an institute noue, încât la 31 Dec. 1896 
numërul lor a fost: 52. La aceea^i data aceste 

'B. aveau;
Active:

Nuinerar ... . . fl. 232,852-49
Scompt de cambii . . . 10.192,752--
ImpiTim. hipotecare etc. . . n 8.059,066-68

„ de lombard . 97,788-—
Realitàfi................................ 435,086-31
Capital nevërsat . . . . 360,095-49

398,032-82Diverse . . ...................
Efecte ............................ îï 1.628,448-56

Total . fl. 21.404,122-35
Pasi ve:

Capital social . . . fl. 3.234,628-66
Fonduri de reservâ 787,713-35

„ de pensiuni 150,457-70
Depuneri . . . . 11.720,932-18
Scrisuri fonciare . . 1.997,300-—
Lombard .... 22,400-—
Reescompt .... 2.458,711-67
Diverse .................. 583,460-16
Profit.................. 448,517-63
Revirementul anual 1) 98.453,296-84

Dividenda variazâ între 5 çi 18%.
Aproape toate aceste institute sûnt societâti 

anoninie (pe acjiuni) çi activitatea lor contribue 
foarte mult la consolidarea economicà çi mai 
aies la înmul(irea posesiimü de pâment a Eo- 
mânilor. Prin donatiuni însemnate, ce le voteazâ 
în fiecare an pentru scopuri culturale rom., con
tribue mult çi la înaintarea cultui’alà a poporului 
rom. din Ung. çi Trans. (Cf. N. P. Petrescu, 
Compas românesc, 1896.)

Banci de nâsip, îngrâmâdire de nâsip în apâ, 
mai aies în apropierea (ermurilor, în golfuri, 
strîmtori çi la vêrsarea rîurilor. Sûnt o piedecâ 
mare pentru naviga(iune. Cea mai mare B. de 
n. se atlâ la Fundlanda uouà.

Banchet, ospë(, masâ festivâ.
Banchier, sau bancar, (franc, banquier), ne- 

gutàtor care se ocupâ eu afaceri de bani, crédit 
çi bâitü de valoare (efecte). Face toate opera- 
(lunile de bancâ, eu esceptia emisiunii de banc- 
note çi de scrisuri fonciare. In timpul din urmâ 
au pierdut mult din importan(a lor în urma 
inmultirii bâncilor (societâti de crédit), cari fîind 
obligate la socoatà publicâ se bucui’à de o în- 
credere mai mare a pubücului.

Banenota, bilet de bancâ, o asigna(iuue a 
bâncii asupra sa însaçi, despre o sumâ anumitâ, 

regiBâ^ rotundâ, pe care banca promite a o 
plàti (fârâ dobândâ) în monetâ sunâtoare, res
pective în monetâ legalâ, aceluia care o pre- 
sintà spre acest scop, çi atunci când o presintâ, 
adecà la vedere (a vista). B. dupâ natura ei îçi 
are looul între bârtiile de crédit circulabile,

cari sûnt totodatâ çi surogate de bani sau bani 
de crédit. Ea câtâ vreme este în stare normalâ, 
fârâ curs fo^at, numai într’atâta poate servi 
ca mijloc de plâtire, întmcât cel îndreptâ(it 
de a primi plata, se învoiesce ca sà o primeascâ 
în loc de monetâ. In aceastâ calitate ea numai 
fonnal se deosebesce de celelalte hSrtii de crédit 
circulabile, adecâ de cambii, cecuri, cupoane, 
warante etc. B. însâ înlocuiesce monetâ in cir- 
cula(iune în gi'ad mai mare decât celelalte su
rogate de bani. Imprejurarea aceasta provine 
din proprietâtile specilice ale B.-ei, dintre cari 
amintim : 1) Bmitentul B.-ei, banca de emisiune, 
este acreditat în mod deosebit prin îngri- 
jirea çi regulamentarea primitâ din partea sta- 
tului. 2) Plâtirea eu B. are tôt acelaçi efect, 
ca çi plâtirea eu monetâ legalâ. 3) B. fiind bilet 
la purtâtor poate treoe din màuâ în mânâ fârâ 
nici 0 formalitate, întoemai ca çi monetâ. 4) Ea 
nu se prescrie s. e. ca cambia etc. (V. hârtie 
monetâ.)

Banco, valuta usitatâ la o bancâ; în spécial 
valuta usitatâ mai de mult în comerciul mare 
din Hamburg, sau valuta bâncii de Hamburg.

Bancroft, George, istoric din America de nord, 
n. 1800; a întemeiat la 1823 dimpreunâ eu Cogs- 
weU un institut deosebit de învëtâmênt, numit 
çooala »round-hill« ; 1838 director super, de vamâ 
în portul Boston; 1845 ministru de marinâ; 
1846—49 consul în Anglia, 1867—1874 în Berlin 
çi Washington. Scr. mai însemnate: History 
of the United States; History of the American 
révolution etc.
■ Bancruta, (ital. banco rotto = bancâ ruptâ ; din 
obiceiul vechiu de a mpe banca, slujind de ta- 
rabâ, banchierului care înceta plâ^ile). B. ca çi 
falimentul, este starea unui comerciant, care a 
încetat plâ^ile, dar B. este totdeuna culpabilâ. 
Simplà se numesce B. pricinuitâdenepâsarea 
sau nesocotmta comerciantului ; frauduloasd 
aceea, cai'e e sâvîrçitâ eu rea oredin(â. In 
tôt casul B. este o consecintà a falimentului 
în sensul, câ un comerciant, care n’ar fi în 
stare de faliment, n’ar puté sâ fie în stare de B. 
Cel pu(in astfel judecâ Curtea rom. de casa- 
tiune. (Cf. Dreptul. 1887, Nr. 42). In alte (eri 
un comerciant poate fi osândit pentru B. fârâ 
a fi fost déclarât în stare de faliment. Falimentul 
depinde de jurisdictiunea comercialâ, B. de juris- 
dicîiunea penalâ. Inainte de 1874 B. frauduloasâ 
în Rom. era o crimâ, astâ(}i ori care B. este 
un delict de competinfa tribunalelor corec(ionale. 
Circumstantele uçurâtoare nu se admit în B. 
simplâ, iar în B. frauduloasâ pedeapsa nu poate 
fl mai micâ, decât un an de închisoare. In cas 
de faliment çi de B. simplâ comerciantul poate 
fi reabilitat, în cas de B. frauduloasâ nu are 
aceastâ facultate. Consecin(a acestei inoapacitâ(i 
este, câ comerciantul condamnât çi nereabUitat 
nu mai poate exercita profesiunea de comerciant, 
nici nu poate întra la bursele de comerciu. In 
Ung. (legea pen. §§. 414—417) B. simplâ e 
cualiflcatâ de delict, (pedeapsa max. 2 ani în
chisoare), iar B. frauduloasâ de crimâ, care se 
pedepsesce eu robie pânâ la 5 ani, resp. daeâ 
dauna nu trece preste 2000 fl., eu temnifâ pânâ 
la 3 ani. Legislafiunea B.-elor a luat nascere 
în ItaJia din necesitatea de a înfrâna excesele 
revoltâtoare, pe cari le comitçau unii çomercianji.



390 Banda — Bandolina.

Din Italia aceasta legislatiune trecù în Francia 
unde, pe la 1860, B. se pedepsea chiar eu 
moarte. (V. FaJiment). B. publicà. Statele, în 
momente de giea cumpânà sau în nrma unei 
rele admiaistra^ii, sûnt silite uneori sa înee- 
teze plàtile câtrâ creditorii loi-. Astfel s’a în- 
têmplat altàdatâ la Roma, dupa primul resboiu 
punie, când guvernul recui’se la falsificarea mo- 
netei ca sa acopere defioitul tesanrului. Astfel 
de multe en în evnl mediu guvernele, çi mai 
eu samâ în Francia regele Filip-le-bei, în- 
trebuintarâ acest mijloe de echilibrare a budge- 
telor, cai'e se numesce eu drept cuvent B. Alt 
soin de B. publ. se gâsesce în sistemul reduefinnii 
rentelor publiée, care s’a practieat altàdatâ în 
Francia snb domnia lui Ludovic XIV., în timpul 
regentei, prin mijlocirea vestitului Law, çi în 
alte teri, §i se praoticâ âneâ în (Jilele noastre. 
Un al treilea fel do B. publ. se obiciuuesce 
snb numele de emisiune dehârtie-monetâcu 
curs silit. Aceasta hârtie, ueavênd altâgarantie 
în genere decât creditul statului, pierde valoarea 
ei în mânile purtâtorilor, cànd creditul statului 
scade sau dispare. Astfel s’a întêmplat eu asig- 
natele în timpul revolu^iunii franceze, eu fi o- 
rinii austriaci în 1811 în Austria etc. Ro- 
mânia, eu toate greutâtile pe cari le-a întimpinat, 
eu toate resboaiele çi oheltuelile de îmbunâtatire 
fâcute, a pâstrat totdeuna neatinsâ cinstea sa 
iinanciarâ, çi a açezat creditul sêu pe temelii 
puternice çi necüntite.

Banda, legâturâ, façâ, çuvi^a, fâçie, çinâ; ceata, 
trupâ, droaie, tovàrâçie, grâniadâ. In archi- 
tecturâ: ti'âsurâ pufin ieçitâ afarâ din zid: 
In blason: tâieturâ diagonalâ, împotrivitoare 
la barâ. In marina: se (J'06 de o corabie 
ple'catâ câtrâ o parte câ »dâ banda într’o parte®. 
Din punct de vedere al dr. peu. se întrebuin- 
teazâ terminul B. pentiu asociarea fâoëtorilor 
de rele, (v. ac.) In leg. penalâ ung. B. nu este 
deosebit remarcatâ, ci cade sub punctul de 
vedere al complicitàtii, (v. ac.) Cf. çi art. Ceata 
înarmatâ.

Banda, insulele, 10 insuie mërunte în archi- 
polagul indic în Mare a Banda, (între Mo- 
lucce çi Sundele mici), 44 km8., eu 8000 loc.; 
apaitin résidentiel olandeze din Amboina; bogate 
in nuci muscate.

Bandaglu, diferitele legâturi cari, dupâ anumite 
legi ale artei chirurgicale, se fao eu ajutorul 
unor fâçii de pânzâ, tifon sau alte materii, çi 
se aplioâ asupra vr’unei pârfi a corpului, rânitâ, 
strivitâ, fracturatà sau inflamatâ. Desmologia 
se ocupâ în spécial eu confectionarea diferitelor 
B., arâtând mai eu samâ modul cum ele se 
aplicâ în tratamentul fracturilor, luxatülor sau 
dupâ operatiuni. — Bandagist, fabricantul ma- 
terialelor întrebuintate în bandagie, face banda- 
giele pentru emii (suipâturi).

Bandanna, în hmba indianâ o metodâ de co
lorât, prin care unele pârfi ale teseturii se string 
aça de tare, încât coloarea nu o poate strâbate. 
Se preparâ astfel un fel de basmale de mâtasâ, 
colorate în reçu çi galben eu flori çi lujeri negri 
(bandannos).

Bande polare, crete de nori (cirrus) grupate 
în hnii paralele conform directiunü vênturilor 
constante. [V. B.]

Bândea, (PândeaJ, munte în Rom., ]. Muscel,

pl. Nucçoaxa; com. rar. Corbi; unul din oele 
6 pichete de granifâ ale j.-lui.

Bandel, Ernest de, sciüptor german, n. 1800. 
A lucrat eu deosebire în Berlin, Hannovera çi 
Detmold ; în acest din urmâ loc a ridicat statua lui 
Arminius, principele Cheruscilor, jertfindu-çi 
chiar çi averea privatâ pentiu acest monument 
prefios. Dintre statuele çi bustmile fâcute de 
B. mai amintira : Amor çi Psyché, Venus, 'riiu- 
snelda, Shakespeare, G’oldoui. f 1876 în Neudegg, 
làngà Donauwbrth.

Bandelier, (Banduliera), (franc.) ourea latà, 
purtatâde soldat! preste umër çi curmeziç preste' 
piept. De B. se leagâ sabia sau puçoa etc. Man- 
taua pe timp fiumos âneâ se poartâ à la B.

Bandelkhand, (Bandelkund), teara semin- 
tiei Bandela, (neam de Radçputa) în India an- 
terioarâ, pe coastele nordice ale platoului Deoau, 
parte sub principi indigent (31,135 km8., eu 
1.416,580 loc.), parte apartinênd provinoiilor indo- 
brit. de nord-vest (27,193 km2., eu 2.206,402 loc.)

Banderilla, (span. Banderilleros), lance pro- 
vë(Jutâ eu un stegulet çi purtatâ de luptatori în 
luptele lor ou tauri.

Banderiu, (lat, Banderium = steag), tmpâ for- 
matâ din acei combatanti, cari se luptau sub 
acelaçi steag. Cadre militare cunosoute în Uii- 
garia delà Sf. Stefan pana în 1848. Fiecare 
magnat era obligat a lupta sub steagul propriu 
eu combatanti în numér proportionat ou veni- 
tele sale. Nobüimea mai sâraoâ lupta sub steagid 
comitatelor. Inflorirea acestei institutiuni militaie 
urmeazâ sub domnia casei Anjou (1310—1380). 
I-s’a pus temeiu în legile terii la 1435 çi 14.54. 
S’a deosebit: 1) B. regesc din 1000 oâlâreti.
2) B. reginei. 3) B. dignitarilor, funefionarilor
celor mai înalfi (banderialiçti), sustinuto pe spe- 
sele statului. Documentele din secl. XV. înçiiâ 
între banderialiçti pe voevodul Transilvaniei, 
banul Croatie!, Slavoniei, Belgradului, Sevcrinului, 
Çabatului, Zebernicului, comitele Secuilor çi al 
’Timiçului. 4) B. elerului înalt gi al nohilimei 
înalte. 5) Nobilimea comunâ çi ostâçimea por- 
talâ a format B. comitatense. 6) B. ora^elor. 
Institutiunea banderiaUsmului ou încetul a apus, 
fiind îulocuitâ prin soldat! çi mercenari pe timpul 
lui Mafia Corvinul, dai- mai eu samâ sub dinastia 
Habsbui'gilor. [T. F.]

Banderola, 1) bandâ micâ eu insoriptiuni (pe 
tablouri, gobeline etc.) ; 2) stegulet légat de lance ;
3) fâçie eu care se leagâ mâriuri, dupâ cari s’a 
plàtit vama.

Bandiera, steag; v. pavillon.
Bandiera, frafii; Attilio (n. 1817) çi Emilio 

(n. 1819), ofloien în marina austr., anteluptâtorii 
indepeadentei Italiei, stând în corespondontâ eu 
Mazzini 1843. Tradati, fui'â prinçi la San OiovMni 
în Fiore çi împreunâ eu 7 soti împuçcati î“ 
25 Iulie 1844.

Bandjermassing, (Baudjermasin), fost imperiu 
independent în partea sudicâ a insulei Bornéo ; 
delà 1857 supus Olandei ; residentul olandez lo- 
cuiesoe în oraçul B., aflâtor lângâ riul Barito, 
eu 25,000 loc.

Bandola, (span. Bandolon), instrument musical 
eu coarde, cai-e seamënâ eu mandolina.

Bandolina, gelatinâ mucilaginoasâ, ce se pre
parâ din Tragacantha sau din gutuie çi se fo- 
losesce la fixarea përului.
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Bandosca, sau Coboa, instrument musical pri- 

mitiv în forma unui uleior, oare se acordeazà 
ou apâ.,

Bandul-de-Câmpie, (magh. Mezô-Bând), comunâ 
mare în cott. Mureç-Turda, eu 3017 loc. Magh. 
çi Rom. (1890) ; judeoâtorie cercualà, posta ?i 
cassa de pàstrare postalâ.

Bandusiae, (Fons Bandusiae, fântana B.-ei), 
isvor cântat de Horatiu (od. III. 13), era situât 
în apropierea moçiei sale Sabinum ; din F. B. 
se forma pSrâul Digentia (a(Ji Lioenza). Identicâ 
ou F. Blandusiei, sujetul poemei dramatice de 
V. Alexandri.

Bàneasa, numele mai multor looalitàfi în 
Rom.; mai însemnate; 1) B., com. rur. în j. 
Covurluiu, pl. Prut, oompusâ din mahalalele: 
B., Buc?eneasca, Fulgeresci çi oât. Slobozia-B., 
avênd în total 1557 Toc., cari se ocupâ eu agri- 
cultura çi pràsirea vitelor; se cultiva çi gàndacii 
do iiiatasà; în com. se aflâ 4 biserici, dintre 
cari 2 în ruina, ou 2 preofi çi o gcoalà mixtà. 
2) B.-Heràstràu, com. rui. în Ilfov, pl. 
Dâinbovita, situatâ la nord $i în depârtare de 
5 km. delà Bucuresci, oompusâ din sat. B., Dâ- 
mâroaia, Grefoacele, Floreasca, Herâstrâu çi 
Pipera, eu o populatie de 2333 loc., a câror 
ocQpa(ie principalâ este agricultura çi pràsirea 
vitelor. Sat. B. are o frumoasâ pâdure, care 
servâ ca loc do pUmbare Bucuresoenilor. Lângà 
biserica din acest sat, fondata de Bnâchità Và- 
cârescu, se vëd minele màrete ale palatului 
fostului Domn George Bibescu, zidit la 1848.

Banér, /oaw,^general svedez, n. 1596, lângâ 
Stockholm. B. înso(i pe Gustav-Adolf în ex- 
pedipa sa în Geimania, a luat parte la luptele 
contra lui "Wallenstein ; învinse la Wittstock 
(1636) pe Saxoni, la Chemnitz (1639) pe impe- 
riali. f 1641 în Halberstadt.

Binffy, famille nobiüarâ (baroni) maghiarâ, 
ai càrei membri au jucat însemnate roluri în 
istoria Ungariei ; sûnt aminti(i déjà în secl. XII. 
aub numele Buzârd. De altfel famiUa se dériva 
delà oontii Hahold de Orlamunda; în secl. XIV. 
au primit numele B; Familia B. a dat (erii : 
episcopi, palatini, ju(}i de curie, tabernici etc. ; 
ea se imparte în trei rami : de Alsô-Lendva, 
de Losonez çi de TaUooz.

Bànffy, Desideriu, br., n. 1843 ; bàrbat de 
stat magh., çi-a fâcut studiile la universitatea 
din Berlin §i Lipsoa, cempletându-çi cunoscintele 
prin lungi càlatorii. Delà 1875—1892 a fost 
comité suprem în cottul Solnoc-Dobâca ; în de- 
om-.sul oâtorva ani a administrât çi cottul Bis- 
trita-Nàseud §i a fost oomisar ministerial pentiu 
administrarea fondurilor grâni(eresci delà Nâ- 
seud. La 1892 fù aies president al parlamen- 
tului, iar în lan. 1895 ajunse în fruntea ca- 
binetului, care avea sa treaeâ prin parlament 
proiectele de legi biserieesci. La 1896 a condus 
alegeiile parlamentare în vederea încheierii 
pactului vamal eu Austria, pentiu care e aspm 
combàtut din partea oposi(iei. Ca comité suprem 
B. a fost cel mai hotàrît adversar al nationa- 
htàtilor nemaghiare.

Bànffy-Hunyad, v. Huedin.
Bangala, popor foarte selbatic çi resbeinic pe 

termurii rîului Congo.
Bangalo, (Bungalow), casele de varà ale Bu- 

ropenilor din India, construite de obiceiu din

lemn çi împletituri de trestie, eu învëlitoare 
de paie, avênd streçinâ.

Bangalor, capitula district, indo-hritic Maissur, 
sediul unui episcop rom.-cat. çi al unei misiuni 
evangelice, eu 179,670 loc.

Bange, Valérien de, colonel franc, de arti- 
lerie, întemeietorul sistemului modem de tunuri 
în Francia; n. 1833 în Balignicourt. La 1882 
deveni director al fabiicilor Cail. Sisteniul de 
B. este caractérisât prin mecanismul de înehi- 
dere eu çurup çi obturator plastic. Tunurile de 
B. sûnt admise çi în Angha çi Sêrbia.

Bangiee, familie de Alge rogii, al câror coip 
are forma unui dise, unei lame sau filament. 
Se înniulteso prin monospori precum çi prin 
spermatii çi oosfere.

Bangka (Banca), una din insulele Sunde, si
tuatâ spre sud-est delà Sumatra, despâi'tità do 
aceasta prin strimtoarea B.; insula are o supra- 
fa(â de 12,681 km2., eu çi 70,837 loc., între cari 
23,252 Chinezi ; delà 1608 apartine Olandei. B. 
e bogatâ în cositor (cel mai bun cositor în lume ; 
cam 4'/a mil. kgr. pe an). Capitala: Muntoc.

Bangkok (Bangeoe), capitala regatului Siam 
(Asia), la gura rîului Menam, nuniitâ çi »Ve- 
netia Orientului« ; consistà mai aies din colibe 
de bambus, ce plutesc pe apâ; ca. 400,000 loc. 
In B. sûnt numeroase pagode eu tumulete sub- 
tiri. B. e centrul comercial al Indiei posterioare. 
Bxpoi-t de orez, piper, piei, pesci uscati etc., 
în valoare de ca. 65'5 mil. ; iraport de postav, 
bumbàcàrû etc., ca. 46'6 mil. In portul B. la 
1890 au întrat 477 corâbii de 381,474 tone, au 
ieçit 482 corâbii de 389,397 tone.

Bangveolo, lac în Africa sud. la granita sta- 
tului Congo, la înàltime de 1134 m. pi'este .su- 
prafata mâiii; a fost desooperit de Livingstone 
la 1868; în B. se varsà Ciambesi; din el se 
sourge Luapula, unui din isvoai’ele principale 
ale rîului Congo.

Banhans, Antonie, ministru austiiac, n. 1825 
în Mioholup (Boemia). A studiat dreptul în 
Praga; 1848— 59 a fost judecâtor, apoi a ad
ministrât moçiile contelui Waldstein, desvol- 
tând 0 activitate deosebitâ pe terenul clâdirei 
oâilor ferate çi altor întrepiinderi industriale. 
1867 ajunse députât, 1870 ministru de agri- 
culturâ; 1871 minstru de comerciu. Falimen- 
tarea mai multor întrepiinderi de cài ferate 
îndemnà pe B. sà pomeascâ procès contra an- 
treprenorului càilor ferate Lemberg - Cernàut, 
Ofenheim, procesul însâ se termina eu achitarea 
lui Ofenheim, iar B. demisionà în 1875.1881 pre
sident al societàtii industriale din Austria inf., 
în care cabtate a lucrat mult peutru realisarea 
canalului între Dunâre çi Odera.

Bania, comimâ mare în cott. Caraç-Severin, 
2366 loc. rom. ; mine de càrbuni çi fier.

Banjaluka, district în Bosnia eu suprafatâ de 
8497 kma., eu 265,456 loc. Capitala B., situatâ 
lângâ Vrbas, eu 11,357 loc. (între cari 6879 mo- 
bamedani) ; statiune de cale feratâ. Casele B.-ei 
sûnt împrâçtiate; între multele moschee (45) 
cea mai mare, çi în întreagà Bosnia cea mai 
frumoasâ, e geamia Ferhadia. B. are o citadelâ 
ziditâ pe im deaJ ; isvoare calde ; antichrtâti ro
mane ; fabrici de postav ; în apropiere mine de 
argint çi e mânâstire trappistâ pe locul, unde 
fusese tAd Ladiosf n Romanilor. Pe tiinpul
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stapânirü turoesci B. a fost timp îndelungat sediul 
unui paçâ; Austriacii au ocupat B. la 1688 çi 1737, 
a remas însa tôt a Turcilor pana la ocuparea 
Bosnie! (1878), când Turcii au fost bâtuti la B.

Binica, nume popoial pentru planta Phy- 
tetma. (Y. ao.)

Banila Moldoveneascà, sau pe Sirete, com. çi 
parochio împreunâ eu cât. : Dunavëtul, Hilgea, 
Hoinicenii, Coijciuea, Laureca, Pantinul, Plaiul, 
Poiana, Eiuna, Solone(ul çi Strunguiul, eu moçie 
boiereaseâ — in Bueovina, câp. çi jud. Storojine- 
(ului ; 4337 loe., (2948 ort, 724 apus. $i 665 mos.) 
çi O çeoala de o clasâ. [Dr. I. G. Sbiera.] 

Banila Busascit, sau pe Ceremuf, de jos 
çi de sus, comunâ ai paroehie împreunâ eu Be- 
rejnita, eu mo?ie boiereaseâ în Bueovina, eàp. 
Vijnitii, jud. Vâ$eàu[ului pe Ceremu? ; 4831 loe., 
(3470 ort, 338 apus. çi 1023 mos.), ?i o çeoalà 
de patru elase. In Berejuifa existâ înainte de 
1783 un subit fundat de Isae Coeorean çi în- 
zestrat de nepotul sëu eâpitanul Tànase Ifîntà 
ou a 16-a parte din B. pe Ceremua. In ve- 
einâtate este eomuna ai paroebia Slobocjia B.-ei, 
ou moaie boiereaseâ, 895 loe., (574 ort., 39 apus. 
ai 282 mos.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Banila, mësurâ de oapaoitate pentru luoruri 
useate : fâinâ, grau eto., ouprincjênd 20 de ooale ; 
sinonim ou dimirlie ai ferdeld. (Et. M. Rom.)

Banjo, (Bania), instrument mus. favorit al 
Barapilor amerioani, aloâtuit ou 5—9 ooarde, 
în fonna unei gbitare.

Bank bân, palatin al Ungariei (1211—1213), 
din familia B or. 1216 fù numit ban al Croatie!, 
iar 1217, oând regele Ungariei Andreiu IL oon- 
duse a patra expedijiune oruoiatâ, B. ou mitro- 
poütul loan din Strigoniu au fost guvernatorii 
Ungariei ; ultima amintire despre B. se gâsesoe 
în »buUa de auix Dupa traditie B. ar fi pus 
la oale uoiderea reginei Gertrad (sotia lui An
dreiu II.) ou soop de a soâpa teara de curtenü 
germani. Viafa lui B. a servit oa subieot mai 
multor opéré dramatioe, s. e. B., dramâ de Ka- 
tona (totodatâ opéra de Erkel) çi »Ein treuer 
Diener seines Herrn« de Grillparzer. [f] 

Bànlak, (Banloo), com. mare în Ung., cott. 
Torontal, 2522 loe. rom., pretm'â çi oficiu postal. 
— Bânlaka, (Bâlnaoa), com. micâ în oott Bibor. 
Apare în acte publ. la 1458; are 249 case, eu 
1212 loe. rom. gr. or. Biserica e veebe de lemn 
(1790); çcoalâ nouâ de piatrâ; teritorul e de 
4730 jug. cat.; muntos, pufin roditor; pomârit, 
industrie de casâ, prâs. de vite. [f]

Bannerets, banderialiçti francezi, oai-i erau 
datori a mobiUsa, la provocai-ea regelui, banderii 
proprii pentm apârarea (erii.

Bannus, în dreptul vecbiu germ. amende, 
ce trebuiau plâtite regelui sau contilor penti'u 
noobservarea ordina(iunilor acestora.

Banta, sau beantà, marginea unei (esâturi 
jerânesci, în spécial marginea delà gât, piept 
çi mâneci a unei eâmeçi. — Bente (Pente) (pl.), 
lanfuri, fiarâ, obe4i. (Et. M. Rom.)

Bantam, prov. oland. în oapëtul vestic al in- 
sulei lava; 7326 km*., eu 569,252 loe. La ferm 
e çes çi loe bâltos în interior se ridicâ munji, 
între cari multi vulcani stimji. Loe. cultivâ piper, 
orez; se pioduce çi cafea, burabac çi indigo. 
Capitala; Serang. Oraçul B. fusese odinioarâ 
capitala unui regat, a(Ji e în ruine.

Banting, cura lui B., metod dietetio pentni 
vindecarea corpulentei çi îngrâçârii exagerate. 
Principhü fisiologic consistâ în a élimina din 
alimentele obioinuite grâsimea, zabârul çi idro- 
carbonatele, (s. e. fructe, pane, cartofi) adecà 
alimentele, cari în oorp se prefac sau se pot 
préfacé în grâsime; ca nutremênt se permit: 
came macrâ, pesce, biscuit, poame, ceaiu, vin 
reçu, foarte pujinâ pane. Cura a fost compusâ 
de Harvey, dar B. a’ înoeroat-o eu succès la 
sine însuçi.

Bantu, nume comun de popoare africane, cari 
apaitin rassei Kafii'ra, çi ocupâ pàrjile sudico 
pana câtrà equator.

Banu, mânâstire de câlugâri în oraçul Biizeu, 
întemeiatà 1571 de vomicul Andronic; pria 
danüle ce i-s’au fâcut, aceastâ mânâstire ajunsese 
una din cele mai bogate ale (erii; astâcji e bi- 
serioâ de mir.

Banul, insulâ, v. Gura Vâii.
Bânujel, numire popularâ datâ plante! Bellis 

perennis L., (v. ao.)
Banville, Teodor de, poet francez, n. 1823, 

publicà articoU biografici çi diferite poesii, iar 
ca poet dramatic provenu mai multe teatre pa- 
risiane eu productele musei sale, (»Le feuilleton 
d’Aristophane®, »Le cousin du roi® etc.) B. e 
mâiestru în forme, ca versificator e neîntrecut.

Banz, fostâ mânâstire bogatâ a Benedictinilor 
în Oberfranken; 1802 secularisatâ ; acum castelul 
principelui Carol Teodor de Bavarda; colecjiune 
de petrefacte.

Baphomet, v. bafomet.
Baptister, scâldâtoare, (lat. fons baptismabs), 

basinul folosit la botezul prin oufundare. Dupa 
ce biserica pe timpul lui Constantin c. M. ajunse 
la paoe çi Ubertate, botezul se întémpla eu mare 
solemnitate de câtrà episcop. Spre soopul aoesta 
s’a coustniit lângâ biserici ori ebiar în câte o 
parte a bisericUor B. B. se numesce çi localitatea, 
unde este construitâ (din piatrâ, marmorà) scâl- 
dâtoai'ea. Aoeasta ori e în continuitate eu bi
serica 011 e în apropierea ei. De comun cope- 
iiçul B.-lui se terminâ în o cupolâ, iar pâretii 
din lâuntru sûnt provëtjuti eu picturi sacre. Cel 
mai vecbiu B., ce s’a conservât, e »B. lui Con
stantin® delà biserica sf. loan de Lateran din 
Eoma. El a servit ca model la oonstruirea multor 
B. în Italia. La bisericile rom. din Trans. de 
comun bpsesce B. [Dr. Is. Marcu.]

Baptlstl, sectari, cari nu recunosc de valid 
botezul pruncUor, ci numai botezul adultilor în- 
deplinit prin eufundare, în altele urmeazâ doc- 
trinele protestantismului, din care s’a nâsout 
secta în secl. XVI. B. sûut lajifi mai aies îu 
America (preste 2 miUoane); în Europa mai 
numeroçi sûnt în Angba, se aflâ însâ çi prin 
alte (eri. Numërul total alB.-lor e cam de 3 mU.

Bar, 1) numele turcesc al oraçului Antivari 
(v. ac.) ; 2) oraç în guvern. rusesc Podolia (Uorania), 
13,434 loc., între cari 8000 Ovrei. Aoi se fâcu 
confederatia nobililor Poloni la 29 Febr. 1768, 
contra iniluenfei rusesoi la curtea regelui Stanislau 
August; 3) numele mai multor oraço în Francia.

Bara, drug, bastoane lungi do fier bàtut (moaie), 
precum çi bastoane de otel de forme regulate 
pâtratice, cilindrice etc. B. se fac prin turnare, 
laminare sau prin filierà çi serveso la fel de fel 
de scopuri tecbnice. Din firele subjiri se fac
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cuie; cele mai subtiri çi lungi poartâ numele 
de sîrme.

Bâra, com. nu-. în Rom., j. Roman, pl. Si- 
letul de sus, compusâ dm cât. : sat. B., tîrgçorul 
B., Balomiresci çi Oteleni; 1865 loc. Intîrgçorul 
B. locuitorii (407) sûnt aproape toji Ovrei ; aici 
este reçedinta subpreteoturei plâçii çi a unei 
judecatorii de ocol.

Baraba, (rus. Barabinskaïa), stepa, ^mut vast 
al Rusiei asiatice, în guvernamentele Tobolsk 
çi Tomsk ; aceasta stepâ imensâ, mocirloasà çi 
acoperità eu o multime de lacuri sàrate çi sâlcü, 
se întinde între Ob çi Irtys pe o lungime de 
preste 500 km. delà Altai, cari o mârginesc la 
sud. CSteva parti din acest vast tinut sûnt pâ- 
dui’oase, altele oferâ un sol fertil. Din 1767 gu- 
vernul rusesc eu ajutorul coloniilor compuse din 
(erani çi exila(i, opereazâ secarea bâltUor çi le 
predâ gradat culturei.

Barabbas, v. Yarava.
Baraboi, numirea popularà a plante! Chaero- 

phyllum bulbosum L., (v. ac.)
Barabra, v. Berabra.
Barac, loan, poet poporal, n. 1776 în Alâmor, 

cott. Albei infer. (Trans.), unde tatâl sëu era 
preot, (de aioi conumele Popevici); çi-a fâcut 
studiile pregâtitoare în Aiud, iar drepturile le-a 
absolvat în Cluj ; 1801 învë(âtor în Avrig; 1802 
se strâmutà la Braçov çi se câsâtori eu o fleâ 
a lui Radu Tempea, director al çcoalelor rom. 
din Trans. ; aici functionà ca advocat, çi se dis- 
ÜDse prin zel deosebit çi inimâ bunâ fatâ eu 
cei asupriti ; delà 1805'pânâ la moartea sa, în- 
têmplatâ în 1848, a fost translater magistratual. 
Timpul liber îl folosia B. eu predileetiune pentru 
compunerea de versuri poporale ; a stat în strinse 
legâturi eu George Lazar, Yasile Pop, ba çi eu 
Anton Pan; el împreunâ eu contimporanul sëu 
Yasile Aron, au fost cei dintâiu cari, în mod 
conscient çi pe o scarâ întinsâ, s’au ocupat 
eu literatura poporalà. Poporale atât în limbâ 
cât çi în coneeptiune, scrierile lui B., câte sûnt 
pubUcate pana acum çi mai aies poemul »Aj'ghir 
çi Elena«, apàrut mai ântâiu la 1801, pe cand 
B. era dascàl în Avrig, au strâbâtut adâne çi 
în straturile cele mai de jos ale poporului. Alte 
sorieri publicate sûnt ; »Risipirea lerusaUmului*, 
•Hâtàoirile lui Ulise«, din care s’a publient o 
parte in »Albina CarpatUor* din 1879 ; »Tragedia 
lui Samson», »0 miie çi una de nopti», traducere 
din bmba germanà çi tiparita în 8 vol. la Braçov; 
un numër foarte mare din scrierile lui B. le 
posedem numai în manuscripte. Cf. »Transil- 
vania« 1893.

Baraca, oonstructiune provisorie, fâcutâ din- 
tr’un schelet (osaturà) de lemn sau fier, inter- 
valul umplut eu cârâmi(}i, scànduri, nuiele, pâ
ment amestecat eu paie etc. In lagârile perma
nente se construesc asemenea B. pentru trupe. De 
multe ori ele se fac demontabile pentru ca sa 
se poatâ transporta acolo, unde va cere trebuinta 
pentru trupe çi bolnavi. In timp de epidemii 
mtinse; când spitalele permanente nu sûnt destui 
rncâpàtoare, se constiuesc B. în curtile spita- 
lelor sau în alte locuii isolate sau lesne de isolat. 
In statiunile sanitare (carantine, lazarete) din 
porturil0 maritime B. servesc pentru adâpostirea 
câlàtorilor çi echipagelor în timpul observatiunii 
ÇI a desinfectârii bastimentelor.

Euciclopedia românâ. Vol. 1,

B&râgan, câmpie întinsâ în Rom., j. lalomita, 
între Dunâre çi rîul Ialomi(a, lipsitâ aproape 
eu totul de apâ çi de arbori, traversatâ de li- 
nüle ferate Bucuresci-Fetesci çi Câlâraçi-Slo- 
bozia, cari se strâtaie pe la mijlocul câmpiei. 
Inainte era acoperità numai eu pâçuni, cari 
hrâniau turme numeroase, astâiji însâ mare 
parte din ea e transformatâ în arâturi.

Baragiu, v. StavUa.
Baraguay, d’Milliers, Louis, general francez, 

n. 1764. Sub Bonaparte comandà în Italia 2 ju- 
jnëtâ(i de brigadâ çi deveni guvernor al Yenetjei, 
pânâ la ocuparea ei de Austriaoi ; 1798 participa 
la expeditia din Egipt; 1805 comandà cavaleria 
de reservâ çi se distinse la Austerlitz ; 1812 — 
constrinsâ o parte din divisiunea sa la predare 
Ruçilor — cà(Jù în disgratia lui Napoléon ; f 1812 
în Berlin.

Baralip, v. BamaUp.
Baranya, comitat în Ung., în tinutul dintre Du

nâre çi Drava. 5133 km*., eu 293,414 loc. Magb. 
çi Germ. Ipnut frumos çi binecuvêntat.

Baranyai, Stefan, câlugâr iesuit, care îm
preunâ eu Lad. P. Baranyi, a lucrat la unirea 
Românilor eu biserica Romei, pe când petrecea 
în Cluj (la finea secl. XYII.) (Y. Baranyi.)

Baranyi, Faul Ladislau, câlugâr, n. 1657 în 
Jâszberény. La 1674 întrà în ordul lesuitUor. 
13 ani a petreent în Alba-Iulia ca paroch, pre- 
dicator, prefect de çcoalâ çi misionar, expus la 
multe prigoniri din partea Calvinilor çi chiar çi 
periclului de a-çi pierde viaja. El a lucrat mult 
pentru unirea Românilor eu biserica Romei. Pe 
mitrop. Teolil 1-a înduplecat sâ tinâ sinodul din
1697 ; aici s’a proclamât pe fatâ unirea, care 
tôt eu conlucrarea lui B. s’a întârit çi stabilit 
definitiv sub mitrop. Atanasiu în sinoadele din
1698 çi 1700. In interesul Românilor uniti de
repetite ori a alergat la Yiena pentru a implora 
sprijinul curtii împërâtesci. Din Alba-Iulia a 
trecut în mânâstirea lesuitilor din Pesta çi de 
aci în colegiul lor din Tîrnavia, în care multi 
tineri români au învëtat carte, f 8 Dec. 1719. 
A scris între altele un catechism rom. eu li- 
tere cirile. [Dr. A. Bunea.]

Baraolt, (magli. Baroth), 1) B., sat în cott. 
Treiscaune, 2167 loc., Secui çi Români. Odi- 
nioarâ o parte a poporatinnü a fost militarisatâ, 
apai'tinênd regimentului II. secuiesc de infan
terie. In diploma regelui Andreiu II., datâ Sa- 
çilor, B. era désignât de margine spre resârit 
a »Fundului regesc« (»a Yaross (Orâçtie) usque 
ad Boralt«). 2) Munfii B.-lui, giupâ de munti, 
ce se râmuresce din Argbita spre sud pânâ la 
Oit. Oltul îneungiurâ aceçti munfi de ti-ei pârji, la 
est, sud çi vest, avénd cursul lui forma unui Y.

[Siiv. Mold.]
Bara|, Iulius, medic, n. 1818 în Polonia, venî 

în România la 1849 çi fù numit medic de ca- 
rantinâ la Câlâraçi, apoi medic primai al dis- 
trictului Dolj; în fine fù chiemat la Bucuresci 
çi numit prof, de istoria naturalâ la gimnasiul 
national çi apoi la çeoala de medicinâ. f 13 Mari. 
1863. B. a publicat urmâtoarele lucrâri: 1) Mai 
multe articule despre boalele animalelor, (în 
analele academiei de sciinte din Yiena). 2) Mi- 
nunele nature!, care a avut mai’e succès în 
vulgaiisarea scüntei veter. 3) Istoria naturalâ, 
destinatà pentru copii eu întrebâri çi figuri,

26
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tradiisâ din limba francezâ dupa G. Beléze. 
(Bucuresci, 1852). 4) Zoologia. Bucuresci, 1855.
5) Eleinente din istoria naturalâ, pentm usul 
claselor super, gim. ; tom. I. Zoologia. Bucuresoi, 
1864; tom. IH. Mineralogia. Bucuresci, 1867.
6) Botanica silvicâ.

Bârâsci-de-Vede, com. i-ur. în Rom., j. Oit, 
pl. Vedea-de-sus, compusâ din8cât. cu24201oc.

Baratare, v. Baratte.
Baratarla, baia —, sin de mare în GolM 

Mexicului spre sud-est delà Louisiana ; odinioarS 
cuib de pirafi.

Barateria, frauda fâptuitâ de câpitanul sau 
ecbipagiul unui bastiment de comeroiu în pa- 
guba armatorului, asigurâtorului sau încârcà- 
torului. Brin extensiune mai înseamnâ çi gre- 
çelile neinten^ionate, comise de câpitan sau echi- 
pagiu din negügentâ, nesciintâ sau nebâgare de 
samâ, eu mmari pSgubitoare. (Cod. com. art. 630.)

[Constant B.J
Bârâ^ia, (delà magh. barât = monach sau câ- 

lugâr). Termin usitat mai eu samâ ?i mai nu- 
mai în Remania, çi anuinit în Muntenia, spre 
a dénota bisericile catolice din orajjele Bu
curesci, R.-Vâlcea, Câmpulung çi Têrgoviçte. 
Aceasta provine de acolp, câ în localitàtile în- 
çirate existau manâstiri catolice de câlugâii 
tranciscani, cari çi dincoace de Carpati eu pre- 
ferintâ poarta nuniele de »bârati«. In Bucuresci 
se numesce B. numai vechia bisericà catolicâ, 
(de unde çi strada eu acelaçi nume) reservatà în 
timpul de fatà ca parochie pentru coloniile 
germ. çi magh. Brin veacul tâ'ecut çi aceasta 
avea averi frumoase. Mult mai bogate erau 
însâ B. din celelalte trei oraçe, avênd — çi în 
parte mai au pSnâ în (jiua de atji, — nu nu- 
mài O multime de case în oraç, ci çi moçii ni- 
rale. La Câmpulung B. posede âneâ çi acum 
un mimte întreg de vr’o 3000 pogoane, care se 
çi numesce »muntele Bârat«. B. din Câmpulung 
çi din Têrgoviçte sûnt foarte vechi; nu numai 
tradi(iunea continuatà, ci çi un document, care 
pe la mijlocul veacului treçut se alla în pose- 
siunea càlugârilor din Câmpulung, dat de Radu- 
Negru, atribue întemeierea lor chiar acestui fun- 
dator al principatului. Brobabü este, oâ acest 
document se aflâ în archivele câlugâresci din 
Deva sau din Budapesta, unde au tost trans- 
portate pe la flnea secl. trecut diferite alte 
documente ce se pàstrau la B.-le din Rom. 
Hasdeu aratà, cà Dem. Berindeiu (Revista Rom. 
I., 621) deduce greçit numirea B. delà turc, 
berat, adeoâ delà im decret, ce 1-ar fi dat Sul- 
tanul cutârui preot catolic din Bucuresci, ca 
sâ-çi poatâ face bisericà, însâ afirmarea câ 
»în genere ori ce bisericà de rit catolic este 
B.«, çi câ »bârat« ar însemna »preot catolic», 
este de asemenea greçitâ, pentru-câ în România 
se numesc B. numai bisericile catolice din locâ- 
litâtile indicate, cari în adevor au fost înte- 
meiate de câlugârii franciscani, numiti bârati. 
O multime de chrisoave domuesci, datate mai 
aies din veaoul trecut, dovedesc câ B. se aflau 
sub protectia principilor pâraênteni, iar nu sub 
alta strâinâ. In timpul din urmâ, episcopia cat. 
din Bucuresci a resoumpërat bunuiile B.-lor 
delà Franciscani, cari âneâ s’au reti’as eu totul 
din România, çi câte nu le-a vêndut le-a afectat 
pentm mentinerea seminariului sëu domestic.

Baratieri, Oreste, general ital. çi comandant 
al coloniei Erythraea de pe malul Mârii Roçii ; 
n. 1841 în Condino (Tirol). In resboiul (1895—96) 
contra regelui Menelik a fost crâneen bâtut în 
lupta delà Adua (1 Maxt. 1896). Âneâ înaintea 
acestui desastm a fost înlocuit eu generalul Bal- 
dissera, om versât în diplomatia çi felul de res- 
boire africanâ. In Aug. 1896 B. s'a retras.

Baratta, (ital.) schimb de mârfuri, sau afacere 
de schiiiib, în acel înteles, câ se dà o marfâ 
pentru alta, fârâ fixarea unui prêt ?i fârà plâ- 
tirea vr’unei diferente a pretului. In sens mai 
larg îusâ B. este o afacere de cumpërare îm- 
preunatâ eu sebimb, la care pâi’tüe dau marfâ 
contra marfâ, avênd a se lua în considerare çi 
pretul, astfel oâ afacerea se aplaneazà eu boni- 
ficarea diferentei de prêt în bani gata. Delà B. 
se derivâ cuv. a baratta sau sebimb de mâriuri; 
baratterie, falsiflcare de mâriuri çi baratteur, 
falsificator de mârfuri, çarlatan.

Baratynski, Jewgenij-Abram, poet rus, n. pe 
la începutul acestui secul; fù educat în çooala 
de pagi din St.-Betersburg çi petrecù 8 ani ca 
ofloier sub aspra olimâ a Finlandei. Libérât din 
serviciu, el se retrase la Moseva. Boeme prin
cipale : »Eda« çi «figanca». Este considérât ca ri- 
valul lui Buçlîin. f 1844 în ItaUa.

Barba, completul përului, ce cresce în jurai 
obrazilor, bârbiei çi gurei, çi caracteriseazâ sexul 
bârbâtesc; la femei se observâ foarte rai-, (la 
bëti’ânete, pe timpul olimactemlui). Coloarea 
B.-ei corespunde de regulâ eu cea a përului de 
pe cap, dar sûnt o multime de variatiuni. La 
unele popoai'e cresce B. mai lungà çi mai deasâ, 
la altele foarte scurtâ çi rarâ ; stâ sub influents 
climei çi a rassei. B. e supusâ obiceimilor dife- 
ritelor popoare çi capriciilor modei.

Barba boierului, numire botan. popor. ))entru 
plantele Nigella damascena; se mai chiamâ 
çi chica voinicului. De asemene se 4ice: 
B. caprei, pentru Tragopogon majus, Spiraea Dl- 
maria, Spir. Filipendula. B. împiratului, pentru 
Viola tricolor L., Lychnis Coronaria çi Mirabili.s 
Jalappa. B. lui Aron, pentru Aumm maoulatiim. 
B. lupului, pentru Helleborus foetidus. B. popii, 
pentru plante ainintite la B. caprei. B. Sasidui, 
pentru Equisetum arveuse. B. Ungurului, pen
tru Dianthus plumarius. (V. ac. articole.)

Barba-Cana, (arab. bar-bah-lchaneh, galerie 
care protégé o poartâ), creneluri verticale tâiate 
în zidurile cetâtilor çi ale castelelor de unde 
se tràgea, la adâpost, asupra inimicului; des- 
chidere ce se lasâ în zidul unei terase pentra 
soui'gerea apelor.

Barba-cot, dupâ pov. romane o un prédicat, 
ce se adauge unui nume de pitic, adecâ piti-cot. 
Astfel Statu-paJmâ, fiul Baçlegei, se numesce çi 
Statu-pabnâ-barbâ-cot, întelegêndu-se : barba de 
un cot de lungâ, precum se vede din numele 
piticului Scliiop eu barba cât cot. Fetü frumoçi 
piticotUor le prind barba în despicàtura unui 
arbore. Bentru mësura barbei piticotilor se 
folosesce çi stânginul ; astfel piticul Salootea are 
barbâ de 99 stàngini de lungâ.

Barbados, o insulâ a Antilelor mici, delà l82o 
a Englezilor; 430 km1., eu 182,000 loo. Dupa 
lamaica cea mai importantâ înti'C Antile ; plan- 
tatiuni mari de trestie de zabâr. Capitala : Bnd- 
getown.
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Barbar, (grec.) la Greci ori ce strâin, care 

nu vorbia limba grecâ; delà resboaiele persice 
înooace B. înseamnâ om lipsit de culturâ, cnid, 
iieoioplit; la Romani, începênd delà împëratul 
iugust, se numiau B. toate popoarele lipsite de 
culhira grecâ $i romanâ, mai aies Germanii. 
Mai tSrcjiu s’a dat mrniele de B. çi semintiilor 
selbatice, cari au nàvâlit din Asia pe timpul mi- 
gratiunii popoarelor.

Barbara, (Varvara), sfântâ, dupa tradi^ie fù 
deoapitatâ pentru primirea credintei creçtine la 
240 în Nocomedia (Bithynia) ori la 306 în He- 
liopolis (Egiptj, de propriul sëu pàrinte Dioscur, 
care imediat dupa aceea fù lovit de fulger; de aici 
B. se invoacâ la tempestâti; ea este çi patroana 
artileriei çi a bàieçilor. piua comemor. 4 Dec.

Barbara Sancta, sau barbareum, seminar teo- 
logic fundat de càtrâ împër. Maria Teresia la 
1774 îu Viena pentru clericii gr.-cat., cari cer- 
cetau universitatea de acolo. Impër. losif H., 
la 1784, înfiintând pentru clericii gr.-cat. din 
monai'chie seminariul genei'al din Lemberg, a 
iuchis B., 1-a redeschis însâ Francise I. la 1803 
sub numirea de »oonvict impérial pentru cle- 
licii de ambe riturile din feiüe ereditare*. La 
18.Ô3 a fost déclarât seminai1 central pentru 
gr.-cat. In timpul din urmà erau în B. 44 cle- 
rici, între cari 13 Romani. In 1873 clericii ro
mani ?i cei ruteni din Ungaria, la ordinul gu- 
vernului ung., au fost aduçi în seminariul cen&al 
din Budapesta; iar la 1893 B. s’a închis, fiind tii- 
miçi clericii luteni din GaRpaîn seminariul central 
din Lemberg. Ca alumni ai institutului B. çi-au 
cfiçtigat cunoscinte vaste çi fundate çi cualiiioa- 
tiune teologicâsuper, mai mulfi membri distinçi ai 
clerului gr.-cat. roman. [Dr. Is. Marou.]

Barbara, în logicâ : modul prim din figui’a I. 
silogisticâ. In B. ambele premise sûnt universal- 
afiimative çi conclusiunea de asemenea universal- 
alirmativâ; se baseazà pe subsumptiune. S. e. toti 
oamenii sûnt muritori ; toti domnitorii sûnt oameni. 
Ergo : toti domnitorii sûnt muritori. [PL]

Barbarea R. Br., (botan.) gen din fam. Cruoi- 
ferelor, trib. Arabideae, cuprinde plante erbaoee 
bisanuale sau perene eu tulpina an^oasâ, erectâ, 
l'amifioatâ çi glabrâ. Frunzele alterne, întregi 
.sau mai mult sau mai putin lobate sau sinuat- 
penatifide. Flori galbene eu sau fârâ bractee, 
dispose în raceme terminale. Sepale égalé, pé
tale unguioulate. Fructul este o siüquâ elongatâ, 
^mprimatâ, tetragonalâ çi rigidâ. B., dupa unii 
ttutori, are vr’o 20 specii, dintre cari abia 6 
sunt bine definite. Aceste plante cresc prin regiu- 
nile temperate ale globului. Prin parfUe noastre 
se aflâ prin locuri umede B. mdgaris R. Br., 
nunutà popular Crusàtea, çi B. arcuata Rchb. 
Fnmzele de B. vulgaris R. Br. se mànâncâ ca 
sâlatâ, ele au proprietàti antiscorbutice çi diu- 
retice ; semintele posèd proprietâti diuretice mai 
active. B. praecox DC., se cultiva ca planta 
potagerâ pentiu frunzele çi vîrfurile sale tinere, 
cari SB mànâncâ ca sâlatâ, (Cresson de jar
din). Unele varietâti de B. vulgaris R. Br. eu 
flori duble se cultiva ca plante ornamentale.

. [Z. G. P.]
Barbaria, v. Berberia.
Barbarlsm, eroare retoricâ ori stiüsticâ, care 

consista în folosirea nepotrività çi contrarâ ge- 
ninlui limbii nationale a cuvintelor çi fraselor

strâine. (B. în 1. rom.: grecisme, latinisme, sla
visme, germanisme etc.)

Barbarossa, 1) B. Horuk, (Aruk sau Uruds), 
pirat în secl. XVI., întemeietorul stâpânirii os- 
mane în Africa de nord. B. a fost fini unui olar 
din Mitüene, treout la islam. Dimpreunâ eu 
fratele sëu mai mic Mahomed a întrat în ser- 
viciul emirului din Tunis, çi nu preste mult 
a stat în fruntea unei flote întregi. Eutemi, 
emiiul Algeriei,l-a chiemat întru ajutor în conti’a 
Spaniolilor (1515). B. a risipit flota spaniolà, a 
sugrumat pe émir çi s’a fâcut domnitoiul Al- 
geriei. Mult timp s’a luptat în contra Spaniolilor, 
pânâ ce Gomarez 1-a invins lângà Omar; soâ- 
pând fù ucis 1518. 2) B. Dsereddin (Chaireddin), 
fratele lui Horuk B., în 1519 a légat pact eu 
sultanul SeUm I., în virtutea eâmia deveni paça 
Algeriei çi comandantul unei oçtiri de 10,000 
ieniceri. A recucerit Algeria delà Spanioli çi 
Tunisul delà usurpâtorul Mulei Hassan 1533. 
Impër. Carol V. a pornit în contra lui eu o 
flotâ de 500 nâi çi 30,000 ostaçi. A debai-cat 
în Tunis, a cucerit Goletta, a luat în pradâ 
86 nâi duçmane. Când oastea creçtinâ ajunse 
la fortul Tunis, gâsi citadela în màna celor 
8000 sclavi creçtini eliberati. Carol V. denumi 
pe Mulei Hassan de guvemor spaniol. Dar B. 
çi-a continuât çi din Algeria esoursiunile de jaf, 
a prâdat insulele ionice, a bâtut pe Doria, ad- 
miralul impëràtesc, çi làngâ Creta a nimicit 
flota creçtinâ 1540. Alündu-se eu Francia a des- 
poiat Nizza 1543. S’a reîntors în Constantinopole 
eu 7000 prisonieri creçtini, unde a mûrit în 
4 lui. 1546 în etate de 88 ani. (Cf. Veigt, Die 
Geschichtschreibung über den Zug Karls V. 
gegen Algier. Turba: Über den Zug Karls V. 
gegen Algier. Jurien de la Gravière: Doria et 
Barbarousse.) 3) B., supranumele împëratului 
Frideric I. al Germaniei. [T. F.]

Barbaroux, Charles Jean, girondist, n. 1767 
în Marsiüa. Bârbat frumos çi énergie, conduse 
pe democratii Marsiliei pentru apàrarea repu- 
blicanilor la Paris. Aies in Couvent, se alâturà 
girondiçtUor çi vota moartea regelui eu reseiva 
de apelatiune la popor. Pâçind contra lui Maint 
çi Robespierre fù arestat. çi 1794 ghilotinat în 
Bordeaux.

Barbat, voevod, v. Basarâba.
Bârbat — rîu, 1) Rîubàrbat, com. micâ în 

cott. Unedoarei, în ifeara-Hategiilui, cercul Pui, 
açezatâ pe malul rîuletului eu aoeeaçi numiie, 
270 loc. rom. 2) B., rîulef, isvoresce în grupa 
muntelui Retezat çi îndreptându-se spre nord 
se varsà în Streiu pe laturea stàngâ la Pui; 
este unul din cei mai însemnati afluenji ai 
Streiului. [Silv. Mold.]

Bârbâtesci, numele mai multor localitàti în 
Rom.; mai însemnate: 1) B., com. rur. în j. 
Gorj, pl. Gilortu, compnsâ din oât: B., Socu çi 
Curteanacu21901oc. 2) B., com. rur. în j.Vâloea, 
pl. Horezu eu 1597 loc.

Bârbâtescu, loan, scriitor juiidio roman, 
autorul operei: «Cursul dreptului civil roman 
sau explicarea paragrafîlor de legi civile dupa 
ordinea pravilei lui Caragea, Bucuresoi, 1849«; 
a urmat ca aivjitor la colegiu cursul lui St. 
Pherechyde de drept civil, al lui C. Moroiu 
de drept roman çi al lui C. Bràiloiu de drept 
criminal çi procedurâ. Lucrarea lui B. e dedioatâ

26’*'
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lui loan Câmpineanul, logofët al credintei, în 
semn de recuno.scintâ pentni ajutoarele ce a 
primit spre a studia; ea se distinge piintr’un 
stil desluçit ?i précis, servind, chiar a(}i, ca 
uuic conieutai' al codului Caragea. B. scriind- în 
etatea entusiastâ a tinerefei, se ridicâ uneori la 
generalisâri adânc cugetate çi simpte. Elocu- 
enta çi strins argumentata scriere a lui B., prin 
logica ei convinsâ, a trebuit sa influen^eze foarte 
mult vechia generatiune.

Bârbâtia, 1) virtute cardinalâ. B. ca virtute 
a fùst formulata mai ântàiu de Plate pusâ 
alâturea eu justifia, înîelepciunea çi eu tempe- 
ran^a. Cu aceastâ numire a trecut çi în efica 
creçtinà, çi aci B. este acea virtute, în puterea 
câreia creçtinul, cu toate piedecile çi greutâtile 
întrepiinde ?i cautâ a duce la îndeplinire ceea 
ce este bine çi moral, çi e mai bucuros a suferi 
ori ce, ba a-çi pierde chiar averea ?i via^a, decât 
sa lucreze ceva, ce ar fi în potriva legii dum- 
ne(}eesci ori în potriva legii morale. 2) B. ca 
etate, timpul acela din via^a omeneascâ, în care 
omul este ajuns la maturitate, atât fisicâ càt çi 
psichicâ; ea începe cam cu anul 25—30 çi 
dureazâ cam pânâ la 60—65 ani, când începe 
bëtrâneta. [PI.]

Barberini, familie princiarâ romanâ, numitâ 
astfel dupa moçia Barberino din valea Eisa, în 
Toscana, çi întemeiata de Maffeo B., dupa suirea 
lui Urban VIII. 1623 pe scaunul papal. Sub 
urmâtorul acestuia, Inocen]iu X., un inimic 
pei-sonal al B.-lor, cei 3 nepoti de frate ai lui 
Maffeo fugirâ în Francia. Gel dintâiu (n. 1597, 
t 1679) e întemeietorul marei biblioteci bar- 
berine, cai’e ajunse la moartea lui la 60,000 
tomuri çi 8000 în parte pretioase manuscripte. 
À1 treilea frate se distinse ca protector al 
sciintelor. In palatul B. din Roma se aflâ biblio- 
teca amintitS çi luciuri de artâ (Fornarina lui 
Rafael çi Christos de Durer).

Barberini — urna^ sau Urna de Portland (nu
mitâ astfel dupa un fost proprietar al ei), vas 
antic roman, de sticlâ, 25 cm. înalt, cu figuri 
mitice; gâsit în secl. XVII. într’un sarcofag 
ISngà Roma çi açezat în biblioteca B. Astâcji 
se alla în museul britio.

Barbés, Armand, politician francez, n. 1810 
pe insula Guadeloupe, studià drepturile în Paris; 
fù membru la «Société des droits de l’homme® 
çi conducëtor la «Société des saisons®. In 12 Maiu 
1839 s’a pus in fruntea revoltei din Paris, unde 
fù rânit, prins çi judecat la moarte. Agratiat 
çi condamnât la robie pe viafâ, scâpà prin re- 
volufiunea din Februarie çi ajunse guvemor în 
Luxeinburg çi députât, f 1870 în Haga.

Bàrbesci, comunâ çi parochie cu moçie boie- 
reaaeà în câpit. Storojinet, j. Stânesci, în Bu- 
covina; 1815 loc., (1620 ort. res., 6 apus. çi 
189 mos.) ; çcoalà de o clasâ. Pe timpul ocupàrii 
Bucovinei era aici un schit întemeiat pe la 1762 
de Nicolae Calmufohi sau Calmâçul, care se câ- 
lugârise sub numele de Natan. Schitul avea o 
moçioarà de vr’o 100 fàlci ; astâ(Ji nu mai exista.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Barbet, v. cime.
Barbeta, (marina) capët de parâma (frânghie) 

de 5—6 m. lung., fixât la proba unei bàrci, ser- 
yind a lega barca de un bastiment sau de cheu.

[Constant B.J

Barbi, ^ Alice, ' cantareafâ ital. de concert, 
n. 1861 în Modena; pàrintele ei a fost direotor 
al operei în Cairo. A studiat în conservatorul 
din Roma, unde s’a perfeefionat ca violinista ; 
ca cantareafa a pâçit pe scenâ de abia la 1883 
çi a devenit în scurt timp célébra. B. e mare 
mâiastrâ a bellcanto-lui çi excelenta interpréta.

Barbiéri, 1) B., Carlo Èmanuelo di, n. 1822 în 
Genua, 128 Sept. 1867 în Pesta, fost capelmaistru 
la diferite opéré italiens, mai târcjiu tôt în 
calitatea aceasta la opéra din Viena çi în urmâ 
la teatrul national din Pesta, a scris opeie, 
ballette etc. 2) B., Francisco Arsenio, n. 1823 
în Madrid, unul dintre cei mai agreafi coin- 
positori de «Zarzuele® (drame scurte sau comedii 
cu cântâri), membru al mai multor societâti de 
artâ, distins dirigent, delà 1868 profesor de 
armouie çi de istoria musicei la conservatorul 
din Madrid; a scris çi multe opuri de orchestrâ, 
imne, motette, precum çi articli despre musicâ 
în foi sciintifice çi politice.

Barbiton, (barhitosj, instrument cu coaidc 
la vechü Greci, seamënâ mult cu lira.

Bârboiu, biserieà în laçi, fundatâ de marele 
vomie B. în secl. XVn. çi prefàcutâ din te- 
meüe în 1841; e ziditâ foarte frumos în stil 
bizantin cu 4 tumuri; înlâuntm are 6 coloane 
de marmorâ.

Barboloviciu, Alimpiu, n. 6 Aug. 1834 îii Clii- 
lioara; a studiat teologia în seminariul central 
din Pesta. Ordinal de preot în 1858. In 6 Sept. 
1873 numit paroch al Çimleului-Silvaniei, apoi 
archidiacon al tracturilor Crasnei çi Vâlcàului çi 
vicar for. eppesc al Silvaniei. B. a luat parte de 
fmnte la toate miçcârile nationale, culturale çi 
economice ale Românilor din Selagiu, çi a lucrat 
în «Sionul Roman®, «Foaia bisericeascâ, ütc- 
rarâ çi çcolasticâ®, în «Amvonul® etc. Repré
sentant al clerului la congresul national fi mit 
în Sibiiu 1861.

Bârbo^i, sat în Rom., j. Fâlciu, pl. Mijlocu, 
cu 253 loc. ; aici s’a nâscut Alexandm loau Cuza, 
domnul României.

Barbu, mânâstire de câlugârite în Rom., j. 
Buzeu, pl. Sârâfii, situatà pe un frumos platou 
lângâ Niçcov, a fost fundatâ la 1662 de Barbu 
Radu çi Sofia sa Despa; mai în urmâ a fost în- 
chinatâ sf.-lui Moment çi metoc al mânâstirii 
Vâcàresci ; dupâ secularisare devenise bisericâ de 
mir, iar delà 1871 servesce iarâçi de schit, nu- 
merând 35 câlugârite. Cf. C. St. Bilciuresou, 
Mânâstirile çi bisericile din Remania. Buem- 
resci, 1890.

Barbu, veche familie de lâutari ieçeui, ilus- 
tratâ de Alexandri în una din piesele sale de 
teatru: Barbu Làutarul. Çeful acestei fainilii, 
Sian, n. pe la jumêtatea secl. trecut, era cîn- 
târet çi cobzar, çi staroste al breslei lâutarilor; 
el a înveselit mult sfîrçitul secl. trecut çi prima 
jumëtate a secl. nostni, trâgênd taximuri çi pes- 
trefuri la mesele boierilor moldoveni de pe 
acele timpuri, îmbrâcat în antereu, îucins ou 
taelît çi purtând eu mândrie pe deasupra giu- 
beaua sa de ghermesit. f 18 Aug. 1858 în laçi, 
în vîrstâ de preste o sutâ ani. Dar muiiud n’a 
lâsat arta sa in pârâsire, câci între copiii sêi 
a avut cinoi bàiefi, cari îçi puteau disputa sceptnil 
de staroste al tatâlui lor. Intre aceçtia cei mai 
de samâ au fost George, cei mai mare, n. pe la
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1790 în laçi, t 1893, çi Vasile, n. 1800, f 1860. 
Ainbii aoeçti cântâreti çi scripcari au fost suc- 
cesiv staroçti ai lâutarilor ?i s’au bucurat mult 
de favoarea amatorilor de petreceri insolite de 
niusicà. George mai eu samâ avea un talent de 
iinprovisatie çi de reproducere dupa au(J, eu 
adevérat miraeulos. Se povestesee, eâ pe la 1847 
a vend a eânta la o petreeere data la eonsulatul 
austiiae, în présenta lui Liszt, dupa ee aeesta 
improvizase eeva pe piano, G. B. reproduse 
ceea ce a au(}it ; resultatul a fost aça de uimitor 
pentm Liszt, oâ s’a soulat, a sarutat pe lâutar 
çi i-a oferit un pàhar frumos gamisit de tofi 
comesenii. A(}i deseenden^ de ai lui Stan B. 
sûnt: lonicà, fiul lui Vasile, un bun bariton, 
çi Neculai, fiul lui George, un bun violonoelist, 
ambii buoui’ându-se de favoarea publioului grâ- 
dinilor ieçene, dar ambii sûnt absolvenfi ai oon- 
servatoruiui, musiean^i mai mult sau mai pufin 
instruifi. [T. G.]

Barbu, Patridu, n. 27 Aug. 1842 în G ait, 
Trans., eottul Alba inf. ; a studiat la A.-Iulia, 
Blaj çi la aeademia de drepturi din Sibiiu. 1868 
pàoâ 187.5 funetionar judeeât., apoi advoeat çi 
diteotor de banoâ în Reghin, membru în co- 
mitetul partidului national roman, a fost oon- 
damnat în preoesul Memorandului (1894) çi în- 
chis la Vat.

BarbulaHedw., (botan.)gende muçohi aoroearpi 
de dimonsiuni variabile, vivaei, pufini anuali, res- 
pànditi preste tôt globul ; oreso pe pâmênt, stânoi, 
ziduri, mai rar pe arbori. Unul dintro cei mai 
comuni e B. muralis Hedw., oe formeazâ un 
tapet verde, des pe zidurile veobi çi umbrite. 
loti au eapsula ovalâ, oblongà, ereetâ ori pen- 
denta. Peristomul oompus din 16 dinti divisati 
în doué ramuri libéré papiloase, çi ou totii (oei 
32 dinti) sueiti oel putin odatâ în spiralà spre 
dreapta. Aparentei aoestui peristom, asemënat 
unui smoo de péri (barbe), îçi datoresee aeest 
gen numele sëu. [S. Çt. R.]

Barbule), oom. rur. în Rom., j. Dâmbovita, 
eu 1121 loo. rom. Pe dealul numit Cetàtuia este 
un isvor ou apà mineralâ, ou gust de puoioasà. 
Comuna produoe vite, çi din oereale numai po- 
rumb. Çooalâ mixta ou un ■ învëtâtor.

Barbun, (Mullus barbatus L.), pesoe osos din 
fam. MuUidelor, trib. Aoanthopterigienilor ; are 
corp lungâret ?' cap proéminent, pe buza de jos 
are 2 mustete lungi, foarte sensibile çi miçcà- 
toare. Coloarea sa e roçie (oarminie) mata. Trà- 
iesce în grupe mari çi se gâsesoe mai ou samâ 
în Marea Mediteranâ çi în Marea Neagrà. Pri- 
inâvai-a vine la ooaste pentru a-çi depune 
iorele, iar iama se retrage la pâi^ile adânoi. 
Se pesouiesoe în mari cantitati la Constanta çi 
Mangalia. [Ant.]
. Barbur, broderie, model speoial de broderie, 
mtrebuiptatâ la oâmeçile terânesoi, ousute ou 
arnioiuri sau mâtâsuri.

i Bârc, partea mai mioâ a muntelui Piatra- 
Craiului, din muntii sudioi ai Transilvaniei ; se 
exfinde delà rîul Zernesoilor spre vest çi este 
uespâi-tità de partea mai mai'e a Pietrii-Craiului 
prm 0 despioàturâ uriaçe, numità Crepâturâ. 
Pisoul oel mai înalt al B.-lni e de 2241 m. La 
poalele B. se aflà oom. Zernesoi. [Silv. Mold.]

Barca, (marina) vas mio, nepuntat în general, 
ufiçcat de oomun ou ramele sau ou velele çi

destinât a naviga în rîuri, porturi sau pe ooastele 
màrii, unde nu se fac valuri prea mari. Ori oe 
bastiment are una sau mai multe B., eu oari 
oomunioâ ou usoatul. Vasele de resboiu au B. 
de diferite mârimi çi diferite tipuri, purtànd 
deosebite nurae; çalupe, bâroi, baleniere, yole, 
yuyu. ^alupa este B. oea mai mare a bordului, 
de O oonstruotie mai solidâ, servâ la transporturi 
mai grele de material sau personal. Este pe 
fieeare vas o çalupâ ou vele çi rame; (sûnt çi 
çalupe ou aburi); are 10—14 rame çi 2 oatarge 
ou pânzâ. Bàrdle, în numér de 2—4, sûnt mai 
uçoare, dar de aoeeaçi fonnâ, oeva mai elegante ; 
au 8—12 rame çi 2 oatarge ou pânzâ. Baie- 
nierele, 1—2 la bord, sûnt nisoe B. ou ambele 
capete asoutite, foarte uçoare çi de formâ ele- 
gantâ. Ele sûnt în general dispuse astfel, oa 
în oasul, oând oade xm om în mare, sâ se poatâ 
soobori çi arma repede pentru a-1 soâpa, atimoi 
se numesoe B. sau balenierâ de soâpare ; are 
4—6 rame çi douë oatarge ou pânzâ. Tola este 
0 B. uçoarà çi elegantâ, oapabilâ a merge re
pede, çi servâ de obioeiu pentru oomandantul 
vasului în loe de balenîerâ; diferâ de aoeasta 
din urmâ prin aoeea, oâ nu are ambele oapete 
asoutite, pupa fiînd largâ oa la o B. ordinarâ ; 
are 4—6 rame çi douë oatarge ou pânzâ. Yuyul 
este B. oea mai mioâ a bordului, de formâ largâ, 
destinatâ a faoe mioi transporturi ; are 2—4 
rame çi un oatarg ou pânzâ. Deosebit de aoeste 
B., oari apartin vaselor, sûnt B. oari navigâ in- 
dependent; B. de pescari, B. de pasagiu çi 
B. de plàcere, Pe Dunâre sûnt diferite tipuiî 
de B.: luntre, ou fund lat çi de o oonstruotie 
grosolanâ; lotcà, un fel de balenierâ foarte 
uçoarâ de lemn de brad, oare poate naviga çi 
pe mare, întrebuinfatâ ou deosebire de pescarii 
delà gurile Dunârii etc. [Constant B.J

Bârca, oom. rur. în Rom., j. Dolj, pl. Balta, 
compusâ dintr’un singur sat ou 1497 loo. ; reçe- 
dinta pl. Balta, a judecâtoriei de ocol çi a unui 
birou postal; are o singurâ bisericâ çi o çcoalâ 
mixtâ.

Bârcânesci, numele mai multor localitâti în 
Rom. ; mai însemnatâ e coin. rur. B. din j. Oit, 
reçedinta pl. Siul de sus, formata din oât. B., 
Greci, Vâlcelele de sus çi de jos, ou 3324 loo.

Barcarola, fital.J cântarea gondolierilor ita- 
lieni ; forma B.-ei (în tactul de 6/a) s’a adoptât 
çi în musica de artâ, atat vocalâ oât çi instru- 
mentalâ.

Barcelona, provincie spaniolâ în Catalonia, 
7690 km2., ou 902,970 loo. ; timitul oel mai cul
tivât din Spania. Gapitala B., situatâ în mod 
amflteatral pe termul mârii, e bine fortificatâ 
ou oitadelâ çi forturi. B. are 272,481 loc; port 
însemnat; catedralâ frumoasâ; reçedintâ episc. ; 
universitate (delà 1430) ou 2000 studenti; ar
senal (ou turnâtorie de tunuri). B. e primul 
oraç comercial çi industrial al Spaniei, 1890 au 
întrat în portul B. 3507 oorâbii de 1.863,460 
tone. B. a fost întemeiatâ de Cartagineni. Pânâ 
la 1137 a stat sub conti proprii, apoi se uui ou 
Aragonia; în cui'.sul timpului a fost de multe 
ori asediatâ çi ocupatâ; mai în urmâ bântuitâ 
do revolutiuni interne.

Barchent, (barehet, franc, futaine), pânzâ de 
bumbac, përoasâ pe dos, imprimatâ pe fafâ ou 
diferite desenuri, cari apar în relief. Se între-
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buinteazâ pentru rufàiia de iarnâ, precum çi 
pentru rufâria de copîi. B. colorât, vërgat, oa- 
drilat sau imprimât ou üori, se întrebuinteazâ 
pentru coafectjuni de dame. PÆ. B.]

Barcianu, 1) B., Sava Popovid, sciiitor rom., 
U. 1814 în Reçinari, Trans. A studiat în Sibiiu 
çi Cluj, apoi la Viena, unde a ascultat medicina, 
dar dupa un an a întrat pe cariera preo^eascâ. 
Bpiso. Çaguna 1-a chiemat la postul de prof, de 
teol. çi pédagogie în Sibiiu, unde mul^i ani a 
lucrat oa asesor în oonsistoriul arch. Referintele 
famUiare 1-au silit sa se retragâ ca preot la Re- 
çinari, unde f 1879. Scr. ; 1) Culegere de istorii 
morale. Sibiiu, 1846—48, (2 parfi). 2) Epistolariu. 
Sibiiu, 1847. 3) Kurzgefasstes Conversations- 
und Worterbuoh der deutsohen und romanischen 
Sprache. Sibiiu, 1852. 4) Gramatica rom. Sibiiu, 
1853: ed. II. 1856, ed. III. 1864. 5) Gramatica 
germ. Sibiiu, 1858; ed. II. 1867, ed. III. 1871.
6) Theoretisch-praktisclie Grammatik der rom. 
Sprache. Sibiiu, 1858; ed. II.1867, ed. UE. 1871.
7) Vocabulai' rom.-nemt- Sibiiu, 1868. 8) Wôrter- 
buch der rom. und deutsohen Sprache, 1886.

2) B., Daniil P., Dr., prof, çi scriitor rom., 
flul celui de sub 1) ; n. 1847 în Reçinari ; a stu
diat în Sibiiu. In 1869 a fost trimis în Germania 
din partea min. de culte çi instr. publicâ spre 
a studia organisarea çcoalelor popor. de aoolo, 
iar 1870—74 a ascultat la universitatile : Viena, 
Bonn çi Lipsca prelegeri de pédagogie çi sciin- 
tele naturale. In 1876 Çr fost numit profesor 
la «instit. ped.-teol. din Sibiiu», unde funotio- 
neazâ çi a(|i. A fost çi director al «çcoalei civile 
de fete a Asociatiunü trans. pentni ht. etc.»; 
de asemenea mai mul^ ani secret. II. al acestei 
asoc. B. a fost çi membru al comitetului national 
çi ca atare jndecat în procesul Memorandului 
çi închis în Vat. Scr. : 1) Untersuchungen über 
die Blüthenentwickelung der Onagraceen. Her- 
mannstadt, 1874. 2) Elemente de istoria natu- 
ralâ. Sibiiu, 1881—83, 2 cursuri. 3) Lucrul de 
mânâ în çcoalele de bâieti çi în institutul ped. 
Sibiiu, 1885. 4) Istoria naturalâ în çcoala popor. 
Sibiiu, 1890—91. A edat çi prelucrat operele 
repos, sëu tatà: 1) Vocabular rom.-nemtesc çi 
Worterbuch der roman, und deutsohen Sprache. 
Sibiiu, 1886 çi 1888. 2) Gramatica germ. Sibiiu, 
1896. In 1891 a redactat revista hter. »Eoaia 
Ilustratâ», iar în 1897 împreunâ eu alti colegi 
»Foaia Pedagogicâ».

Barclay de Tolly, (prou, barde), Mih. Andr., 
general rus., n. 1761 în livlanda. A luat parte 
la resboaiele eu Turcii în 1788 çi 1789 çi contra 
Suedezilor în 1790; s’a distins în luptele contra 
Polonilor în 1792 çi 1794. La 1810 e numit 
ministru de resboiu. Contra lui Napoléon I. lupt<à 
1812 ca comandant de armata, iai-în 1813—14 
ca comandant suprem al armatei rusesci. In 1815 
a fost ridicat la rangul de principe, t 1818 
lângà Insterburg.

Barcsay, familie nobiUarà magh. în Trans., 
care îçi avea proprietâtile în deosebi în pârtile 
Hategului, çi a dat terü mai multi bârbati în- 
semnati. B. Akos, n. 1619, f 1661, a repré
sentât pe principele Ardealului Râkoczi G. I. la 
Con.stantinopole çi a umblat în misiune ' diplo- 
maticâ în Muntenia çi Moldova, flind numit 
pentru meritele sale ban al Lugoçului çi Cai'an- 
sebeçului, iar mai târcpu comité suprem al Uue-

doarei. Dupa expeditia polona nenorocita a lui 
Râkôczy G. n. fù numit djn partea marelui vizir 
principe al Ardealului. B. primi însâ numai 
condi^onat tronul, ca obtinênd Râkôczy iarâçi 
gratia Turcilor, sa ab()icâ în favorul acestuia. 
Râkôczy a pierit în lupta delà Mânâstui' (1660) ; 
în fruntea partisanilor sëi se puse apoiKemény I., 
care bâte armata lui B. lânga Ormeniç, cnnd 
apoi B. abdicâ (1661) de trou çi absoalvà uo- 
biümea de jurâmêntui depus. A fost ucis po 
când îl excortarâ în temnita din Kôvâr. Sub 
domnia lui B. s’a fixât marca terü Ardealului 
în dieta tinutâ la Sas-Sebeç în 24 Maiu 1659.

Bard, poet çi cântâret la semintiile celtice de 
pe continent çi din insulele britice ; vestiti sûut 
B. din Wales çi Scotia. Déjà în seel. II. d. Chr. 
se amintesc B. în Gallia, cari cântau faptele 
principilor sau blâstëmau pe inimici. B. içi aoom- 
paniau cântarile lor pe un instrument numit la 
Scotieni croit, un fel de harfâ. [B.J

Bardii, dupa mit. celticà au fost preotii Cel- 
|ilor. Numele B. (bhaird, heird) de origine a 
insemnat: poet, maitâr()iuçi cântâret. Originea 
institu^unü se pierde în istoria oea mai veche 
a Celjilor, iar ca fundatorul ei se amintesce 
Merlin (Merddin), o persoanâ mitologioâ. B. f ormau 
O ceata ereditarâ, organisatâ dupa modul unui 
ordin preotesc; erau tôt oàte 12 inçi, preotii 
(Jinei Ceridwen, çeful lor spiritual era Merlin, 
uneori atare principe celtic. Ca preoti aveau 
mare influentâ asupra poporului celtic çi prin- 
cipüor lui. B. compuneau poesii despre 40>i 9> 
vitejü national! çi le cântau, iar cântecul îl acom- 
paniau eu harfa (chrotta, cruit), çi de aci B. 
se numiau deadreptul: cântâreti. Ei cântau 1a 
serviciul divin, la serbâtori çi la festivitâtile 
principilor; ei însufletiau armata celticà, în lupte 
mergeau în fruntea ei, iar unü serviau princi- 
pilor ca herol(Ji. Dupa functiuni se îinpâitiau 
în: inventâtori (priveirdd), cultivâtori de aito 
(posveirdd) çi în herol()i de resboiu (arwyd-veirdd), 
iar dupa rang în : învëtâcei, inspectori çi pre- 
sidenti (pryadain), cari purtau hainâ de coloare 
vênëtâ çi nioi când spadâ. Ei tineau oisteddfode, 
adecâ concerte de musicâ çi declamatiune, çi 
fiind considérât! de perfeoti în musicâ çi pocsie, 
erau çi instructori în artele acestea, iar versu- 
rile 1er se numiau triade, pentru-cà o strufâ 
era din 3 versuri. In poesüle lor se sustineau 
învëtâturile pâgânismului vechiu celtic ca pro- 
prietate nation al à celticà. B. erau cunoscuti déjà 
çi Romanilor vechi çi considérât! de cântâreti 
poporali ; Romanii, Gotü çi Vandalii i-au persé
cutât aça, încât B. s’au retras în Wales çi de 
aci s’au açezat în Manda çi Scotia. Cel din urmâ 
B., Turlough O’ Cai’olan din Irlanda, a mûrit 
în 1738; cei din Scotia s’au sustinut pânà la 1778 
(v. Arthur, Ceridwen çi Graal). Lit. : Heidnisch- 
geistliche Sagenbildungen der keltischon Vôlker. 
F. Nork, 1848, Stuttgart. [Atm.]

Bardac, sau bardaciu, varietate de prun. 
V. art. Prun.

Bardeleben, Enric Adolf, chimrg, n. 1819 
în Franefurt 1. O. ; delà 1848 prof, de chirargie 
în Giessen, apoi în Greifswald, iar mai târijiu 
în Berlin. Cea mai însemnatâ luorare literara 
a sa e : Lehrbuch der Chirurgie und Oporatioas- 
lehre, 4 vol. B. este pàrintele scriitoarei Mite 
Kremnitz.
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Bardelona, rocâ, o gresie micacee çistoasâ, 
probabil eocenioâ, ce se întâlnesçe în Apenini.

Bardesanes, (Bar-DeiaanJ, iiul lui Deisan, 
filosof gnostic din grupul siriac, a trait la curtea 
(lia Edessa, f 224 ; dintre toti gnosticii B. a 
stat mai aproape de doctiina biserioii. A fâcut 
immiri, cari cântSndu-se au contribuit mult la 
lâ^roa docti'iaei sale; Efrem Siiul a pâstrat 
unele fragmente din ele. [PL]

Bardia, losif, iesuit, n. 1668 în Bavaiia. Ca 
profesor de filosofie în Viena întrà în socie- 
tatea lesuitilor la 1689. A propus mai toate 
sciintele în çooalele lesuitilor din Graz, Schem- 
nitz, Neusohl çi .Tirnavia. Ca superior al casei 
lesuitilor din Sibiiu a lucrat mult pentra în- 
tarirea catolicismului în- acest oraç luteran çi a 
îoti’etinut foarte bune raporturi eu principele 
Munteniei Nicolae Mavrocordat. Dupà moartea 
mitrop. unit Atauasiu, curtea din Viena nu s’a 
multàmit eu guvernarea bisericei unité numai 
prin vicarul general al reposatului archiereu çi 
prin un teolog cat., ci a mai pus preste aceastâ 
bisericâ çi un »director« sau »defensor<i pe tôt 
timpul vacante! scaunului episoopesc. Cel diutâiu 
director a fost B. f 1720. [Dr. A. Bunea.] 

Bardo, fttal.J fort situât pe o stâncâ singu- 
ratioâ lângâ satul eu aoelaçi nume în prov. ital. 
Turin; domineaza çoseaua ce conduce în çesul 
piemontez printre muntii St.-Bernbardul mare 
çi mic. Legenda spune, cà ar fi fost construit 
de Hannibal. La 1800 a fost ocupat çi dârîmat 
de oâtrâ Napoléon I. ; regele Carol Albert însâ 
1-a reconstruit.

Birdo, (Brdo), cel mai mare sat românesc în 
Istria, eu 106 fam., în apropierea lacului Cepici, 
Aioi a facut Dr. Anton Joe studiile sale asupra 
dial, istiian, publ. de Miklosich. [G. W.] 

Bardot, (magh. Bardoez), 1) sat secuiesc în 
cott Odorheiu, 898 loc. Oclinioarâ o parte a lo- 
cuitonlor era militaiisatà, apai'tinênd în parte 
la regim. secuiesc II. de granita, çi în parte 
la regim. secuiesc de husari. 2) Scaun, fiÛal al 
scaunului Odorheiu, dupa vechea împartire po- 
litioü aTrans. ; se aloâtuia din 9 sate, eu locul 
central B. [Silv. Mold.)

Bardwan, provincie indo-brit. în Bengaliainfcr., 
35,883 km*., eu 7.393,954 loc. ; pâmêntul e roditor, 
populatia deasà; oapitala B. are 34,080 loc.

Barea, popor de 10—20,000 sufl. în Abissinia 
nord., învecinati în sud ou poporul Kunama, în 
nord eu Béni-Amer. In parte mare sûnt fârâ oon- 
fesiune, eu caraoteristioe obiceiuri, pe cari le-a 
desoris W, Munzinger în cartea sa: »Ostafrik. 
Studieu®, (1864, ed. H. 1883. Schaffb.)

Barebone-Parlament, (pron. berbon), micul 
parlament englez, ce a fost convocat de Cromwell 
la 4 Iulie 1653; numera numai 150 membri, 
Çi s’a numit B. dupa cel mai tipic représentant, 
fabricantul B. »Micul parlament® a fost prea 
radical, aducênd o multime de legi neexecutabile ; 
el a întrodus çi câsâtoria civilà. Dupa 5 luni 
de legiferare a fost disolvat de Cromwell.

Barège, (bariçj, tesâturâ uçoarâ çi rarâ de 
lana; se întrebuinteazâpentruveçtmintededame, 
mai ou samà pentru toalete de varâ, numita 
dupà valea Barège din Pirenei. B. se mai nu- 
mesoe çi broboada (propoada) subtire, fâoutâ din 
aceastâ stofà.

Barellly, (Bareli), oraç în India, prov. nord- 
vest, ou 121,680 loc.

Barents, Willem, marinar olandez din Am
sterdam, a fâcut repetite încercâri (1594,1596) 
sâ afle caloa prin Ooeanul Arctic câtrâ China. 
B. a descoperit insulele Novaja Semlja, Spitz- 
berga çi ins. Urçilor, a ajuns pânà la 80° 11' lat. 
nord, t 1597. — Dupâ B. s’au numit insulele 
R. (partea estioâ din insulele Spitzberga)çi Marea 
B., pai'tea Ooeanului Arctic situatâ între Nor- 
yegia, Novaja Semlja, feara lui Francise losif 
çi ins. Spitzberga.

Barère de Vieusac, Bertrand, membi-u al 
conventului, n. 1755 în Tarbes, f 14 lan. 1841. 
La înoeput fù advocat, mai târcjiu consilier în 
districtul Bigorre, unde 1789 a fost aies députât. 
B. a întemeiat prima foaie poKticâ revolutionarâ: 
»Le point du joui’®. Dupà disolvarea constituante! 
ajunse jude de casatie, iar 1792 membru în 
convent, unde îçi câstigà mare influentâ, El a 
présidât în convent, când Ludovic XVI. fù ju- 
deoat la moarte, çi a votât pentru moartea re- 
gelui. Ca membru al comitetului instituit pentru 
salutea pubhcà, a urmat orbesoe pe Robespierre. 
El a propus în 5 Sept 1793 a déclara terorismul 
în permanentà çi 1-a preamârit atât de mult, încât 
1-au numit Anacreon-ul ghilotinei. Observând de 
eu bunâ vreme semneie timpului a votât moartea 
lui Robespierre ; mai târcjiu totuçi fù osândit de 
convent la deportatie, dar apoi agratiat. Me- 
morüle sale au apârut 1842 în 4 tom., (edit. H. 
Carnot). Macaulay a scris despre B. un admi- 
rabil essay. [T. F.]

Baret, sau biret, (lat. birretum), câciula preo- 
(ilor (negru), episcopilor (violet) çi cai'dinalilor 
(reçu) în bisericâ cat. de rit. lat. Se poartâ numai 
în funcjii liturgice, dar nu la altar. Forma B.-lui 
e de régula patm unghiularâ. Originea lui e ne- 
sigurà, se araintesce mai ântâiu in 956.

Barettita, minerai, un sUicat de calciu, mag- 
nesiu çi fier.

Bârgâul, fpasul B.-lui), un pas între Tran- 
silvania çi Bucovina. Çoseaua pornind delà Bis- 
tri(a trece prin satele Bârgaie, ântâiu pe valea 
Bistrijei, apoi delà Borgo-Suseni încqlo pe valea 
riulejului Tiha. Pasul se înoepe la Borgo-Prund 
çi pânâ la granija Transilvaniei are lungime de 
4 mile. La satul Borgo-Murëçeni çoseaua urcà 
pe muntele Màgura- Oalului, pe yîrful càruia 
(înâlt. 1230 m.) se aflâ o caaai'mâ de gendamii, 
iar la prediul Tiliuja este postà çi sûntbarace mi- 
litai'e. Inainte de ase alipi Bucovina la Ausüia, co- 
municatiunea se fâcea prin pasul Rodnei çi numai 
dupà 1777 s’a mutât vaina in acest pas ; çoseaua 
s’a construit în 1812—17. [Silv. Mold.]

Bargello, 1) çeful sbirilor poli]içti în Italia, 
eu deosebire în statul papal, pânâ la 1809. 2) 
Zidire publ. istoricà în Florenja, care adâpostesce 
astâcji museul national.

Barhebraeus, sau Bar Ebraja, Gregoriu, arab. 
AbulFaragi, scrütorsir.-arab.,n. 1226dintatâ 
ovreu botezat. Pentm yastele sale cunoscinte con- 
temporanü séi 1-au numit: Farîd-al-Zamân (de- 
conil timpului). A fost episcop de Gubas, iar mai 
târ4iu episcop titular iacobitic. Scr. : «Abulfaragii 
Chronicon syriacum®, »Chronioon ecclesiasticum®, 
»Nomocanon«, gramaticâ siriaeâ etc.

Bari —, (grec, greu), cuvintele compose ou 
B. V. çi sub Bary —,
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Barl, (Terra di Bari), prov. ital. în Apulia, 
5926 km*., ou 751,728 loc. Capitaîa B., (B. délie 
Puglie), e aituatâ lângâ mare, 58,266 loc.; archi- 
episcop; biserica San Nicola; port; export de 
vin çi oleu de masline.

Bari, popor afric., loc. lângâNUnl alb, între gra- 
dele 3» 30'—6° 14' lât- nord., 280 50'—30° 17' 
hmg. est. In deosebire de celelalte popoare din 
jiirul sëu, poporul B. nu este nomad, el are lô- 
cuinte permanente çi se ocupa ou economia de 
camp çi de vite, ou pescuitul çi ou fierâritul. 
Tràiesce în poligamie sub principi indigeni çi 
este un popor foarte resboinic. Mai de aproape 
a fost cunoscut acest popor dupa ce expedi^iu- 
nilor egiptene le-a succès a pëtrunde pe NU în 
sus pânâ la Gondokoro (1839—42), unde au açezat 
sta(iuni de misionari.

Baribal, sau ursul negru american (Ursus 
americanus), din fam. urçUor, ord. carnivorelor 
sau flarelor, lung de vr’o 2 m., coada foarte 
scurtâ. Përul negru lucitor, lung çi neted. Pe 
bot are nisce pete gâlbenii. Tràiesce în pârtile 
nordice ale Americei de nord. Se vêneazâ pentru 
blana, camea çi grâsimea sa.

Baricada, obstacole fâcute în gi'abâ de-a cur- 
meziçul stradelor, din bufi, cârute, copaci, lemnë, 
pietii din pavagiu etc., pentru a opri un atac, 
a se apâra çi a se acoperi. Asemenea B. au 
fostîntrebuintate foarte adesea de poporul francez 
în diferitele sale revolutiuni. Ele au mai fost 
întrebuintate çi în Belgia la 1830, precum çi 
de câtrâ populatiunile din Viena, Dresda çi 
Berlin la 1848 çi 1849.

Barlera, obstacol sau semn care închide co- 
munica^ia. B. vamalà e ünia care desparte un 
stat de altul çi preste care nu e iertat a trece 
màrfuri fârâ de a plâti vamâ. Câtrâ mare çi pe 
insulele unui stat (ermurile formeazâ B. vam.

Tractatul de B., tractat în urma câruia fe- 
rüe de jos aveau dreptul de a ocupa pentru 
siguranta proprie anumite püncte fortificate în- 
semnate (barrière) delà granifa francezâ. In res- 
boiul austriac de sucoesiune (1741—48) Fran- 
cezii au demolat aceste B. ; tractatul a fost des- 
fiin(at la 1781 de câtrâ împ. losif II.

Baril, (Barila = butoiu), mësurâ de fluiditate, 
dupâ diferite feri de mârime diferitâ.

Baring, familie germ., emigratà în Anglia; 
a fondât în Londra una dintre cele mai mari 
case comero. ale lumii : B. Brothers et comp. Mai 
mulfi membri ai fam. B. au ocupat înalte func- 
tiuni de stat çi s’au distins în parlament.

Baringo, lac în Africa est. ecuator., descoperit 
1883 de Thomson ; 500 km1., eu o insulâ locuitâ.

Baritina, minerai, sulfat de bariu, incolorâ, 
albâ, verde, roçie, brunâ, infusibilâ çi devine 
incandescentâ. B. e un minerai filonian, carac- 
teristic filoanelor de galenâ çi minereurilor de 
argint. Cristale mari se gàsesc la Auvergne.

Barl^|lu, Georgiu, istoric çi întemeietorul presei 
rom. în Transilvania, n. 12/24 Maiu 1812 în 
Jucul de jos, cott. Cojoenei, dintr’o veche fa
milie de aça numiji nobili armahçti din districtul 
Cetâtü de Piatrâ, ca fiul ântâiu nâscut al pa- 
roohului gr.-cat. loan Pop. Numele B. i-s’adat 
de câtrâ profesorü gimnasiului dm Clu]', sub cu
vent, câ erau prea mul(i çcolari în clasâ, cari 
purtau numele Pop. Çcoalele elementare le-a 
ceroetat în Trâscâu (Toroczkô) 1820—1824 çi

Blaj (1824—1827), iar liceul çi facultatea files, 
în Cluj, de unde dupâ 4 ani s’a reîntors iar la 
Blaj çi a întrat în institutul de teologie. Absol- 
vând aici, la 1835. a fost numit profesor de 
fisicâ la facultatea filos., iar în anul urmâtor, 
dupâ ce fâcuse împreunâ eu T. Cipariu o câlë- 
torie în Bomânia çi primise delà episc. Lemény 
»ordines minores«, a fost chiemat ca profe.sor 
la çcoala rom. din Braçov, înOin^atâ eu doi ani 
înainte sub conducerda unui docente macedo- 
romàn çi remasâ acum fârâ învëjâtor. Inmul- 
tindu-i-se elevii în scurt timp, a fost chiemat 
âneâ un învëfàtor în persoana teologului de Blaj 
Andreiu Mureçan, çi tôt atunci a venit din 
Blaj çi lacob Mureçan, ca profesor la gimnasiul 
catolic din Braçov. La 1838 B. înfiinjeazâ » Foaia 
pentru minte, inimd fi literaturàt, oâte un numër 
pe septëmânâ, çi ceva mai târdiu, dupâ primirea 
concesiunii preaînalte, cjiarul politic » Gazeta 
de Transilvaniat. In iaïua urmâtoare a orga
nisât 0 societate de diletan^, care a remas în 
activitate pânâ la 1856 çi a contribuit în mod 
însenmat la desvoltarea limbei rom. în (inutul 
Braçovului. La 1839 B. a fâcut împreunâ eu 
lacob Mureçan o câlëtorie la Viena, unde a 
mijlocit la guvemul central ca foile sale sâ ppata 
întra eu posta în Bucovina. La 1840, détrônât 
fîind în Muntenia Alex. Dim. Ghica, noul Domn 
G. Bibesou, la cererea consulului gen. rus., a 
oprit întrarea în jearâ a »Gazetei« çi »Foii«, cari 
erau mult cetite în Bomânia çi aveau nuinai 
în Moldova la 500 abonafi, deoarece oposi(ia 
ambelor principale se folosise de ele pentru a 
combate politica de cucerire a Busiei. La 1845 
B. se retrage delà çcoala rom., çi îçi consa- 
creazâ întreaga activitate foUor sale, cari în urina 
censure! severe, avênd sâ lupte eu neîntrerupte 
greutàfi, reclamau o atentiune deosebitâ. La 
1848 B. a participai la adunarea nationalà (i- 
nutâ în 3/15 Maiu pe câmpul hbertâ(ii de lângâ 
Blaj çi a subscris protocoalele çi petijiunile câtrâ 
monaroh ca vice-president al adunârii. In Oc
tobre înfiintându-se în Trans. «comitetul de pa- 
cifica(iune«, B. a fost chiemat la Sibiiu, unde 
fù numit totodatà çi membiu al »coniitetului 
pentru apârarea terii«. Eemânênd foile lui B. 
în grija colaboratorului sëu Andreiu Mureçan, 
el a stat preste 4 luni în Sibiiu çi a participai 
la lucrârile ambelor oomitete. La 11 Marrie 1849 
câijênd Sibiiul în mânile insurgenjilor, B. çi 
ceialalti membii ai comitetului s’au réfugiât în 
Bomânia. B. a mers la Câmpina, unde se refu- 
giase çi famUia sa, aici însà fù arestat de o pa- 
trulâ ruseascâ çi escortât la Ploiesci çi de aici, 
dupâ 2 septëmâni, la Cemâuf, unde a fost în 
fine eliberat dupâ interventiunea familiei Hur- 
muzachi, la a cârei moçie — Cernauca — a petrecut 
pânâ dupâ pacificarea Transilvaniei. Beîntors la 
Braçov, B. a ob^inut delà noul guvern conoe- 
siunea de a continua ou editarea foilor sale, cari 
însâ la 1850 furâ sistate prin decret gubernial 
din causa câ B. a pubhcat raportul lui lancü 
dupâ originalul germ. tipârit în Viena, çi nu s’a 
supus ordinului antoritâjilor de a întrerupe aceastâ 
pubUcare. »Gazeta« a reapàrut deabia dupâ 6 luni, 
sub oonducerea lui lacob Mureçan, care a fost 
denumit redaotor, iar B. çi-a continuât acri- 
vitatea publicisticâ ca colaborator la aceastâ foaie. 
In 1852 un consor^iu de comercianfi rom. din
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Bra^ov inflinteaza fabrica de hârüe din Zernesoi 
ji tmmesce pe B. direotor comercial, care post 
1-a ocupat aproape 20 ani. La 1860 B. elabo- 
reazâ, la cererea mitrop. Çaguna, un proiect de 
statute ale »Asocia^unii transUvane». Cuanul 1861 
leîncepênd luptele politice înmonarohiaîntreagâ, 
B. a conluorat la toate adunârile çi conferintele 
Romanilor; la dieta din Sibiiu (1863/4) a par- 
tieipat ca regalist çi a fost aies de aceasta de 
doué ori députât în senatul impérial din Viena. 
La 1866 a mijlocit împreunâ eu Dr. loan Ea(iu 
îneuviintarea preaînaltâ pentru organisarea a 
patru legiuni de voluntari romani, cari însâ nu 
an fost activate din causa, câ preste scurt timp 
s'a încheiat pacea între Austria çi Prusia. In 
acelaçi an B. a fost aies membru al Academiei 
rom. (atunci Societ. academicà). Dupa retra- 
gerea sa delà postal de director al fabricei de 
hârtie din Zernesci, B. s’a mutât la Sibiiu çi a 
inflinfat ()iarul » Observatoriul« (1878—1885), 
pentru a càrui (inutâ i-s’au intentât 3 procese 
polibee, în cari însâ juriul sibian 1-a achitat eu 
vot unanim. Organisându-se la 1881 partidul

B. a fost aies în comitetul central çi 
a rédigeât Memoriàlul publicat din însârcinarea 
conferenfei électorale ^nute în Maiu 1881 în 
Sibiiu, iar la 1884 a fost aies president al co- 
mitetului national çi a ocupat acest post pânâ 
la retragerea sa din viata politicâ, intêmplatâ 
la 1887. Delà acest an B. çi-a consacrât întreaga 
activitate Asociatiunii transilvane (pe care a ser- 
vit-o oa secretar I. çi redactor al »Transilvaniei« 
[1861—1888], apoi delà 1888 ca president çi de- 
legat la çcoaJa civilâ de fete din Sibiiu), çi lu- 
crârilor sale istorice. La 12/24 Maiu 1892 îm- 
plinind etatea de 80 ani, B. a fost serbàtorit de 
intreg neamul românesc çi distins eu cele mai 
man onoruri din partea poporului sëu recunos- 
cetor. Academia rom. a bâtut din acest incident 
0 medalie comemorativâ (v. ilustr.), iar în Martie 
1893 1-a aies president. Preste scurt timp B. 
s a îmholnâvit çi a mûrit în Sibiiu la 2 Maiu 1893, 
nmd înmormêntat în curtea bisericii gr.-cat., 
iMgâ mormêntul lui Papiu Ilarian. Scrierile lui 
3. sûnt foarte numeroase ; afarâ de Memoriàlul 

el a élaborât un dictionar germ.-rom. 
H' ^—1854), çi altul magh.-rom. (1869), a pu- 
blioat numeroase stadii, în cea mai mare’parte 
istorice, în foile sale, (mai aies în »Foaia pentru 
niinte, inimà çi literaturâ« 1838—1850), în re-

vista »Transilvania«, al cârei redactor a fost 
aproape 20 ani, çi in Analele Academiei rom. 
A colaborat 2 ani çi la Dictionarul çi Glosariul 
Academiei. Scrierea sa principalâ este; «Parti 
alese din istoria Trans. pe 200 ani din urmâ«, 
(edit. "W. Krafft in Sibiiu). Vol. 1 (1889) se 
ocupâ eu evenimentele delà Mihail Apafi 1683 
pânâ la 1848; vol. 2 (1890) eu istoria revolu- 
tiunii çi a erei absolutistice pânâ la 1860; iar 
al 3-lea (1891) eu istoria anilor 1860—1883. 
Opiniunile çi credintele politice ale lui B. sûnt 
desvoltate în (}iarul sëu »Observatoriul« çi în 
Memoriàlul conf. din 1881. Pëti-uns de dreptatea 
cause! Romanilor din terile coroanei sf. Stefan, 
el nu pretindea pentru poporul sëu decât c o n- 
curentâ liberâ pe toate terenele activitâtii 
omenesci çi parte dreaptâ, proportionatâ la sar- 
cine çi la foloase. B. a luptat aproape 60 ani 
pentru égala îndreptâtire çi înaintarea cultaralâ 
a Romanilor eu un zel întrecut numai de rara 
abnegatiune, care 1-a caractérisai. Deçi în 1859 
avea în mânâ décrétal prin care fuse numit 
inspecter gen. preste çcoalele din Moldova, eu

salar fix de 800 galb. pe an, iar în Sept. 1860 
i-se oferise prin ministrul Filipescu redactiunea 
«Monitorului oRcial« eu salar fix de 1500 lei pe 
lunâ, el a remas neclintit la locul sëu, çi luptând 
eu cele mai mari neajunsuri, a continuât a servi 
causa poporului sëu prin muncâ neîntreruptâ 
çi la loourile cele mai expuse ca învëtâtor, pu- 
blioist, conducëtor politic çi literat. (Cf. G. Ba- 
ritiu, 1812—1892, foi oomemorative la serb. din 
24 Maiu 1892, de Dr. C. Diaconorich, Sibiiu. 
1892.)

Fondul G. Barifiu este un fond întemeiat 
de Asociatiunea transilvanâ în memoria lui B. 
Se doteazâ an de an eu fl. 1000.— din budgétai 
Asociatiunii çi se alimenteazâ prin colecte, do- 
natiuni etc., avènd destinatiunea de a sprijini 
întreprinderi Uterare, precum çi a ajutora scrii- 
tori rom. lipsiti de mijloace. Acest fond pânâ 
astâcji a ajuns la cifra de 5000 fl.

Bariton, Baryton, Baritono, 1) vocea mijlocie 
de bàrbati, între ténor çi bass, cam de exten- 
siunea delà G-g', (Sol-sol') care întninesoe în 
sine atât puterea çi demnitatea vocei de bass, 
precum çi dulceata çi lustrul vocei de ténor. 
Vocea îuaJtâ de B. se numesoe Tenor-B., vocea 
adâncâ bass-B. 2) Un instrument vechiu, astà(}i 
neusitat, de mârimea unui violoncelo, numit
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$i viola de Bordone sau Bardone, alcâtuit eu 
7 coarde, sub cari erau întinse çi 9—24 coarde 
de métal, caii ânoâ vibrau când se câuta instru- 
mentul. 3) Un instrameot de vent din alamâ, 
numit ?i »euphoniu«.

Baril], (Baryum, presc. Ba), métal bivalent, 
eu greutatea atomicâ 137. Nu se gâsesce în 
stare libéra în naturâ, numai în combinatiuni, 
precum : sulfatul de B., S04 Ba (sau baritinaj 
çi carbonatul de B., CO., Ba (sau witherita). B. 
descompune apa la temperatura ordinarâ, în- 
toemai ca metalele alcaline. Inoàl(}it fiind la aer 
arde transformându-se în oxid de B. Pe basa 
pi'OprietâtUor lui este açezat în aceeaçi grupà 
eu calciul çi stron(iul, Combinatiunile mai în- 
semnate ale lui sûnt : oxidul de B., Ba O ; corp 
alb, solubil în apa eu desvoltare de càldurâ; 
bioxidul de B., Ba 08 ; hidratul de B., Ba (OH),. 
Acest hidrat este corp foarte basic, eu aci(Jii se 
neutraliseazâ çi dà saruri de B., precum: chlo- 
rura de B., Ba Cl, ; azotatul de B., (Az 09), Ba 
çi altele.

Barka, 1) platou în Africa nord., lângà Me- 
diterana, se întinde delà Syrtul mare pânâ la 
Bgipt çi deçertul Libiei; în vechime se numia 
Kyrenaika; 500 m. preste suprafata marii; delà 
1879 vilaiet turceso eu 302,000 loc. (Beduini); 
capit. Bengasi. B. e bogatâ în isvoare çi pâçuni ; 
în B. se aflà multe ruine din anticMtate; 2) rîu 
în Nubia sud., curge spre nord-est în Marea 
Eoçie ; 460—520 km. lung. Pe la isvoarele lui 
se aflâ tinutiü muntos B. (Baraka) al Abessiniei, 
11,000 km1., ou pisoul Zad’Amba (1700 m.)

Bar-Kochba, Simon, conducëtorul ludeilor în 
rescoala din nrmâ contra Romanilor sub împër. 
Hadrian, 132—35 d. Chr., se proclama rege în 
lerusalim, dar fù învins de Iulius Severus çi 
câ(}ù la ocuparea Bather-ei.

Barlaam, v. Varlaam.
Barlaboi, numirea populara a plantei Ghaero- 

phyllum bulbosum L. (v. ac.)
Barmakiiji, urmaçii preotului çi medicului persio 

Barmak, originar din oraçul Balch în Cborasan. 
Prin însnçirile lor excelente membrii acestei 
familii au ajims în cele mai inalte funefiani la 
curtea califilor abasi4i, adunând çi comori în- 
semnate. Dar cununàndu-se Barmakidul Dçafar 
în secret eu sera califului Harun-al-Eaçid, acesta 
a început a-çi tenie tronul .çi ucise (803) pe nu- 
mitul mare vizir, dând asttel lovitura de moarte 
famiUei puternice.

Barmen, oraç în jud. ])rusian Düsseldorf, se 
întinde pe valea "Wupper în lungime de 6 km., 
are 116,144 loc., constà din 3 pâi-(i ; B. sup., 
B. de mijloc çi B. inf. ; fabrici de a(â, nasturi, 
covoaro, mâtasà, maçine etc. ; canierâ comer- 
cialâ; fUiala bàncii impériale.

Barnaba, v. Varnava.
Barnabifi, congrega^lune de canonici aparfi- 

nëtori ordului sf. Paul, întàritâ (1533) de pon- 
tifieele roman Olemente VII., çi numitâ astfel 
delà biserica sf. Barnaba (Varnava) din Milan. 
Geneialul lor resideazâ în Borna.

Barnave, Pierre loseph Marie, revolufionar 
franc., n. 1761 în Grenoble, advocat de fiunte; 
pretinse întroduoerea constitntiei engleze în 
Francia. 1789 députât, luptà în conventul na
tional pontru recunoascereadrepturiloromenesci. 
Famiba régala refugiatà el o aduse înapoi, çi

de aeî înoolo remaso pe partea regelui. Pentru 
corespondenta purtatâ eu cui-tea fù arestat çi 
29 Nov. 1793 gbilotinat.

Bârnova, mânâstîre secularisatâ în Rom., j. 
laçi, pl. Codi'u, satul B., fundata de Barnovsciii 
Vodâ în 1664 çi terminatâ de Bustafie Dabija 
Vodà; e bogatâ în odoai'e çi vestminte. Grigore 
Ghica-Vodâ, în timpul çederii sale aici (1728), 
a restaurât casele ce erau ruinate çi a pus sa 
se faeâ zidul de piatïà împrejurul mànâstirii. 
Astâcji casele din curtea mànâstirii sûnt în ruina, 
afarâ de douë camere ce servesc de çcoalâ.

Barnovski, 1) B., hatmanul, omul de îucre- 
dere al voevodului moldovan lacob Eraclido 
Despot (1561—63). Bra sâ fie ucis de poporul 
resvràtit împotriva nebunelor çi asprelor pur- 
târi ale domnului, mai aies în urma întrodu- 
cerei dârii de 1 galben pe casà, spre a preîn- 
timpina nàvâlirea lui Laski. 2) B., Miron, (Ion 
Movilà VoevodJ, mai ântâiu general al lui Radu- 
Mihnea al Moldovei, apoi domn al acestei (eii 
(1626—1629). la mësuii salutare de pacifioaie; 
pe deoparte dâ drept boierilor sâ-çi reia pe 
vecinii Instrainafi dupa 1622, pe de alta, câu- 
tând a reîmpopula (eara cea golitâ de locuitori 
prin vâlmâçagurile de pânâ aci, înfiinteazâ sale 
noue çi açeazâ în slobocjli oameni din (eii strâino. 
Locuitorii însâ ou greu veniau din pricina Ta- 
tarilor, cari în luptâ eu Poarta, ameninÇau Mol
dova eu O invasie spre a sustiné pe pretendeutui 
Mihnea Criteanul, In Apr. 1626 se çi întèniplà 
un jaf tâtâresc. B. e credincios Portii, çi îi predâ 
scrisorile tradâtoare ale lui Bethlen Gâbor, prin- 
cipele Ardealului, care, sprijinit de Poloni çi 
Tafari, se hâinise contra Sultanului. Totuçi, fiiud 
rudâ eu Movilesoü çi cetâtean-proprietar în Po
lonia, nu-i bine vë(jut de rizir, mai aies câ, ne- 
fiind jâfuitor, nu-i ' puté da cerutele 40 pungi 
de bani. Mergênd la Constantinopole a-çi asignra 
posifia, B. e arestat. Ou acest prilej scrio el în 
românesoe un faimos testament, crecjêndu-so 
condamnât la moarte. Totuçi scàpà din înohi- 
soare çi se retrase în Polonia.

Barnsley, oraç în Yorkshire (Englitera), 35,427 
loc. Fabrici de pânzâ, mâtasâ çi hârtie.

Bàrnutiu, Simeon, n. 2 Aug. 1808, în Boeça 
rom., (oott. Selagiu), din pâriü(i ecouomi. B. a 
oercetat în Çîmleu cursurile çcoalei normale 
1817—20, apoi gimnasiul în Careü mari (Nagy- 
Kâroly). B. avea de gànd sà se pregâteascâ 
pentiu cariera juridicà, dar dupâ ce i-au lipsit 
uiijloacele merge la Blaj, imde în priiriâvara 
a. 1825 termina cursul filosofio, çi toamna întrâ 
în seminariul clérical çi ru’meazâ cursul teologic 
pânâ la 1829. In anul acesta çi în cel urmator 
e archivar, prefect çi vicereotor în seminariul 
teologic ; în 1831—34 e profesor la lioeu pentru 
istorie çi filosofie. Din aoeçti ani dateazâ pri- 
mele începuturi ale activitâtü publiée a lui B. 
Convins cà cultura linibei este garaufia viitorului 
çi scutul de apârare al existentei unui popor, 
B. înoepe a (iné prelegerile sale delà lioeu 'çi 
seminariu în limba roiA., ceea ce a produs o 
adevëratà revolutiune a spiritelor, care a pre- 
gâtit eu încetul tinerimea pentm evenimentele 
epocale din deceniul rumàtor. B. e între cei 
dintâiu care a pus la cale protestai înaiutat de 
càtrâ consistoriul din Blaj în 1843 eâtrà dieta 
a. 1841—43 în causa limbei rom. In urma pro-
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cesiilui început eu tuibui’ârile din seminariu din 
1843, lipsit de postul çi beueficiul avut în Blaj, 
se înscrie în acadomia de drepturi din Sibiiu, 
çi ui’meazâ cursurile pana la a. 1848, când se 
pane în fnmtea miçcârilor nationale. Relui ce 
1-a avut înainte cat çi în decuisul adunârii na
tionale delà 3/15 Maiu 1848, e mult mai mar- 
cant, decât sa se poata sorie istoria anilor de 
revolutiune, fârâ sa se aminteascâ una câte una 
faptele eroice çi jeitfele aduse pe altarul na- 
tiunii de acest adevërat atlet al românismului. 
B. e autorul proclamatiunüor din 25 çi 26 Martie 
1848, cari cuprindeau un program national politic 
ale oârui punete principale erau : congres national 
roman, libertate individualâ prin suprimarea io- 
bâgiei, libertate nationalâ prin reaçezarea popo- 
rului în drepturile sale. La initiativa luatâ de 
B. se tine adunarea din Dumineca Tomei çi apoi 
cea memorabilâ de pe câmpul übertâtü din 
3/15 Maiu, în care s’a stabiUt credeul politic 
al unui popor deçteptat la consciiuta de sine. 
La propunerea lui B., adunarea se déclara de 
adunare generalâ a natiunii. natiunea se déclara 
credinoioasâ împëratului, ca popor de sine stâ- 
tâtor çi ca factor al terii. Dupa erumperea re- 
volutiunii B. lucra ca vicepresident çi membru 
de fmnte al comitetului national, apoi al comi- 
tetului de paoificatiune alâturea eu N. Bâlâçescu, 
Laui'ian, Cipai'iu, Baritiu s. a. In 11 Martie 1849, 
când însm'gentü ocupâ Sibiiul, B. se refugiazà 
în România, çi dupa multe suferinte îndurate 
prin ai’estarile din R.-Vâlcei çi T.-Severin ajunge 
la Constantinopole, iar de aci preste Tiiest la 
Viena, unde a lucrat pentru reuçita cause! na
tionale. In 1850 împëratul il decoreazâ eu emeea 
de aur eu coroanâ pentru mérité. In 1851—52 
asculta prelegeri la facultatea juridicâ din Viena ; 
în 11 Oetombre 1852 merge la Pavia, unde în 
1854 ia diploma de doetor în drepturi. In 
1854 câtrâ sfîrçit merge la laçi, chiemat de 
câtrâ ministrul Mavrogheni çi de A. Treb. Lau- 
l'ian, ca sa ocupe catedra de Bdosofle la gimnasiul 
aoademiei din laçi ; aci ia parte activa la reor- 
ganisarea învétamêntului din tearâ. In 1856 se 
deschiserâ în laçi cursurile super., çi anumo: 
a facultâtii Blosofice çi a celei juridice; la cea 
dintâiu B. a luat catedra de fllosofie, în a 
doua catedra de dreptul gintilor, public çi con- 
stitutional. Deçi depai-te de ai sëi, B. urmâria 
eu atentiune desvoltarea lucruiilor în terile au- 
sWaee, întretinea corespondentà continua eu 
bârbatii mai de frunte de dincoace. In Dec. 1863 
din causa unui morb întrerupe prelegerile, pe cari 
le-a tinut în curs de 9 ani la laçi. Morbul lui, o 
nervositate împreunatâ ou o insomnie, efectul 
atâtor suferinte îndurate, s’a înreutâtit din di 
in (}i mai tare, fârâ sâ dea sperantâ medicüor 
ÇI auiicilor lui de o întoarcere în.spre bine. Pre- 
simtind câ se apropie sfîrçitul vietii sale, îl 
cuprinde dorul de patina natalâ, çi în Maiu 
1864 pleaeâ din laçi preste Bistritâ câtrâ Sel^iu, 
dar ajuns abia pânâ în Valea-Almaçului, la 
16/28 Maiu, moare în etate de 56 ani (çi nu 
o5, precum se dice în biogi-afia din dreptul pu- 
buc al Românilor). La 3 lunie s’a înmormêntat 
m Booça j'omânâ; un monument frumos aratâ 
locul unde zac osëmintele lui B., iar bustul sëu 
in marmorà decoreazâ aula universitàtü din 
laçi. Ideile, vederile çi convingerile sale le-a

depus B. în operele sale, dintre cari unele s’au 
dat pubUcitâtü, iar altele açteaptâ în manuscris 
do mii de coale, ca sâ fie scoase la luminâ. 
Operele lui B. sûnt: Dreptul natural privât çi 
public; Dreptul gintUor natural çi positiv; Po- 
litioa, (Doctrina eonstitutiunii) ; Constitutiunile 
statelor principal!, eu întroductiuni ; Antropologia ; 
Psiohologia empiricâ; Bnciclopedia filosofiei teo- 
retice; Logica; Metaflsica; Estetica; Çciinta vir- 
tutii; Pedagogia; Istoria filosofiei; în fine diverse 
alte scrieri. O înteligintâ vie, o capacitate rarâ 
împreunatâ eu trezie de spirit ca çi a lui B., 
trebuia sâ remânâ aceeaçi çi în afarâ de spe- 
cialitatea lui sciintifîcâ. B. a cultivât ca studiu 
de predilectiune filosofia çi jurisprudinta, çi el 
e singurul scriitor original pe terenul jurispru- 
dintei pânâ pe timpul în eare a trâit. Dar tôt 
atât de limpede çi versât e çi în materia lim- 
bisticâ çi istoricâ, deçi productele lui în aceastâ 
directiune sûnt de tôt putin cunosoute.

[Dr. I. Pop.]
Baroc, (ital. barocco, franc, baroque), ceva 

neregulat, straniu, miraculés. Inseamnâ nepo- 
triveala bizarâ în fenomenele vietii, se nasce mai 
eu samâ din contradicerea între mijloc çi soop 
çi din disarmonia pârtilor singuratice în raport 
eu întregul ; se apropie de bizar, întrupeazâ însâ 
mai mult decât acesta notiunea secundarâ de 
comic. Estetica admite asemenea abateri delà 
régula generalâ de unitate numai în oasuri, când 
în oomedia inferioarâ sau în anumite piese mu
sicale, se urmâresce un efect prin excelentâ 
ridicol. In istoria artei se întelege prin B. (stilul 
B.) evolutia renascerei, începênd din secl. XVI. 
sub influenta operelor celor din urmâ ale lui 
Michel Angelo çi dominând în întreagâ Europa 
pânâ în secl. XVlli., când trece în stilul rococo. 
In arebiteeturâ formels operelor mai vechi 
ale renascerii, de o gratis simplâ çi nemàiestrita, 
devin mai pronuntate, mai ieçite în afarâ çi mai 
pretentioase, desavantagiu care adesea e înlocuit 
eu succès printr’un efect monumental pitoreso. 
Çi toemai elementul pitoresc e singurul dâtâtor 
de mësurâ, eliminând linia dreaptâçiaglomerând 
întretâierile comicielor. In plasticâ ne obicinuim 
eu veçtmintele umflate çi eu formels balonate 
çi întortochiate. Representantii principali ai 
stilului B. sûnt: Bernini, Borronini, Rubens, Luca, 
Giordano etc. In timpul mai nou stilul B. este 
apreciat eu mai multâ dreplate çi — gratis des- 
fâçurârii sale pompoase çi monumentale, — e 
adoptât eu predileotie în architecturâ.

Baroche, Pierre Jules, bârbat de stat franc., 
n. 1802 în La Rochelle ; advooat çi 1844 députât, 
1848 sprijini pe L. Napoléon. Ca procuror ge
neral jucà roi nedemn în prooesele politice în 
ourgere, iar 1850 ca ministru de interne întro- 
duse : restringerea dreptului de vot, suspensiunea 
dreptului de adunare etc., 18 lan. 1851 fù silit 
a se retrage. Dupâ lovitura de stat 1852 pre
sident al consiliului de stat, apoi 1860 ministru 
de externe, 1863 ministru de justitie çi culte; 
dupâ câderea imperiului, 4 Sept. 1870, fugi pe 
insula Jersey çi t 29 Oct.

Baroco, modul IV. din figura U. silogisticà, 
care se baseazâ pe opositiune. In B. premisa ma
jora e universal-afirmativâ, minora particularâ, 
dar negativâ, conolusiunea e particular-negativâ. 
S. e. : Toti oamenii moral! urëso minciuna ; unii
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politici nu urësc minciuna; ergo: unii politici 
nu sûnt oameni morali. [PL]

Barod, v. Borod.
Baroda, stat înîpresidentia indo-briticâ Bombay, 

22,195 kma., eu 2.414,200 loc. ; sub protectorat 
englez. Capitala B. are 116,460 loc.

Barograph, v. Baroraetrograph.
Baromacrometru, (grec.) instrument medical, 

eu care se détermina simultaneu greutatea unui 
copil de curând nâscut precum çi lungimea cor- 
pului séu.

Barometria, (grec.) sciinta despre barometni 
çi despre observa]iunile barometrice.

Barometrograph, (grec.) barometm care în- 
registreazà scnimbârile ivite în presiunea aerului.

Barometm, insti-ument fisical destinât de a 
mësura presiunea atmosferei; a fost inventât 
de Torricelli (1643), un învë(âcel al lui Galilei. 
B. se compune din un tub de sticlâ, închis la 
un capët çi deschis la celalalt; acest tub se 
umple eu mercuriu, se încàl(}esce pentru a 
scoate aerul çi apoi se restcamà eu càpëtul cel 
deschis în un vas plin eu mercuriu, ce se nu- 
mesce cuvetâ. Aceasta devine superflue, daeà 
capëtul deschis se îndoaie în sus. Experien(a 
ne aratâ, câ nici în casul prim çi nici în al 
doilea mercuriul nu cade din tub, ci se men- 
(ine la o înàltime oarecare. Inâltimea coloanei 
de mercuriu în tub e la suprafata mârii de 
760 mm., dar din ce urcàm, ea scade gradat, 
astfel câ s. e. la 52,000 m. e numai de 1 mm. 
înaltâ. B.-ul poate servi deci nu numai la 
mësuiarea presiunii atmosferei, ci çi la mësu- 
rarea înàltimilor. Dar coloana de mercuriu a 
B.-lui variazâ çi la toate schimbârile fisicale 
ale atmosferei, aça când suflà vent de nord rece 
çi uscat, se ridicâ, iar când suflâ vent de sud- 
vest uraed çi cald, se coboarà. Când coloana 
de mercuriu se coboarà, putem prevesti timp 
urît; când se coboarà repede çi tare, ne pu
tem açtepta la furtunâ; ridicarea rapidâ pro- 
fetesce timp frumos. Cu un cuvent B. e çi in
strument météorologie. Pentru mësurai'ea 
precisà a înâltimii coloanei de mercuiiu, pe 
care presiunea atmosferei o (ine în echilibru, 
servesce o scalâ Împâi4ità în mm. çi açezatà 
lângâ tub, trebuind ca punctul 0 sâ corespundà 
totdeuua nivelului mercuriului din cuvetà. Cf. 
çi art. Aneroid.

Baron, grad ereditar de nobilime superioarà, 
cu 0 treaptà mai înaltâ decât nobilimea simplà, 
nedistinsâ prin nici un titlu spécial. La început 
se numiau B. proprietarii unui teritor liber, cari 
nu erau supuçi decât numai regelui sau împè- 
ratului (de aici germ. Freiherr). Mai târtjiu inul(i 
dintre aceçti B. — cu deosebire în Germania — 
adoptarà titliü de con(i. Adevërata veche clasà 
de B. a sustat mai multà vreme în Germania 
ca clasa aça numitUor B. ai imperiului (Eeichs- 
barone). Precum în cele mai multe (eri, aça la 
început nici în Ungaria çi Trans. n’au existât 
diverse clase între nobilime. Distinctiunea sin- 
guraticelor familii cu titluri de principi, con(i, 
baroni s’a întrodus în aceste (eri delà ajungerea 
lor sub casa Habsburg. In Rom. titlul B. n’a 
existât nici odatà.

Baronet, în Anglia demnitate ereditarâ, care 
se fine însà de aça numita nobilime de rând

(gentry), nu de cea înaltâ (nobUity). A fost în- 
temeiatâ sub regele lacob I.

Baronius, Caesar, cardinal, istoriograf bis., 
n. 1538 în Sera (Campania), preot al congre- 
ga(iunii Oratorianilor. Ca preot a servit în Flo- 
ren(a, iar mai apoi în Roma, excelând ca con- 
cionator. In 1595 s’a fâcut cardinal, iar în 1605, 
la alegerea de pontifice, a primit 31 voturi, çi 
sigur ar fl fost aies, de nu i-se împotrivia ex- 
clusiva regelui Spaniéi. •)• 1607. Scr. : Maityro- 
logium Romanum restitutum, 5 edi(. Annales 
ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, (scris 
contra Centuriatorilor din Magdebuig), mai multe 
edit. In cele referitoare la bisericile resàritului 
nu e totdeuna corect. Relatio de legatione Ale- 
xandrina ad apostol. sedem. De Ruthenorum 
origine et conversione. Vita s. Greg. Nazianzeni.

Baronzi, George, poet çi scriitor rom., de ori
gine grec, n. 1825 în insulele ionice; a studiat 
în Remania. B. a scris o m ultime de poesii, 
(între altele volumul: »Cugetârile singuràtâtii»), 
0 alegorie »Romanna«, tratând asuprirea Ro- 
mâniei de câtrâ Turci, drame, çi a tradus mai 
multe opéré din 1. franc, çi italianà, s. e. Lucia 
de Lamermoor, Cont. de Monte-Cristo, Jidovul 
ràtâcitor etc.

Baroscop, (grec.) sinonim cu barometru çi 
dasymetru.

Barosma "Willd., (botan.) gen de plante lig- 
noase cu foile pururea vereji çi glanduloase, diu 
fam. Rutaceelor, trib. Diosmee, ce cresce in 
sudul Afrioei. Foüe uscate de B. crenata DC. çi 
câteva specii înrudite poartà numele de bu chu 
sau bocco çi se folosesc în medicinâ ca sti
mulant çi aperitiv. Se cultiva, mai rar, în flo- 
râria temperatà. [A. Pr.]

Baross, Gavriü de Belug, bàrbat de stat 
magh., n. 1848, f 8 Maiu 1892. Dupâ absol- 
varea studiilcr universitare întrà în serviciul 
adininistratiunü ; aies députât în 1875, a îost 
numit preste câtiva ani secretar de stat în depar- 
tamentul de comunicatiune, iar în 1886 ministru 
tôt în acest departament. El a întrodus la càile 
ferate tarifa dupâ zone. In 1889, când ministeriul 
de comunicatiune çi al lucrârUor publice se trans
forma în ministeriul de comerciu, B. deveni çeful 
acestuia. A fost om foarte activ çi a urmârit 
soopul de a créa o comunicatiune independentâ 
de terile stràine. A avut multe neplâceri cu 
Austria çi Germania din causa favorurilor acor- 
date exportului ungar çi pentru refactii. Pc lângâ 
deplina desvoltare a politicei de comunicatiune, 
în timpul diu urmà 1-a interesat mai mult re- 
gularea Poi’tilor de fler. In 1892 reîntoroêndu-se 
delà Dunârea de jos, se bolnàvi greu çi nu preste 
mult mûri. [T. F.]

Barothermometru, e thermometrul, ce la më- 
surârile de înàltimi, întreprinse cu ajutorul ba- 
rometiului, ai'e destinatiunea sà arete tempe- 
ratura, çi astfel sà veriflee starea baionietricâ, 
de unde se fac conclusiuni la înàltime.

Barots, (Bharuci, Broach), district in presi- 
dentia indo-brit. Bombay, 3763 km4., 341,490 loc. ; 
capitala B., 40,160 loc., lângâ calea feratà Bom
bay-Baroda-Achmedabad. Mari tesetorii de posta- 
vuri çi damascà, export de cereale çi bumbao.

Barou, franc, barreau = vergea, vergeaua 
înaintea càreia vorbesc advocatii; prin exten- 
siune; corpul advocatilor çi profesiunea de ad-
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vocat. Insemnâtatea B.-lui într’o tearâ depinde 
de desvoltarea libertâtilor publiée ; talents ca De- 
mosthenes, Aristides, Pericles, Lisias, asenienea 
Cicero, Maic-Antoniu, Crassus, Hortensius au 
trait în timpuri de neatîrnare çi de libertate de 
cugetare. Sub Napoléon I., B. era mut. Astàcji 
ÎD Austria çi Germania B. nu are àncâ ne- 
ntîrnare. Numërul advocatilor în Germ. este 
mârginit. In Rusia advocatii sûnt slujbaçi infe- 
riori, numi^i de guvem pe lângâ tribunale pentru 
a régula procedm-a. In Englitera advooatii nu 
prea au cunoscinte adânci. In Francia, Belgia, 
Italia, çi în toate statele libéré B. este o institu- 
(iune de înaltâ cultui'à, unde se nasc çi se în- 
cearcâ to(i bàrbatü meniti a fi mândria ferii. 
' Barowit, (sau Borewit, Porewit), în mit. sla- 

veanâ un (Jeu eu patni lefe, trei pe cap çi una 
pe piept çi eu trei mâni, iar idolul de piatrâ 
allât îl aratâ câ doimiteazâ. Patru fe^e inseamnâ 
patru anotimpuri, ce le produce soarele, dar B. 
represintâ soarele de iarnâ, când în naturâ toate 
dormiteazâ, pentru aceasta îi çi lipsesce mâna a 
patra pentru lucrul de iarnâ. B. s’a identifleat eu 
lupiter praedator, când a predat toate ale naturel 
çi a remas — iarnâ, (v. Bralima). [Atm.] 

Barozzi, Constantin, general de divisie, çeful 
marelui stat-major al armatei romane (1897). 
Elev din prima promofiune açcoalei militare (1854 
pànâ 1856). Inaintat sub-locotenent în reg. 3 de 
infanterie. Luà în 1855 parte ca elev, apoi ca 
oficier la mësurarea basei în Bàrâgan çi la ope- 
ra(iunile geodesice pentru ridicarea hartei Mun- 
teniei. Delà 1856—57 fù trimis la Viena pentru 
studiul geodesiei. La reîntoaroere este ataçat 
la ininisteriu sub titlul de oficier de geniu. La 
îufiin(area batalionului 2 de geniu (Bucuresci), 
i-se dâ comanda unei compânii ca locotenent, 
apoi ca câpitan (1860—63). Profesor de foi-ti- 
ficatie, director de studii çi subdirector, în fine 
loc.-colonel çi director al çcoalei mUitaxe (1862 
pânà 1867). Colonel în 1870, e numit çef (le 
stat-major al div. 4 la laçi, apoi chiemat ca 
çef al depositului de resboiu, unde îl desemnau 
cunoscin(ele sale spéciale. B. este întemeietorul 
serviciului de ridicare a hartei (erii, — 4>s -I»- 
stiiutul geografic al armatei, — unde, din 
causa modestiei mijloacelor budgetare, pe lângâ 
sarcina directiunei ia parte la observatiuni çi 
calcifie ca simplu geodes. Conduce mai ântâiu 
lucrârile în Basarabia, cari, întrerupte în tirapul 
resboiului independenfei, reîncep în Moldova 
superioarâ, apoi în Dobrogea, a cârei ridicare 
se efectueazâ în totalitate sub direc(iunea sa. 
In timpul resboiului çef de stat-major al ar- 
inatei romane, apoi secretar general al ministe- 
nului de resboiu, dupâ care e din nou adus în 
capul depositului de resboiu (1879), promovat 
general de brigadâ în 1883, e chiemat în 1884 
a indeplini func{iunea de çef al statului major 
régal. Ministru de resboiu çi senator în 1888, 
dupa care îçi reia func(iunea de çef al casei 
militare regale. In 1893 general de divisie, 
comandant al corpului 3 de armatâ. In 1895 
çeful marelui stat major general al armatei. 
~ In 1877 B. a fost trimis la cuartierui ge
neral rusesc în Basarabia, pentru aplicarea con- 
venfinnii de trecere a armatei impériale prin 
, “mania. In 1886 fâcù parte din comisiunea 
mtemajionalâ însârcinatâ eu aplicarea traseului

frontierei ' Dobrogei ; iar în 1885 din comisiunea 
de delimitare a fruntariei despre Austro-Un- 
garia. B. a fost décorât ou ord. Steaua-Rom., 
cor. Vulturului roçu (Germ.), ordul Léopold al 
Austriei etc.; medalia »bene merentio: etc.

Barquisimeto, capitula statului Lara în republ. 
sud-amer. Venezuela, 31,476 loc.

■ Barra, insulele —, situate la sudul Hebridelor; 
90 kma., eu 2161 loc. Insula principalà: B.

Barrandiocrinus, fosil, din clasa Crinoi(Jilor, 
ord. Sphaeroidocriuaoeelor, singurul représentant 
al fam. Barrandeocrinidee. B. (Angelin) apar(ine 
Bohemianului din Gotland. Caracteristic prin 
bratele sale lâsate în jos çi acoperind calicele. 
Pinulele drepte çi alipite între ele dau întregului 
corp aspectul unui fruct oviform eu 10 coaste.

Barrandit, minerai, fosfat de fier hidratat, 
confine totdeuna pu(in aluminiu.

Barras, Paul Jean Frar^ois Nicolas, conte 
de, membru al directoriului franc., n. 1755 în 
Fos-Emphoux (Var); luptà ca oficier în India 
est., participa la asaltul asupra Bastilei çi a 
Tuileriilor. In convent vota necondijionat moartea 
regelui, çi nimici rescoala din Francia sud. 
La càderea lui Robespierre avù parte prin- 
cipalâ. B. a recomandat pe Bonaparte de ge
neral suprem preste armata din Italia çi a mij- 
locit câsâtoria acestuia eu vëduva Beauchamais. 
Scurt timp 1797 guvernà singui-, apoi delâturat 
de Bonaparte çi de mai multe ori arestat ; f 1829 
la bunul Chaillot, lângâ Paris.

Barreau, (franc.) v. barou.
Barren, insulà pustie în golful bengalie, spre 

est delà Andamane, eu un vulcan do 303 ni. înalt.
Barringtonia Forst., (botan.) gen de arbori 

pui-urea ver(}i din fam. Myi'taceelor, tribul Le- 
cythidee, ce cresce în Africa, Asia çi Australia 
tropioalâ. Cea mai remaroabilâ specie e B. spe- 
ciosa L., de pe Molucce, ale cârei fructe sûnt 
çomestibile, ce se cultivâ, avênd foi décorative, 
la noi în florària caldâ. [A. Pr.]

Barrister, advocat în An^Ua, v. Soliciter.
Barros, loâo de, cel mai insemnat istoriograf 

al PortughezUor, n. 1496 în Vizeu, page al re
gelui Emanuel cel Mai'e, çi ca tinër de 17 ani 
ataçat fiului acestuia, regelui de mai tâi'diu 
loan III. B. studià eu zel clasicii veohi çi sorise 
excelentul roman istoric : «Cronica do emperador 
Clarimundo»; 1522 guvemor al coloniei Elmina 
la termul african çi din 1532 administrator al 
tesaurului în India, f 1570. B. scrise prima 
gramaticâ portughezâ, dialogul moral : «Rhopica 
pneumai, oprit de incuisRiune, dar gloria lui 
de scriitor o formeazâ marele op istoric : »Asia«, 
résultat al unei munci de 30 ani.

Barrow, (pron. barro), 1) rîu navigabil în 
Irlanda, isvoresce în Queen County, se împreunâ 
eu Nore çi Suir çi se varsâ în sinul Watertord. 
2) (B. în FurnessJ, orof în Anglia nord-vest., 
în fa(a insulei Walney, eu 51,712 loc. (1891); 
mine de fier, port. Pânà la 1888 apar^inea la 
Lancashire. 3) Cap B., (North Cape), promon- 
toriu în coasta nord, a peninsulei Alaska (Ame
rica de nord) în Oc. Arctic, 71° 27' lat. nord. ; 
mai înainte se considéra de punctul cel mai 
nordic al continentului american. 4) Strimtoare 
de mare în America arcticâ, între str. MellvUIe 
çi Lancaster, pasatâ pentru ântâiadatâ la 1819 
de Parry.
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Barrow, (pron. barre), Isaac, teolog çi mate- 
matic englez, n. 1630 în Londra, f 1677. A fôst 
prof. în Cambridge, unde avù de çcolar pe marele 
Newton, cânii i-a cédât catedra (1669). Opéré : 
»Lectiones geometricae«, «Lectiones opticae» etc.

Barry, (pron. bem), Sir Charles, architect 
englez, n. 1795 în Londra, f 1860. B. e autorul 
multor zidiri grandioase, ca: Hotelul clubului 
Travellers, Bridgewater-House, Trentham- çi 
Clifden-House ; dar nmnele i-1 vestesce ou deo- 
sebire palatul Westminster.

B., Marie Jeanne, vioomtesâ du B., v. Dubarry.
Bars, comitat în (inutul nord-vestio al Un- 

gai’iei, 2673 kma., eu 142,691 loc., în majoritate 
abs. Slovaci, apoi Magh. çi Gerin. Are multe 
orase montanistice.

Bârsa-Jeara, (Teara-B.-ei), un (inut în coltul 
sud-estic al Trans. In mijlooul lui se extinde 
un çes mie, çesul B.-ei, oare spre nord-est stâ în 
legàturâ eu çesul Treiscaunelor, spre sud e mâr- 
ginit de mimtii B.-ei, spre vest de inuutü Perça- 
nilor, la marginea nordicâ e mârginit de Oit, 
delà care încolo se extind mun^ii Baraoltului. 
B. e udat de rîul B., delà care îçi are numele, 
apoi de rîul Ghimbav, Timiç çi de alte rîulete, 
cari se varsâ în Oit. Din rfeara-B.-ei trec trei 
pasui'i în Eomânia: pasul Braniüui, al Timiçului 
çi al Çantului. In ,feara-B.-ei sûnt mai multe 
comune mari çi frumoase, locuite de Romani 
çi Saçi; locul principal e Braçovul.

Bârsei-mun{ii, (muntü B.-ei), sûnt un çir de 
inunti din Carpatii transilvani sudici. Se compun 
din mai multe grupe ou piscuri însemnate. Gru- 
pele delà vest spre est sûnt: Piatra-Craiului, 
eu piscul de asemenea numire, 2241 m., grupa 
Buceciului, eu piscul Om sau la Om, 2508 m., 
grupa Piatra-Mare, eu piscul de asemenea nu- 
mire, 1840 m. Prin ei trec trei pasmi în Ro- 
niimia : pasul Branului, al Timiçului çi al Çau(ului.

Bârsana, (magh. Barczânfalu), comunâ în cott. 
Maramureç, diecesa Gheriei, eu 2343 loc. rom. 
gr.-cat. ; agriculturâ çi économie de vite. Bise- 
l'icâ çi çcoalâ rom., odinioarâ mânâstire.

Bârsânesci, com. rur. în Rom., j. Baeâu, pl. 
Tàzlâul de jos, compusâ din 5 cât. ou 2376 loc.

Bârseanu, Andreiu, profesor la çcoala comerc. 
rom. din Braçov, n. 1858 în Dârstele Braçovului, 
çi-a fâcut studiile în Braçov, Viena çi München. 
S’a ocupat eu adunarea çi publ. liter. poporale, 
eu lucrâri didactice çi a scris versuri, pe cari 
le-a dat la ivealà în xConv. Lit.«, »Familia« çi 
în foilet. »Gaz. Trans.» Public, principale ; »Doine 
çi strigâturi din Ardeal«, publ. în colaborare ou 
Dr. I. U. Jarnii, edit. I. Bucui-esci, 1885, edi(, IL 
Braçov 1895, scriere premiatâ de Acad. rom. ; 
»Cinoi()eoi de colinde», Braçov, 1890 ; »Din traista 
lui Moç-Stoica«, 101 anecd. poporale, publ. sub 
pseud. Sandu, Braçov, 1891. In anii 1887—1888 
a redigiat împreunâ ou I. Popea foaia »Çcoala çi 
familia». Toate aceste scrieri ocupâ un loc de 
fiTinte între productele üterare ale generatiunii 
mai tinere din Transüvania.

Bârsescu, Àgata, artistâ dramaticâ, n. 9 Sept. 
1861 în Bucuresci, dupa ce a absolvat cursu- 
rile de declamatiune çi cânt la conservatoriul din 
Bucuresci, a întrat la teatrul national, unde s’a 
distins îndata prin puritatea dictiunii çi sobrie- 
tatea elegantâ a gesticularii în comedia lui Ollâ- 
nescu: »Pe malul gâiiei». Ducêndu-se la Viena

s’a perfectionat în arta dramaticâ çi în limba 
germanâ, çi a isbutit sa fie admisâ printre ar- 
tistele renumitului Burgtheater, pe atunci sub 
direc(iunea lui Ad. Wilbrandt, în 1883, uude 
remâne timp de 7 ani, devenind una din favo- 
ritele publicului vienez. In 1890 trece la teatrul 
oraçului Hamburg, iar în timpul mai nou se în- 
toarce iar la Viena, angajatâ la nou fundatui 
teatru »Eaimund«. Creatiunile ei princ. sûnt: 
Hero, Iulia, Parthenia, Ésther etc.

Barsuma, câlugâr de trist renume; pus la 
cale de câtrâ patriarchul Alexandrie! Dioscur, 
un partisan al lui Eutiohie, urzitorul eresiei mo- 
nofisite, nâvâli în sinodul conchiemat la Etes în 
440 în causa lui Eutichie. în fmntea unei cetp 
de câlugàri fanatisafi çi înarmati eu mâciuci, 
cari bàturâ çi maltratarâ atât de mult pe pa
triarchul Constantinopolei Flavian, care fâcea 
oea mai mare opositie eretioului Eutichie, încât 
dupa 3 (Jile mûri, iar pe ceialalti pârin(i îi silirâ 
a décréta nevinovà(ia eretioului çi a-1 rehabilita 
în oficiul sëu. Acel sinod aprimit numele méritât 
de »latrociniul efesin». [nt.J

Bartfeld, (magh. Bârtfa), unul dintre cele mai 
vechi oraçe ale Ungariei de sus, întemeiat prin 
secl. XII. din un egumenat al ordului cisteroit. 
Tatarii 1-au dârîmat; dar sub regii Ludovic I. 
çi Sigismund de nou a înflorit. Culmea înfloririi 
çi-a ajuns-o în secl. XVI., când senatorii mer- 
geau la casa oraçului in costume romane, Re- 
formatbrul L. Stookel a înfiintat în B. un gim- 
nasiu. B. a stat în strinsâ legâturâ eu Polonia, eu 
care purta comerciu însenmat. Acum a decàijut 
mult, are 4884 loc., mai aies Slovaci. [Dr. P. 0.]

Barth, Heinrich, unul dintre cei mai roiiu- 
miti càlàtori ai timpului nostni, n. 1821 în llam- 
burg; âneâ de tinèr s’a dedicat studiului antiohi- 
tâ[ilor. Spre scopul completârii studiilor salo a 
cercetat termurü Africei nordice, a strâbatut 
în centrul Africei, el a fost primul care a des- 
coperit popoarele africane din nordul equatoruliü. 
In anii din urmâ ai vie(ii sale a câlâtorit în 
orientul Eui'opei, a fâcut studii etnogralico çi 
topografice, çi ca profesor în Berlin, a fost pre- 
sidentul societâtii geografîce. f 25 Nov. 1865. 
Sor, : Eeise und Entdeckungen in Nord- und Ceu- 
tralafrika. Gotha, 1855—58. »Reise quer durch 
das innere der europ. Türkei», în scrierea pe- 
riodicâ: Zeitschrift fiir allgem. Erdkunde. Tom. 
XV. 1863 çi XVI. 1864.

Bartha, Nicolau, politioian magh., n. 1848 în 
Rugonfalva, cott. Udvarhely ; funo[ionar adiuin., 
apoi députât. La 1880 a întemeiat cjiaiul opo- 
si(ional lEllenzékt în Cluj ; în acelaçi an a fost 
ataoat eu arma în locuinta sa de câtrâ doi ofioieri 
pentru un articol pubhcat în (Jiarul sou. Acest 
incident i-a câçtigat o mare popularitatej 1881a 
fost aies din nou în pariament çi a întrat lu 
partidul indépendant, frac[iunea 48-istâ a Im 
Ugron. La alegerUe din 1896 a romas tara 
mandat. B. a sulevat pentru primadatâ în publi- 
citate idea înfiintârii Kulturegyletului ardeleaii. 
Astâcji este unul dintre cei dintaiu publiciçti 
maghiari.

Barthélemy, 1) B., Auguste-Marseille, poet 
franc., n. 1796 în Marsilia, f 1867. Se remnrea 
prin un articol în contra libertâ(ii presei, care 
li aduse o gratifleare de 1500 fr. din partes 
guvernului. El avù ingenioasa idee de a-çi asooia
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musa eu aceea a lui Méry, compatriotul seu, 
scriitor de o faoilitate uimitoare, $i publioarâ îm- 
preunâ un mare numër de poesii satirioe. 1831 
se fâcù republican çi fundà ijiurul ebdomadar 
•Némésis», în care ataeâ guvernul, pentm-ca, 
câtva timp în ui’inâ, sa gloiifice pe aceia, pe 
cari îi combâtuse. B. fù acusat câ-çi vêndù con- 
deiu], al însâ riposta (Jicênd: oâ variatia e un 
principiu necesar, çi se ocroti ou exemplul lui 
Juvenal. 2) B., François, tnarchis de, diplomat 
Irano., n. 1747 în Aubagne; 1795 încheià pacea 
delà Basel eu Prusia §i Spania; 1797 fù aies 
membru al directoriului, dupa lovitura de stat 
din 4 Sept. 1797 fù déportât la Cayenne, de 
uude se réfugia în Anglia. Sub primul consul 
ajunse în 10 Pebr. 1800 membru çi apoi vioe- 
pveçodinte al senatului, 1802 era în fiuntea 
deputatiunii senatului, care a predat lui Napoléon 
consulatul pe via^â, 1814 a présidât în sénat la 
pronuntarea detronârii împëratului ; ajuns pair 
.si mare oficier al legiunii de onoare. Napoléon 
il sterse din lista pairilor 1815, dar restaura- 
tiunea a doua îl numi ministru de stat çi mar- 
chis. f 1830. 3) B., Jean Jaques, archeolog 
franc., n. 1716 în Cassis (Provence), studià teo- 
logia; 1753director al cabinetului numismatic reg. 
din Paris, care în curànd deveni unul din cele mai 
bogate çi mai bine arangiate. f 1795. Scr. princ. : 
•Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» etc.

Barthélemy Saint-Hilaire, luliu, învëtat §i 
bârbat de stat franc., n. 1805 în Paris. Dupa ter- 
minarea studiilor fù ântàiu funefionar la mini- 
steriul de fmanje, apoi pubhcist. Traducerüe sale 
din Aristoteles (Politica, Logica, Psichologia, Etioa, 
Poetica çi Metafisioa) fâcurâ sâ fle numit în 1838 
pi'otesor de filosofie elinâ çi romanâ la Collège 
de France. La 1876, dupa multe peripetii poli- 
tice, ajunse senator pe viatâ, mai târcjiu ministru 
de externe. Delà 1881 s’a retras din politica, 
dedicându-se studiilor orientale. Intre acestea 
amintim ; »Sur les Védas», (1854) ; »Le Bouddhisme®, 
(1855); »Lettres sur l’Egypte», (1856); «Bouddha 
et sa religion», (1859); »La vie de Mahomet», 
(1863) ; «Mahomet et le Coran», (1865) ; cari toate 
sûnt resultatele ceroetàrilor sale asupra filosofiei 
çi religiunilor orient. Adàogàm : «Pilosofia celor 
doi Ampère», (1866), çi o multime de publicatii 
de poüticâ militante, j- 24 Nov. 1895 în Paris.

Barthoidy, laeob Salomo, diplomat pnis. de 
origine ovreu, n. 1779 în Berlin. A luat parte 
la luptele contra lui Napoléon I. Mai târ^iu a 
fost consul general pnis. în Roma. f 1825 în 
Borna, unde îçi adunase o fmmoasâ colecflune 
de frescuri çi lucrâri de artà, cari se aflâ aiji 
in museul din Berlin.

Bartholiniane, glandule, numite çi vulvovagi- 
uale, situate de ambele parti ale orificiului (în- 
trârii) yaginei; sûnt glandule (v. ac.) acinoase.

Bartok, Ludovic, publicist çi poet magh., 
membru ord. al societ. ht. «Kisfaludy» çi »Petôfi«, 
n. _1851 în Ardediu (Erdôd), cott. Satumare. B. 
a intemeiat foaia umoristioà »Bolond-Istôk«, a 
redactat câteva calendare umorisHce, a cultivât 
poesia hricâ çi a scris câteva drame istorice. 
A. fost aies mai de multe ori députât. [•!•]

Bartolomeu, unul dintre oei 12 apostoli, a 
prédicat eyangelia în India çi alte teri orientale ; 
dupa traditiune a fost mutilât în Armenia. Diua 
comem. 25 August (cal. iulian).

Bartolomeu, Noaptea sf. B., sau nuota de 
sânge din Paris, se numesce mâcelârirea huge- 
notilor (v. ac.) în Paris în noaptea de 23 spre 
24 Aug. (serbàtoarea sf. B., cal. greg.) 1572, pusâ la 
cale de câtrâ Catarina de Medici, marna debilului 
rege Carol IX. Vëdênd Catarina, cà prin cres- 
cerea influentei personale a admiralului Coligny 
(v. ac.) sufere marea ei înrîurire asupra regelui, 
çi câ admiralul voia sâ cumpâneascâ pe rege la 
0 rupturâ deschisâ eu Spania, decise inoaitea 
admiralului; glontul asasinului nimeri însânumai 
bratul acestuia; temêndu-se Catarina de resbu- 
narea hugenotUor, concepù planul infernal de 
a nimici în fiunte eu Coligny pe toti pai'tisanii 
acestuia, çi pentru acest plan câçtigà prin înfri- 
câri çi pe regele çi pe alfi curteni. Ocasiune 
bunâ oferi câsàtorialui Enric de Navarra, tinëiui 
cap al hugenotilor ou sera regelui, Margareta, 
când se aflarâ în Paris cei mai distinçi hugenoti 
în fiunte eu Coligny. Noaptea pe la 3 oare, la 
semnalul dat eu clopotul, locuitorii catolici ai 
Parisului nâvàlirâ asupra hugenotilor. Mai fintâiu 
câc)ù jertfâ furiei deslântuite Coligny çi rudeniile 
lui, apoi marea multime a prietinilor çi paiti- 
sanilorlui; drojdiile poporului, cetâteni çi oaineni 
de sciinte, cum çi fruntaçii statului emularà în 
ucidere; se 4ice, câ chiar çi regele sâ fie îm- 
puçcat din fereastrâ asupra hugenotilor. Ca 2000 
hugenoti furâ uciçi nuniai în Paris, apoi se con
tinué mâcelul în provincie, unde se ()ice, oâ âneâ 
ar fi fost uciçi vr’o 20,000. Urmarea acestui 
mâeel fù un nou resboiu civil, care se termina 
eu un edict de tolerantâ pentru hugenoti.

Bartolomiti, 1) câlugâri armeni emigrati din 
Monte-Nigro (Egipt) în urma deselor persecutiuni 
ale domnitoriior din Egipt, çi açezati în Genua 
la 1307. Aici au edificat o biserioâ în onoarea 
sf. Bartolomeu, de unde numele loi; 2) preofi 
mireni cari trâiau în comunitate ; societate fon- 
datâ în (inutul Salzburg de Bartolomeu Holz- 
hauser, n. 1613 în Langenau (Württemberg). 
t 1658.

Bartolommeo, Fra, (orig. : B. Baccio délia 
Porta), piotor din çooala florentinâ, u. 1475, 
j- 1517; colorit énergie çi expresiune serioasâ 
sûnt caracteristica operelor saie. El a exërcitat 
mare influentâ asupra lui Raffael çi Andrea del 
Sarto. Opéré princ. : Dumneijeu Tatâl în gloria 
oereascâ, (galeria din Lucca) ; Logodna sf. Catarina 
(Louvre); Madonna in San-Romano din Lucca 
etc. Tablouri de ale lui se aflâ çi în Belvedere 
din Viena, museul din Berlin etc.

Baruch, v. Varuch.
Barwani, stat vasal în India centralâ, 3575 kms., 

eu 56,445 loc., cari se ocupâ eu ecouomia de vite 
çi agricultura. Capitala B., lângâ rîul Nerbada, 
eu 5584 loc., încungiuratâ eu zid duplu.

Barycentrum, (grec.-lat.J, punctul de gravi- 
tatiune.

Baryta, oxid de Bariu, (v. ac.)
Barythymia, (grec.) tristetâ, mélancolie.
Barytonon, cuvênt a cârui silabâ finalâ este 

neaccentuatâ, ori adênc accentuatâ. Contr. Oxy- 
tonon (v. ac.) Cf. çi art. Bariton.

Baryu, v. Bariu.
Barza, sau eoeostârcul, o pasere din ord. Cioo- 

niilor. Sûnt de 2 feluri: B. alhà fCieonia albaj, 
are ciocul drept, mai lung doeât capul, roçu, 
penele albe, la aripi negre, picoarele lungi çi



408 Bârza — Baaaraba.

roçii, eu 4 degete, 3 înainte, 1 înapoi. Lungimea 
110 cm., luiig. aripilor 68 cm., coada 26 cm. 
Trâiesce în Europa, Africa çi Asia. Pasere câ- 
lâtoare, sosesce piia Martie, pleaca în August. 
Se aflà pe locuiile bâltoase, se nutresce eu am- 
fibii, reptilü, pesci §i insecte. Coibul çi-l face 
eu placere pe case. B. neagrU (Gie. nigraj se 
deosebesce de cea albâ prin penele ei brune- 
negrii, eu un lustru verde çi purpuriu. Burta 
çi çoldurile sûnt însâ albe. Lung. 105 cm., lung. 
aripilor 55 cm., coada 24 cm. Pe la noi vine 
rar; e mai spârioasâ. li place în pâdurUe vechi 
çi umede.

Bârza, com. mr. în Rom., j. Dolj, pl. Balta, 
fonnatâ din sat. B. çi fuguresci, avênd 2396 loc., 
2 biserici çi 1 çcoalâ mixtâ eu un local frumos 
construit în stil modem. Locuitorii se ocupà 
eu agricultura.

Bârzescii, com. rur. în Rom., j. Yâsluiu; se 
compune din satele: B.-Ludesci, B.-Râzeçi, B. 
de sus çi de jos sau Barnovschi, Muntenescii, 
Ludescii-Budâi eu parte de Codm, Tâcmânesci 
(Câlugàreni’l çi Brâhâçoaia (Càlugârenii vechi), 
caii sûnt situate în dreapta rîului Bêrlad, iar 
în stânga din satele: Dobroslovesci (Bàlânesci) 
çi Cântàlâresci. Are o populatie de 390 fam. 
sau 1980 loc. rom. Comuna are 5 biserici çi o 
çcoalâ.

Barzu-nâmeh, epopee pers. eu ca. 65,000 dis- 
tichoane, manuscriptul se aflà în Paris çi Londi-a. 
Continutul e urmâtorul: Suhrab, fini lui Rustem, 
a luat în câsâtone pe Çahrud, care a nâscut 
pe Barzu ; acesta a cresout la curtea lui Afrasiab, 
în Turan, dar eu ocasiunea unei expeditii contra 
Iranului a cà(}ut prisonier, remânênd apoi în 
armata iranicà, unde a fost eroul multor aventuri 
cavaleresci.

Bas, V. Basso.
Basa, se numesce în general temeiul unui 

lucru. — In aritmeticà se numesce B. cantitatea, 
care este a se ridica la o potentà. — In géo
métrie e Milia sau fa^a, pe care zace o figura 
sau im corp. — In chimie se numesc B. hidratii 
raetalelor, precum: hidratul de potasiu, KOH; 
hidratul de calciu, Ca (OH)a ; hidratul de alu- 
miniu, Ala (OH)6 ; hidratul de fier, Fea (OH)e etc. 
Proprietatea lor caracteristioà este : daeâ le punem 
în contact eu aciijii se neutraliseazâ, adecâ dau 
sàruri çi apâ, precum:

KOH , Az Oï. OH _ Az Oa. OK , H, O 
Hid. de potasiu ' Acid azotic Az. de potasiu Apâ.

Dupa numèrul gmpurilor oxidrili (OH), cari 
exista în molecula lor, B. se numesc: mono
acide, biacide, triacide etc.; aceasta din causa 
cà, pentru a neutraMsa complet o basa eu un 
singur (OH) avem nevoie de o singurà molecula 
de un acid monobasio, pentru una eu 2 (OH) 
avem nevoie de doue molécule de acelaçi acid, 
pentru una eu 3 (OH) trebuesc trei molécule. 
(V. çi Basicitate.)

Basala, celulà, una dintre celulele primordiale 
ale archegoniului çi anteridiei, açezata la basa 
lor çi care nu se mai divide ulterior. Vegetafie 
hasald = crescere basilarà = basipet, (v. ac.)

Basait, roeà neovolcanicâ efusivâ, formata de 
oUvin, augit magnetit çi plagioclasi basici. B. e 
foarte compact, dans ; el formeazâ dôme, cupole, 
dykuri çi pânze, cari au câte odatâ o intindere 
foarte mare. Caracteristice sûnt separatiunile

ce se observa în B. ; ele pot fi lamelare sau 
sferoidale, în general însâ sub forma de co- 
loane poligonale. Erup(iunile basaltice încep în 
tertiarul inferior çi se continua çi astâiji. Se in- 
trebuinteazâ ca piatrà de moarâ, piatrâ de orna- 
ment, în construotii diferite çi chiar ca îngrà- 
çeminte. Sub numele de B. se mai întelegeau 
çi toate rooele eruptive moderne, foarte basice.

Basaltit, v. melafir.
Basaitjaspis, argile çi marge, cari au fost 

transformate în jasp, prin contact eu roce ba
saltice. B. e foarte dur, compact, vitres, de oo- 
lori diferite deschise sau închise.

Basamac, numire localâ data rachiului ordinal' 
în unele judete ale României ca: Vlaçca, Te- 
leorman, Ilfov etc.; de obioeiu are o concen- 
tratiune mica de alcool 12—250/0 V.; este in- 
color çi nearomatisat, se bea numai de popu- 
lafiimea ruralâ, care îl consuma în cantitâti 
mari 200—300 cm8. (V. rachiu.)

Basament, archit., v. fondatie.
Basait, Dominic, ban al Severinului. Istoricii 

magh. spun, cà conform unei diplôme a regelui 
Andreiu H. din 1209, acesta a restrins margi- 
nile comitatului timiçan pânâ la Cerna, iar teri- 
torul delà Cerna pânâ la Oit, sub numirea de 
oBanatul-Severinc, 1-ar fi încredin(at la 1210 
administiatiei banului Dominic de B. (Bospânyi 
Domokos), ceea ce confirma çi diploma regelui 
Ferdinand lU. din 11 Aug. 1656, datà în fa- 
vorul Esterei Bossényi, vëduvei lui Nicolae Foi - 
gaci. Pesty Frigyes (»Szorényi bânsâg«, 1877, 
I. 246) susfine, câ aceastâ poveste derivâ dintr’o 
greçalà comisà de familia B.-lor, care a sedus 
çi pe regele Ferdinand, pentru-cà nici Petiu 
al lui Antonie (Antalfi) la 1160, nici Oohiu ban 
(ocyus banus) la 1219, (registu orâdan § 116), 
ci Luoa (Leucas, Leukus) a început çirul vestitilor 
bani ai Severinului la 1233.

Basanit, roeâ neovolcanicâ, care pe lûngn 
divin, augit çi plagioclas mai oon(ine nofelin 
sau leuoit, sau ambele. Caracterele exterioare 
ca çi conditiunile lor de gisement sûnt aceleaçi 
ca la basait.

Basaraba, vechia dinastio a rferii Românesci. 
Dupà traditia cronicelor (eni, B.-ii erau venifi din 
dreapta Dunârii, »multà vreme« înainte de îu- 
fiin(area çiincipatului ferii Românesci, çi açe- 
zàndu-se in Oltenia, au întemeiat Banatul Se
verinului între Dunàre, Oit çi Carpati, care 
teritor urmà a fi stàpânit de bani din ueamul 
B.-lor pânâ la înfiin(area principatului. In istorie 
întâlnim un Basarab-ban pentru primadatâ pe 
timpul invasiunii Mongolilor (1241), eu cari el 
are luptâ în regiunea Oltului. Dupà toatà proba- 
bifitatea Banatul B.-lor, ca çi parte aresâriteauâ 
a 'J’erii Românesci, numitâ pe atunoi Cumania sau 
Vlachia neagrâ (Kara-Ul^hi = Negrii-Roinâni, 
mentiona(i aci pe timpul invasiunii Mongolilor), 
se afla în legàturi poUtice mai strinse ou im- 
periul rom.-bulgar al Asaneçtilor, cari se înti- 
tuleazà: »Impërati ai Bulgariei çi Vlachiei*. De 
altâ parte 'feara Româneascâ se gâsesce numitâ 
pe atunci çi »Bulgaria«. Dupâ invasiuuea Mon- 
goMlor, pe timpul de decaden^â a iinperiului 
Asaneçtilor sub minorii fii ai lui loan Asan H., 
(t 1241), Banatul B.-lor çi voivodatul roman 
din stânga Oltului (Negrii-Români), devin dépen
dante de Ungaria. In diploma regelui Bêla IV.
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din 1247 pentru cavalerii loaniti, voivodul roman 
din 'l'eara Severinului (Oltenia), Lytuon, çi voi
vodul roman din stânga Oltului, Seneslau, apar 
ca vasali ai coroanei unguresci. Pe la 1272, 
cànd în Ungaria începù sa domneascâ minoml 
Ijidislau IV., voivodul român din Oltenia, Lython, 
cuprinse çi partea din stânga Oltului §i se des- 
tacù de Dngaria. El câ(}ù'apoi în luptâ eu Un- 
gurii, iar fratele sëu Barhat (în documentui 
ung. poate un nume conipt din Basarab), fù 
piins çi-çi rescumpêrà libertatea, plâtind tributul 
cerut çi recunoscênd suzeranitatea üngariei. Lui 
Lython (nume évident identic eu Lytuon din 
1247) îi urmà în domnie Barhat, numit în 
documente unguresci ea voivod al (erii Lytva, 
adeoâ al (erii lui Lytuon sau Lython. Ace?tia 
sûut cei dintâi voivo(Ji romani cunoseufi din 
documente. Ei .sûnt din neamul B.-lor, adeveriti 
în Oltenia pe timpul invasiimii mongole çi cu- 
noscu(i traditiunü indigène ca stàpânitori din 
vechime ai Banatului oltenesc. Pe timpul lui 
ilircea I. B. (1386—1418), casa domnitoare a 
Terü Românesci era cunoscutâ çi scriitorUor bi- 
zantini ca »veche dinastie» a terii. Dupa luptele 
lui Lython çi Barbat eu Ungurii aflâm, ca Domnul 
Sêrbiei, Milutin (1281—1330), care în 1299, în 
vîrstü de 45 ani, se câsâtoresce de-a patra oarà 
eu fioa împer. Andronic U. Paleolog, luase în 
prima cSsâtoiie pe fica «Domnului Vlachiei». 
Timpul acestui Domn (numele nu se spune) 
coinoide eu domnia lui Barbat. In urmâ se face 
menfione de un voivod al 'ferii Românesci la 
1307—08, când Otto de Bavaria, aies la 1305 
rege al üngariei, însâ détrônât çi prins la 1307 
de voivodul Ardealului, fù dat în captivitate »Voi- 
vodului Vlachiei», care îl libéra la 1308. Aoest 
voivod româu, al cârui nume (de asemenea nu 
se spune) poate fi Tugomir, tatâl lui B. Voivod, 
care 1330 are celebrul resboiu eu Carol Robert 
al üngariei. Deci primii B. ounoscufi în istorie 
pfmâ la B. Voivod al documentelor ar fi: B. ban 
(1241), Lytuon Voivod (1247) = Lython Voivod 
(1272), Barbat (dupa 1272) çi Tugomir (1307—08). 
Cât despre originea tradifionalâ a B.-lor din 
dreapta Dunârii, ea are multâ probabilitate pen
tru sine. Numele lor aduce aminte de neamul 
Bessilor din pouinsula balcanicâ, eu centrul lor 
Bessapara in muntele Rhodope, aproape de 
isvoarele Marifei, odinioarà o castâ praufeascà 
la vechii Traci, în urmâ çi nume de trib. Sub do- 
minafiunea rumanâ, numele Bessilor s’apâstrat mai 
îndelungat la Tracii romanisati; pe când celelalte 
numiri de triburi dispârurâ, la açezarea Slavilor çi 
Bulgaiilor în peninsula balcanicâ (secl. VII.), nu- 
mele Bessilor exista âneâ, çi se (}ice câ el se mai 
aflâ çi în tradi(iile Bulgarilor de astâ^i în forma 
>Beçta/ara« (neamul Beçilor). Aça fiind, Românii 
din dreapta Dunârii, ui’maçi ai Tracilor roma- 
nisa(i, au putut sâ pâstreze numele Bessilor 
chiar eu vechia lui semnificatiune de cia s a 
conduoëtoare, dànd astfel nascere numelui 
Bèsâraba sau Basaraba (din Bessabara, 
^Jg^Beçîafara). Admigrarea româuâ din dreapta 
Dunârii,^ urmatâ dupâ açezarea Slavilor çi Bul
garilor în peninsula balcanicâ, cautâ sâ fi adus 
pe conducëtorii Bësârabi în Oltenia, lea- 
ganul dinastiei B. à iferii Românesci. Mai ântâiu 
clMâ conduoëtoare sau boieri, bine înteles, eu 
drepturi ereditare, B. în urmâ dau terii dinastia.

Enciolopedia romanà. Vol. J.

B., loan (Ivanco), fiul lui Tugomir, este primul 
Domn al ferii Românesci, despre cai-e avem sciri 
mai précisé. Prima lui mentiune se face în 
un document al regelui Gard Robert din 1324, 
în care se spune, câ regele a trimis, în mai 
multe rânduri, pe un comité Martin în legatiune 
la »Bazarab voivodul nostru Transalpin®, la care 
ocasiune numitul comité çi-a câçtigat deosebite 
mérité. La acest domn se rapoartâ çi scirile 
bizantine, dupâ cari în 1323 tarui Bulgariei 
Mihail (1323—30) a primit în ajutor c caste 
num'eroasà din, Üngro-Vlachia în contra Bizan- 
tinilor, eu cari era in luptâ. Numele de »Ungre- 
Vlachia* al Terii Românesci, pe care îl întâlnim 
aci pentru primadatâ, exprimâ dependeuta de 
üngaria, ca çi numele »Valachia Transalpina® 
(para regni ultra alpes), dat terii de Unguri. In 
1327 papa loan XXEl. scrie lui »Bazaras Voivodul 
Transalpin® çi, lâudând activitatea lui pentru apâ- 
rarea credintei ortodoxe çi exterminarea nafiu- 
nilor necredincioase, îl roagâ sâ primeascâ eu 
bunâvointâ çi onoare pe câlugârii, cari vor veni 
sâ faeâ incuisitiuni în teara lui. «Exterminarea 
natiunilor necredincioase® nu poate sâ se ra- 
poarte decât la lupte eu Tâtarii çi alungarea 
lor din pârple resâritene ale terii. Caracterul 
resboinic al domniei acestui voivod se manifestâ 
çi în participarea lui, ca aliat al tarului bulgar 
Mihail, la resboiul Bulgarilor eu Sêrbii, în care 
tarui Bulgariei îu bâtaia delà Velbuâd (28 lunie 
1330) pierdù lupta çi viata. Domnul român e 
numit, în scirile sêrbesci B- Ivanco çi socru 
al tarului bulgar loan Alexandru, nepotui çi 
urmaçul lui Mihail. Numele loau (Ivanco) apare 
în urmâ ca prenume princiar al tuturor dom- 
nilor români, pus sau intreg sau în fermâ sour- 
tatâ I O. înaintea numelui propriu. El este moç- 
tenit delà ioanii Asanesci, dupâ cari çi tarii 
Bulgariei çi domnii români se numiau loan, 
cum çi împëratü romani se numiau toti Caesar, 
dupâ îutemeietorul monarohiei. Trei luni dupâ 
bâtaia delà Velbuâd Domnul român are resboiu 
eu Ungurii. Incuiajat prin înfrângerea ce au 
suferit oçtirile ahate ale Bulgarilor çi Românüor 
la Velbuâd, Carol Robert întrà, în Sept. 1330, 
eu caste în Oltenia, spre a sili pe Domnul român 
la supunere çi spre a recuceri Severinul, care 
mai dinainte ajunsese în stâpânirea B.-lor. Seve
rinul, unde delà 1233 pânâ la 1291 întâlnim 
Bani de Severin ca functionari unguresci, fusese 
dobândit de domni români dupâ 1291 (când pânâ 
la 1330 nu se gâsesc bani unguresci de Severin), 
probabil ca feud unguresc, drept beneficiu pentru 
credinta çi tributul eu care ei se obligau fatâ de 
coroana üngariei. Déjà Tugomir, care îu 1307 
(cum am admis mai sus), tinênd prias pe Otto 
de Bavaria, aduce servicii lui Carol Robert, va 
fi avut în posesiune Severinul. Fiul sëu loan B., 
sub care puterea armatâ a tinërului principat se 
afirmà în luptele eu Bizantinii, Tâtarii çi Sêrbii, 
nu se supune pretentiilor unguresci çi continuâ 
a tiné Severinul ca parte independentâ de Un
garia. Carol Robert se vë(Jù deci îndemnat a 
pomi eu resboiu «în contra lui Bazarab, mani- 
festul çi notoriul infidel®, cum 4>ce el, care «în 
paguba coroanei detinea unele confinii ale re- 
gatului.® Intrând în Oltenia, el ocupà Severinul 
çi açezà aci un ban; apoi înaintà spre Argeç, 
residenta domnului român. «Fâcutu-s'au aci —
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(}ioe cronicarül ungufesc — mâcel mare, gi au 
cà4ut ostagi gi nobili nenumêratà multime. Dum- 
ne^eu a îngâduit aoeasta, pentru-ca Ungurii sa 
nu se trufeaacâ de desele învingeri, ci sa în- 
vete uniiliniâo. Regele scâpà prin fugâ diu teri- 
bila cataetrofâ. Cu toatâ înfiângerea suferitâ diu 
partea Românilor, Ungurii remân stâpâni pe 
Severin, unde atlâm iaiâgi bani uuguiesci. Dar 
Domnul roman îgi cuceri independenfa gi renuntà 
la posesiunea Severinului, ce nu era de mân- 
idnut decât pentru preÇul neatîrnârii. Nu mult 
dupa aceaatâ luptâ victorioasâ. loan B. mûri, 
1 as and fiului sëu Alexandru, pârtag gi el la Vic
toria tatalui sëu, un principal consolidât, indé
pendant gi în afarâ respectât. Inscriptiionea de 
pe mormêntul lui Alexandru în mânâstirea delà 
Câmpulung numesce pe tatâl sëu: »Marele B. 
Voivod.» Ba îi 4i°e ou drept cuvent »Mare«; 
câci loan B., în luptele vitejesci cu Tâtarii, 
Bizantinii, Sêrbii gi Ungurii, a dat terii sale o 
însemnâtate neavuta pànâ atunci gi, dupa pu^in 
isbutitele încercàri ale predecesorilor sei, a în- 
deplinit consolidarea principatului de sine stâtator.

[D. On.]
B., Laiot (}is B. eel tinër, sau Tepelu^, Domnul 

Munteniei (Nov. 1471 pânâ Nov. 1476; lan. 1477 
pana lui. 1481). Fiullui VladislavB. III. cel bun (?), 
e pus în scaun (Nov. 1471) dupa gonirea lui Radu 
cel Frumos, reintàrit apoi prin uciderea acestuia 
într’un neisbutit atac (lan. 1472), apârat în 
sfîrgit de o loviturâ ungureascâ a lui Vlad-'J'epeg 
(Oct. 1474) de càtrS Stefan cel Mare. Totugi 
in luptele ocrotitorului sëu cu Turcii, (Podul- 
Inalt 1475, Valea-Albâ 1476), Laiot-Vodâ se dà 
pe partea acestora. Atunci Stefan, cu ajutor un- 
guresc, îl alungâ gi da domnia lui ipepog-Yoda 
(Nov. 1476). Sprijinul musulman însâ îl repune 
în scaun dupa uciderea usurpâtoruluï (lan. 1477) 
gi îi da curagiu a face pe Tepelu^-ul îa\i 
de dugmanii boieri gi a provoca pe Stefan prin 
incui-siuni în Moldova (1480). In cele din urmâ 
acesta îl lovesce, sprijinit de Unguri, aproape de 
Râmnicul-Sârat — tocmai oând nerecunoscëtoiul 
Laiot pregàtia ajutoinl de dat Turcilor la luarea 
Chiüei — gi ucigându-1, pune în scaun pe fiul 
lui Tepeg, Vlad Càlugàrul (lui. 1481).

B., Mateiu, n. 1580 în Brâncoveni, Domnul 
Munteniei (Mart. 1633 pânâ Apr. 1654). Âncâ 
sub Leon Tomga încercase sa ia domnia cu aju- 
torul lui Râkôczy I. al Ardealului (1631). Agi- 
tafiunea-i nafionalâ crescuse gi mai mult sub 
urmâtorul Radu Alex. Iliagi (1632), pânâ ce 
Poarta — socotindu-se gi darurile fâcute în 
persoanâ de B. — îi încredin(à tronul, cu toatâ 
împotrivirea intrigilor grecesoi mânuite mai 
aies de bogâtagul Celebi Curt (Mart. 1633). 
Avênd la inimâ îndreptarea (erii, B. câutà pe 
deoparte sà ünigteascâ pe Greoi prin dânii la 
sf. Munte, iar pe Romani prin reducerea sim- 
titoare a dregâtoriilor grecesci gi prin luarea 
înapoi a mànâstiiilor neregulat gi usurpât închi- 
nate în resârit (1639); pe de alta sâ stea în 
pace cu Turcia, menajând înalfii demnitari, cu 
ArdealuI, fâcênd pact de credinfâ gi prietenie 
cu Râkôczy (1635), ou Germania, Polonia gi 
Venefia, încbeind aceleagi fel de legâturi (1636, 
1637, 1639). SinOTra turburare i-a venit în tôt 
timpul domniei sale din partea greco-albanezului 
Yasile Lupu, Domnul Moldovei. Acesta, dând

curs liber urei personale, voia sa detroneze pe 
voivodul muntean, servindu-se întru aceasta de 
intrigi, pari gi ataouri. Corupênd pe câ(iva ve- 
naU dregâtori turci, profitând de înourcàturile 
externe ale Porfii, mereu intrigà pe socoteala 
relafiunilor diplomatice ale lui B. gi isbute.sce 
a obtiné destituirea acestuia. Dar în(eleptul 
B., pe deoparte demascà totul câtrâ demnitarii 
otomani, cari pedepse.sc chiar cu moarte pe dre- 
gâtorii oorup(i de Èupul, pe de alta respiage 
vitejesce atacurile intrigantului veciu (Fooçaui, 
Nov. 1637, Ojogeni pe Prahova, Dec. 1639). Vasile 
Lupu piercjênd (1640) pe flul sëu I6n, oâruia 
voia sâ-i lase domnia Moldovei, gi intenfionand 
a lua pe a 'ferii Românesci, gi vë(}ênd cà instiu- 
inentele sale de intrigâ ou mai îl speculeazâ, 
se împacâ cu B. prin mitropolitul sëu Varlam 
(1644). In semn de pane flecare voevod zidesce 
câte 0 mânâstire în feara celuilalt (Stelea în 
Têrgovigte, Soveja în Putna). Impâcarea mi 
(inù mult. Yasile Lupu gâsesce prilej a se au- 
përa din nou pe B. (1650) gi-1 amenin(à ou 
atac, pe timpul boalei acestuia (1652). BètrÛDul 
B., în unire cu Râkôczy U., ajutâ resculatului 
moldovean Georgitâ Stefan, care gi detroneaza 
pe Lupul (Apr. 1653). Acesta isbutind ou gine- 
rele sëu Timug al Cazacilor sâ respingâ pe 0. 
Stefan în Muntenia, se nâpustesce asupra lui 
B., însâ la Finta, pe lalomita, e cumplit bâtut 
(Maiu 1653) gi gonit pentru totdeuna din tionul 
Moldovei. Totugi B. nu se bucurà mult de 
linisce depUnâ. Bëtrânefele gi o ranâ càpâ- 
tatâ la Finta, o rescoalâ a Seimenilor gi Do- 
robantUor, îi grâbesc sfîrgitul (Apr. 1654). Fii 
înmormêntat la Têrgovigte, (de unde a fost strâ- 
mutat în 1658 la Arnota) de patriarchul Ma- 
oarie gi secretarul acestuia Paul de Alep. B., 
cu toatâ neünisoea din partea lui Lupu, a 
fàcut multe îmbunâtàfiri: a reimpopulat (eara, 
micgorând birurile, a sporit armata prin cie- 
area lefegülor strâini, Seimenii, a adus teascuii 
tipograflce, a zidit mànàstiri, gcoli, spitale, a 
ocrotit industria gi comeroiul etc. Indeosebi 
dînsul a înlocuit, în via(a oficialâ, civilâ gi 
religioasâ, limba slavonâ cu oea românà. La 
acest mare act 1-a déterminât lupta dintre sla- 
vonismul décadent gi grecismul âncâ neputincios, 
dorin(a-i proprie, îndemnurile doamnei Elena gi 
ale cumnatmui sëu Udrigte Nâsturel cum gi 
exemplul transüvànenilor, cari fâcuserâ acest pas 
întru combaterèa protestantismului lâtit îu lo- 
mânesce. Lui B. (eara mai datoreazâ prima legis- 
lafie scrisà, paraJelà cu nescrisul «obicciu al pâ- 
mèntului»; Praoila micà, (Govora, 1640), trad. 
din slav. deMoxaçi Indreptarea legii, (Têrgovigte, 
1652), trad. din grec, de Patrizzi gi Ligaridi. 
Pentru înfelepciunea, tactul gi iubirea de ueaiii, 
istoria socotesce cu drept cuvênt pe M. B. eel 
mai însemnat voivod roman din veacul XVII. 
(Cf. M. I. Câprescu, Eela(iunile dintre Mateiu 
Basarab gi Yasile Lupu. Bucuresoi, 1890).

B., Neagoe, fiul lui Laiot-Yodâ, cel mai evla- 
vios voivod al Munteniei (lan. 1512 pânâ Sept. 
1521). Pânâ la recâgtigarea tronului pierdut de 
tatâl sëu în favoarea Drâculesoilor (1481), nul 
sufletesc al patiiarchului Nifon luorà necurmat, 
sprijinit de Turci gi oriodoxi, la dârîmarea acelor 
catoüci vasuli ai Unguiilor, gi nu obfinù domma 
decât dupa uciderea ultimului fiu al lui Vlad
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Calugârul, Vlâdut- Bun, pacmic çi pios, B. 
aduse (eara într’o epooâ de linisce çi religiosi- 
tate. Dngurii çi Turcii capâtâ tribut pentru 
pace, MoldoveDÜ sûnt menajatd, iar Sêrbii sûnt 
cûçtigati pria câsâtoria Mili^ei Despina, flca despo- 
tului lor, eu domnitorulj patriai-chul Pahomie eu 
înalta-i oler e chiemat intru sâvîrçirea de slujbe 
de pëcat iertâtoaie ; se aduc delà muctele Athos 
moaçtele sf. Nifon ; voevodul muntenesc devine 
ctitorul întregului Sfeta-Gora, (ajutand pe oâ- 
lugâri, înfrumsetând çi dâruind ebiax eu bani 
0 multime de mânâstiri ete.) cum ?i al altor 
locaçuri religioase din resàrit çi terUe romane; 
scaunul arehiepiseopal strâmutându-se delà Argeç 
la Tèrgoviçte, se zidesee aei eatedrala mitrop. ; 
Dumeroase càrti biser., între eari o minunatâ 
Evangelie, vëd lumina tiparului; domnitorul sérié 
apoi, în gree., preeeptele religioase eâlâuzitoare 
riefii lui, sub forma de »Invëpâturi fiiüui sëu«, 
(care oe-au ajuns însa în tradueere rom. din 
1650) ; ri în sfîrçit se înalpâ din temeüe falnioul 
nostru monument arohiteetonio, mânâstirea Ar- 
gegulul, oea mai minunatâ din ale ortodoxiei, la 
sfmtirea oâreia au luat parte 1000 fefe bisori- 
oesci înalte din tôt resâritul çi înlâuntrul oâreia 
s’a ÎDgropat (Sept. 1521) întemeietorul ei. Din 
0 aça paoe ?i evlavie a lui Neagoe B. nu putea 
decurge pentru (earà deoât mari rele eoon.-nat., 
covîiçind ohiar pe oele din epooa de bejânie a 
luptelor interne. Pe deoparte popôml se sâ- 
licesoe cumplit piin cumpârarea Hniçtei eu bani 
ri prin satisfaoerea maniei religioase a voevo- 
dului. Pe de alta prin oerotirea eâlugârilor greei 
alungafi de Turei, çi prin închinarea spre mai 
mare sbntenie a bogatelor mânâstiri oâtrâ oele 
din resârit, se pune mai ou mult temeiu, ea sub 
Radu oel Mare, înoeputul influenfei greeesoi, de 
care abia dupâ 3 veaeuri a isbutit sâ mdntuiascâ 
teara sângele lui Tudor Vladimiresou.

B., Preda, epitropul nevîrstnicului sëu nepot 
de vër, Teodosie-Vodâ, fiul lui Neagoe B. (1521).

B., Badu-^erban, nepot de al doilea fiu lui 
Neagoe-Vodâ, Domnul Munteniei (Sept. 1602 
pânà Sept. 1611). Aies de boierii nemul(âmiti 
eu Simeon Movilâ, çi sprijinit de Nem(i prin 
Ba.sta, ânoâ din Nov. 1601, noul domn nu oâpàtà 
efectiv tronul deoât dupâ înfrângerea lui Mo
vilâ la Teleagen (Sept. 1602). Deçi pe sub mânà 
cei-çia întârirea Por(ü, totu^i a servit politioa 
germanà çi treoù în Ardeal, ca sâ ajute pe gu- 
vernatorul Basta împotriva üngurilor resoulati 
de Tui-oo-Poloni sub Moise Székely, unde çi avù 
mari isbân^i lângâ Braçov, ucis frnid oapul miç- 
càiii (Iulie 1603). Preste pu(m faoe paoe ou Boeskay 
(1B05), apoi, folosindu-se de liniscea oe-i venia 
dinspre Movilesci prin moartea lui Simeon (1607), 
îucbnà spre Turoii de eurând (1606) împàoiui(i 
eu Nenifii. Dar oertele aoestora pentru Tran- 
silvania reînviind, Eadu-Çerban reia ürul poü- 
ticei sale, pregâtindu-se sâ loveasoâ pe prote- 
giatul turoesc, Gabriel Bâthory, usurpâtorul 
morienirei Booskay. Aoesta respingênd pe im- 
periali treoe grabnic mimtii (.Dec. 1610), gonesce 
pe Radu spre Moldova (lan. 1611) çi dupâ cum- 
phta jefuire a (erii, pune domn pe oorotitul 
iuroilor, Radu-Mihnea. Fostul domnitor însâ ou 
ajutor moldovean delà Const. Movilâ recâçtigà 
domnia (Main 1611), çi în urmâ bâte, lângâ 
braçov, pe Bâthory (lun. 1611). Sprijinul nem-

(esc nesosindu-i grabnic, Badu e în eurând res- 
pins preste granitâ, unde fù lovit çi de Mihnea 
ou Turci çi Tatari. Atunci luà fuga (Sept. 1611) 
prin Moldova çi Polonia la Viena (1612), unde 
nâdâjduia în sprijin impérial. Dar asigurârile-i 
de credinfâ câtrâ Viena. fiind precumpânite de 
ale lui Mihnea, çi Nem(ii tincjènd tôt mai mult 
la bune relatiuni ou Poarta, nu isprâvesce nîmic. 
Dupâ zadornice sbuciumâri de redobândire a 
tronului, mûri în refugiul sëu (1620), înmor- 
mêntându-se în biserica sf. Stefan.

Ceilalti Basarabi v. sub numele lor de botez.
[Aguletti.]

Basarabia, pânâ în secl. XV. numeleferii Rom. 
într. ; apoi pânâ la 1812 partea sud-esticâ a Mol- 
dovei, numitâ çi JBugeac; acum provincie ruseascâ.

GeOGRAMA. FISICi ÇI POLITIOA.
'feara care astâ(}i se numesce B. este açezatâ 

între 45° 9' çi 48° 38' lat. nord, çi 23° 41' çi 28° 8' 
long, est., dupâ meridianul din Paris, sau între 
4° 19' ap. çi 0° 8' res. long, dupâ merid. Pulkow. 
Constatarea aceasta este stabilitâ dupâ harta 
ultimului plan trigonométrie, lucrat de câtrâ 
statul major rus. B. posede ca hotare poütice 
din nord-vest imperiul austriac, çi anume : Gali(ia 
çi Bucovina, din vest România, la sud Dunârea 
çi Marea Neagrâ, la est çi la nord rîul Nistru! 
Dupâ conturul sëu, B. ne înfâtiçeazâ figura unui 
com de abundenfâ, parole câruia sûnt cercuite 
între malurile rîurilor Nistru çi Pmt, iar gura 
cornului stâ deschisâ spre linia Mârii Negre, ale 
cârei valui'i scaldâ malurile B.-ei pe o distanjâ 
de preste 20 km. Rîurile Nistru çi Prut îçi iau 
început în mun(ii Carpatini, ale câror ultime 
înàlfimi, transformate în nisce dealuri, se sfîr- 
çeso la resârit între oraçul Bâl(i çi satul Cor- 
nesoi din B. Acest lanf de dealuri formeazâ 
linia de despâr(ire a apelor, ce se scurg în B. 
delà nord spre Marea Neagrâ; delà dealuri 
spre mare nivelul tereuului mereu se acoboaiû, 
çi la distan(â ca de vr’o 40 km. delà oraçul 
principal al B.-ei, Chiçiueu, spre sud înoepe 
déjà valea Bugeacului. Albiile rîurilor încep 
delà înâl(imea Bàl(ilor çi de aci se îndreaptâ ba 
oâtrâ Nisti-u, ba câtrâ Prut, mereu împrâsciin- 
du-se în lârgime. Spre Bugeac valea între 
Nistin çi Prut devine tôt mai largâ çi ou desâ- 
vîrçire deschisâ spre sud, din care causa aceasta 
parte a B.-ei e bântuità de mari cui'ente de aer, 
çi mai eu samâ de vêntuii, ce usucâ çi slâbesc 
vegetafiunea. larba stepelor (stipa capelata, 
stipa plumosa) acopere aceastâ câmpie întinsâ, 
dându-i o privelisce monotonà çi tristâ ; abia pe 
ici pe colea se ridicâ în slava oeriului nisce mo- 
vile, remârite ale timpurilor preistorice, iar mai 
la vale câmpia este tâiatâ în curmeziç de mâie- 
stosul i>Valul lui Traian«. Dupâ posifiunea sa 
geograficâ B. beneficiazâ de soarele sudului Eu
rope), posedâ un sol roditor, dealurUe sale sûnt 
ver(ji, acoperite eu pàduri çi dumbrâvi, rîurile 
ocolesc câmpiile, iar în vâile sale pasc multe 
turme de oi çi cirezi de vite. Dupâ lucrârile 
comisiunii topografice a statului major rusesc, 
B. ocupâ un spariu de 31,360,eo verste pàtrate 
(versta = 500 stânjeni) sau 633,87 mUe pâtrate. 
Din punotul de vedere administrativ B. se aflâ 
în momentul de fa(â despârfitâ în opt jude(e 
sau iTisesce *uiezdi*, çi anume : delà nord spre
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sud jud. Hotio, Sorooa, laçi, Orheu, Chi- 
ÿinea, Bender, Akerman çi Ismail. Fie- 
care judet la ràndul sêu este despâr^t îu oooale 
(volosti) çi în stani. La locul principal al flecârui 
atan locuiesce stanovoi, un fel de subprefect, 
peudinte de ispravnic, care la rîndul sêu de- 
pinde de guvernatorul B.-ei, stabiUt la Chiçineu.

PoPORAflUNEÀ.
»B. e locuitâ de Moldovoni (cum îçi dioe de 

obiceiu poporul roman din aoeasta parte a 'ferii 
Românesci), cari compun mai mult de a/4 din 
totalul poporatiunii*, scrie Zaçciuc în cartea sa 
» Siatisiica Rusiei1^, publicatâ de statut major 
rus la 1862. Apoi mai départe adaugâ: »Judetele 
ChiçineuL, laçi, Sorooa sûnt exclusiv populate 
de Moldoveni, în jud. Hotin ei sûnt amestecaji ou 
Rusini sau Rusnaci, cari par a fl aborigeni aci, 
în j.-tele Bender çi Chiçineu Moldovenii s’au 
amesteoat eu fel de fel de neamuri, veniji çi 
açezafi aci nu de mult.« latâ numéral popora- 
jiunii B.-ei dupa statistica oflcialâ rus. pe 1862 :
, Români 692,000 suflete; Rusnaci 120,000; 
Ovrei 78,750; Bulgari 48,750; Germani 24,160; 
Ruçi 20,000, 'figani 11,490; Ruteni 6000; Ar- 
meni 2725 ; Greci 2000 ; Poloni 800 ; Elvefiani 538. 
Ultimul recensàmênt al poporafiunii B.-ei s’a 
fâcut la 1890 çi s’a isprâvit la 1891. Dupa acest 
recensàmênt s’a constatât, cà popoi’ajiunea totalà 
a B.-ei este de 1.691,550 suflete. Insà aceastâ 
poporajiune n’a mai fost despàrjità la recen
sàmênt pe neamuri, ci numai pe reflgiuni. Cu 
toate acestea, luând de basa tabelele de recru- 
tajie din aceçti ani, fâcute pe neamuri, lesne 
putem stabili, câ dupa recensàmêntul din 1890 
pana 1891 B. se aflà locuitâ de 890,000 Români, 
400,000 Ruçi çi Rut., 151,000 Ovrei, 100,000 Greci, 
Bulgari çi alte neamuri. Elementul roman, în 
afarà de numêrul aràtat mai sus, dupa statistica 
oflcialâ lusâ, a mai dat coloniçti din sinul sêu, 
cari s’au açezat dincolo de Nistru çi anume: în 
guvern. Ecaterinoslaw 26,574 suflete ; în guvern. 
Podolia 42,481 suflete çi în guvern. Cherson 
114,146 suflete. Aça dar, în ceea ce privesce 
flsionomia etuicâ a B.-ei, dînsa posedâ actual- 
minte o poporajiune de aproape 1 mîLion Români ; 
iar dincolo de Nistru, in Podolia, Cherson çi 
Ecaterinoslaw mai exista un strat de cotoni ro
mâni de preste 300,000 suflete.

Bisericà çi çcoala.
Dupà recensàmêntul din 1890—91 se constatâ, 

câ în B. locuesce o poporatiune pravoslavnicâ 
(bis. res.) de 1.220,439 suflete çi 421,120 .suflete 
de alte rituri. In 1870 eparchia pravoslavnicâ din 
B., cu scaunul épiscopal din Chiçineu, numëra 
în întraaga epai’chie 318 bis. de. piatrâ, 525 de 
lemn, în total 843, afarà de aceasta eparebia 
mai posedâ 20 mànâstiri. Dupâ recensàmêntul 
din 1890—91 eparchia din B. posedâ actuaJminte 
949 bis. Toate aceste biserici delà 1871, dupâ 
stâruinja archiepisc. rus Pavel, deçi zidite de Ro
mâni, au fost transformate îu biserici muscâlesci, 
çi astàcji aproape pretutindeni serviciul divin se 
oflciazâ în vechea limbâ bisericeascâ slavâ. 
Acest ordin însâ la 1890 a fost retras pe alo- 
curea din causâ. câ poporafiunea ruralâ nu pri- 
cepe deloc ümba slavâ. In momentul de fajà 
în toate satele, unde poporajiunea e pur românâ.

liturgia se oflciazâ în doue limbi, în limba slavâ 
çi cea românâ, iar evangelia se cetesce numai 
în limba rusâ. Dacâ în bisericâ limba românâ 
n’a fost pânâ acum cu desâvîrçire înterijisâ, 
aceasta se datoresce exclusiv tenacitàfii popo- 
rajiunei române, care remâne credincioasà obi- 
ceiului sêu de a se închina lui Dumneejeu îs 
limba parinfilor. Ori cum însâ, ocêrmuirea ru- 
seascâ tinde a rusifica bisericâ din B. çi din ce 
în ce reuçesce, muljâmità seminariului din Chi
çineu, care pregâtesce mereu un numêr din ce 
în ce mai mare de preo^i educaji rûsesce, çi 
cari abia sciu sâ ceteascâ românesce. Pàrghia 
cea mai puternicà penti-u rusificarea Românilor 
din B. este çcoala. In B. nu existâ absolut ni ci 
0 singurâ çcoalâ româneascâ, çi pe când 
guvernul rus permite Ovreilor, Grecilor, Bul- 
garilor çi Germaniior sâ deschidà çcoale nationale, 
Româuilor este riguros oprit acest drept. In B. 
exista în momentul de fatâ 87 çcoale eparchiale 
pe lângâ biserici, 131 çcoale primare cu o singurâ 
clasâ, çi în aoeste 218 çcoale în 1891 au fost 
6673 elevi çi 794 eleve. Afarà de aceste çcoale, 
pendente de Zemstvo (consUiu judetean), minie- 
teriul de instructie întretine 13 çcoale secundare, 
398 çcoale rurale (cu doué clase) çi 258 çcoale 
primare urbane (cu doué clase). Totalul elevilor 
cari au frecuentat çcoalele statului în 1889 a 
fost : bâieti 29,855, fete 9320. Budgetul statului 
pentru toate aceste çcoli cheltuesce in oraçe 
109,284 ruble hârtie (rubla = 2 lei 60 bani) çi 
în sate 286,568 ruble hârtie. Çcoalele secundare 
din B. sûnt urmàtoarele : doué licee la Chiçineu, 
0 çcoalâ realâ cu çese clase la Chiçineu, uu 
gimnasiu de fete tôt la Chiçineu çi un seminariu, 
un hceu de bâieti la Bolgrad, (transformât în 
liceu rusesc, dupâ râpirea B.-ei de sud, dupâ 
tratatul din Berlin), un gimnasiu de fete, un 
progimnasiu la Akerman, unul la Ismail çi unul 
la Bender pentru fete, în flne un seminariu normal 
la Bairamcea. Dupâ o altâ statisticà pe 1890—91 
tôt a ministeriului de instructie din Petersburg 
în B. se aflâ 393 çcoale de stat çi 108 çcoale 
particulare germ., bulg. çi greoesci, adecâ în 
total 501 çcoale, din cari 101 chederi ovreiesci. 
In toate aceste çcoli au învëtat 30,610 bâieti 
çi 7766 fete. Aceste cifre ne ai'atà, câ B^ sub 
ocârmuirea ruseascâ este lipsitâ cu desâvîrçire 
de instructiunea publicâ çi particularà românâ, 
iar instructia rus. acolo nu e la nivel égal cu 
aceea, pe care guvernul rus o dâ celorlalte pro- 
vincii din vastul sêu imperiu. Din contrà nu
méral liceelor rusesci în B. e mult mai mare 
decât în celelalte provincii. Scopul aoestor licee 
este rusiflearea poporatiunii urbane, care se face 
mai lesne decât a poporatiunii rurale.

Proprietatea fdnciaba.
Delà 1859 în B. guvemul rusesc n’a mai 

fâcut nici un recensàmênt al proprietâtii fun- 
ciare, iar dupâ recensàmêntul al 10-lea din 1859 
s’a stabiht cà în B. locuiesc pe pâmêntul urblui 
2952 celibatari çi 25,834 capi de familie, _oom- 
punênd în total 61,233 suflete de sex bârbâtesc; 
pe pâmêntul domenielor statului s’au constatât 
îoeuind 210 celibatari, 13,313 familiçti, în total 
32,331 suflete bârbàtesci; în flne pe pâmênt par- 
ticular precum çi cet al mânâstirilor 8430 celi- 
batari, 103,285 familiçti, în total o poporatiune
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de 255,783 bàrbafi, adecâ laolaltâ 349,346 suflete 
de sex bârbâtesc. Âceasta popora^lune poseda 
pâment 21,300 deseatine (deseatina este égala 
unei fâloi tara 725 stânjeni pàtrati) în oraçe, iar 
(eranii agricultori colonigü poseda pe moçiile 
statului 761,708; proprietatea vechilor boieri mol- 
doveni çia nobilimei ruse (dvoreani) 2.271,360 
deseatine; mânâstirile poseda preste 241,970 
deseatine. Improprietârirea teranilor de pe mo- 
çiile particulare a mai sohimbat de atunci cifra 
pàmêntului terânesc. Aceasta împroprietârire 
s’a fâcut la 1868 çi proprietatea funciarâ tre- 
cutâ asupra lor atât din pâmêntul particular 
cât çi din cel domenial çi al mânàstinlor com- 
pnne a()i un total de 61,528,e deseatine. Legea 
de împroprietârire s’a alcàtuit pe principiul 
maximului, adecâ fiecare cap de familie a 
primit întinderea maximalâ de pâment, pe care 
0 poate cultiva o familie eu branle sale proprii. 
Tôt în acest mod s’au împroprietârit çi teranii 
din Polonia ruseascâ. Scopul solicitudinei deo- 
sebite în aceastà privin^â a guvemului rusesc 
pentru teranii rom. çi poloni, avea de tinta pro- 
pagarea simpatiilor pentru Rusia dincolo de 
botai'ele imperiului, printre poporatiunea rom. 
din Moldova çi Bucovina, preoum çi printre 
poporatiunea polonâ din GaUtia çi Silesia. Çi pe 
când teranul rom. din B. a câpâtat cate 7‘/a—11 
deseatine pâment de fiecare cap de famUîe, te- 
ranul nis a primit abia câte IV4 deseatine.

Aomcdltura, industme, comerciu.
B. produce în cifre medii bucate 3.763,000 

cetverti, tutun 100,999 pud, delà 2l/j pànâ la 
3.0ü0,0()0 vedre vin alb çi negm, cearà çi miere, 
pielàrie, vite mici çi mari pentru consumatia 
càrnii çi export, zahâi', spirt, pesce sârat, olàrie, 
lânâ, caçcaval etc. pentru suma de 23 milioane 
l'uble. Exportai se face prin Odesa, Nousulita, 
Àkerman. In ceea ce însâ privesce granele, 
exportnl bucatelor se face prin portul Odesa. 
Câile de comunicatie sûnt foarte neîndestuli- 
toare; 0 singurâ retea de cale feratâ strâbate 
aceasta tearâ, ea leagâ Unghenii eu Odesa; delà 
Bender mai merge 0 finie de cale feratâ pânâ 
la Reni, dar miçcarea ))e aceasta finie e cât se 
poate de mica, din causa lipsei de material miç- 
eâtor, preoum çi a relei constructii a liniei, fâ- 
cute în grabâ pe timpul ultimului resboiu al Rusiei 
ou Turcia.

CiBEA. CULTURAL A A ROMANILOR.

Miçcarea culturalâ rom. e nulâ, de când B. 
a fost ràpità din sinul Moldovei (1812). In mo- 
menlul de fatà în B. exista çepte tipografii ru- 
sesci çi nici una româneascâ. Delà 1812 nu s’au 
tipârit decât câteva cârti bisericesci în limba 
rom., în.sâ eu fit. cirile, apoi s’a mai tipârit la 
1827 în limba rom.; »Scurta ruseascâ grama- 
ticà«, xAbeoedarul ruso-românesc« 1831, çi pânâ 
*a _1870^ Foaia Eparehiald din Chiçineu se 
tipâria în doue limbi, cea ruseascâ çi cea ro- 
mânâ. Delà 1816—31 archiepisoopul Chiçineului 
Çi al Hotinului, Dumitru Su lima, a tipârit în 
bmba lom. urmâtoarele cârti bis. ; Catechisminia 
generalà, Psaltirea, Emiletioa, Molelnic, instnic- 
punile pentru protopopi, despre altoirea vâr- 
sahfiui, çi mai multe parastasuri. Apoi în limba 
rusa çi franc, s’au tipârit urmâtoarele cârti :

B. Sostac, Despre comerciul de pe Marea Neagrâ 
în evul mediu, 1844; Denghink, Mai multe ar- 
ticole despre grâdinârit, tipârite în fascicole; 
Bunion, La Bessarabie ancienne et moderne, 
1840; Tardant, Essai sur l’Histoire naturelle de 
la Bessarabie, 1841 ; Gherbanovsky a sens çi 
tipârit în limba rusa mai multe poeme: Valea- 
Albâ, Hadjibei, Capul lui Baiazet etc.; Stamati 
Ciurea a tipârit în Umba rusa un roman : Dama 
de pic ; iar apoi mai tânjiu la laçi celelalte opéré 
ale sale în limba rom.; Nacu a tipârit Istoria 
Basarabiei în 4 vol., 0 compilatiune fârâ nici 0 
vaJoare, pe care autorul 0 încheie eu urmâtoarele 
cuvinte : »Prin unirea eu Rusia B. întrâ în cercul 
culturii europene«, çi apoi mai départe: »sub 
umbra autocratilor protectori, perfeotiouându-se 
în regiunea cugetârii çi a spiritului, B. înain- 
teazâ eu paçi repei^i pe calea civilisatiunii«.

In B. este opritâ întrarea cârtilor rom. fârâ 
expresa permisiune a comitetului de censurâ, 
nici un (fiar rom. din România nu este admis, 
asemenea nici un (par rom. nu se editeazâ din
colo de Prut. La Chiçineu existà doue (pare 
rus. ; Besarabepi çi Besarabskie Wiedomosti çi 0 
foaie biser. ; Eparhialnie Wiedomosti.

Istoria.
Sub Mircea Basarab România (Ungro-Vlacbia) 

se compunea din Oltenia, Fâgâraç çi Omlaç, 
Ardeal, partea Bulgariei eu cetaple Sifistra, 
Dobrogea, Bolgradul eu B. çi gurile Dunârii 
pânâ la Marea Neagrâ. In aceastà epoeà în 
toate documentele scrise în limba latinâ, în 
bulele papale etc. domnitorii Valachiei, între 
alte titluri, purtau çi acela al Basarabilor, cari 
domniau asupra Cetàpi-Albe. Apoi pe la 1465 
Stefan cel Mare, luând delà vlachi totul ce po- 
sedau Basarabii dincolo de Prut, alipî B. la 
Moldova. Dupâ moartea lui Alexandru cel Bun, 
doi fii ai sëi, Helie çi Stefan cel Mare, împâr- 
pnd teara în doue : Helie luà regiunea Nistrului 
delà Hotin la Suceava, iar Stefan Cetatea-Albà, 
Tigina, Bender çi Chifia. La 1711 în ()iua de 
15 Apr. D. Cantemir, Domnul Moldovei, semnase 
la Laok un tratat eu Petru cel Mare, prin care 
acesta din urmâ se obfigà a restituî Moldovei 
vechile sale hotare, càlcate de Turci. La 1769 
Rusia déclara resboiu imperiului otoman çi Gala- 
tenii ocupâ Hotinul. La 1770 boierii Moldovei çi 
Valachiei îngenuchiazâ teara Ecaterinei H. La 
1771 s’a stabilit un guvem provisor çi Ecaterina 
se încercà de a da principatelor de rege pe unul 
din amanpi sëi Stanislaw Poniatowsky. Pacea 
delà Cucium-Cainardji delà 1774 scapâ România 
din ghiarele Rusiei, Moldova reîntrâ în pose- 
siunea vechilor hotare : Hotin, Bender, Akerman 
çi Chilia. La 1777 Austria luà frumoasa Bucovinâ, 
iar la 1791 Rusia cucerise stepele üciacov, adecâ 
întregul litoral dintre rîul Bug çi Nistru, aceastà 
cucerire apropià poporul muscal de hotarele 
Moldovei.

La 1812, dupâ un resboin eu Turcia, multâ- 
mitâ tràdàrii printului Muruzzi, sultanul cedà 
Rusiei întreaga parte a Moldovei dintre Nistru 
çi Prut; aceastà parte a Moldovei de atunci fù 
botezatà eu nume de »Basarabia< çi acest 
nume çi-a pâstrat pânâ a(Ji, deçi judetele Hotin, 
Soroca, Orheu çi Bâlple nici o(ïatà n’au fost 
considerate ca teara Basarabilor. Partea de nord
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a B.-ei, ca parte integrantâ a vechei Moldove, 
piLTurea a fost îngrijitâ de domnii sêi pâmenteni. 
In actuala B. mai exista ânoà urmatoarele mâna- 
stiri çi biserici zidite de aoeijti domni : Chifno- 
Varzwr, de lêngâ capitala B.-ei Chiçineu, pe 
care Ru^ii o Dumesc Chiçneoff; aceastâ mânâ- 
stire a fost ziditâ de Alexasdni cel Ban în 
secl. XV. ; biserica grecâ delà Akerman (Cetatea 
Albâ) a fost ziditâ de Stefan cel Mare la 1482; 
biserica Adormirei din oraçul Bender exista déjà 
la 1482, cànd Stefan cel Mare visitase acest ora?; 
mânâstirea Chipriani a fost ziditâ de Petru Rare? 
la 1545 ; biserica eu bramai sf. Dumitru din oraçul 
Orheu a fost ziditâ în secl. XVII. de Vasile 
Lupu; biserica din Câu?ani dateazâ tôt deatunci; 
mânâstirea Æncul, închinatâ sf. Parasohiva, din 
j. Orheu, a fost ziditâ de câtrâ stolnioul Hinoul 
pe la 1678; despre mânâstirea l^aba se pome- 
nesce déjà pe la 1698; mânâstirea Lomaeà din 
j. Bâlti a fost ziditâ la 1729; mânâstirea Hêr- 
bovàf din j. Orheu a fost ziditâ la 1730, iar icoana 
Maicii Precistei, fâcëtoarea de minuni, oare se 
atlâ la acea mânâstire a fost adusâ acolo la 1790. 
Schitul Hirjan dateazà delà 1740—1759; schitul 
Tigànesci, din j. Orheu, zidit de boierul Lupul 
Dencu 1741; schitul Socora, de lângâ Nistru, 
zidit de boierul Ruset 1752 ; schitul Cfradiftea 
1756; schitul Bezina, din j. Orheu, 1770; schitul 
Caraturà, din j. Orheu, 1771; schitul Budi- 
Troifa, j. Hotin, pe Nistru, zidit de Dociul 1772 ; 
schitul Càlàrofi, asemenea schitul Cleinovàp ?i 
Zeabezu 1773; schitul Curcovà 1773; schitul 
Saharneni 1777; schitul Tabora, din j. Orheu, 
zidit de Dâi'iu Carp 1779; mânâstirea Dobrudjea 
din j. Orheu 1785 ; mânâstirea Sorucean, j. Orheu 
1785. Celelalte mânâstiri ?i schituri, cari existâ 
în B., dateazâ delà 1790—1804.

Dintre celelalte monumente istorioe existente 
în B. vom înregistra aci Valul lui Traian, a 
cârui origine se explicâ în mai multe moduri; 
la 1890, lângâ Akerman, s’agâsitde câtrâ archeo- 
logii ru?i un piédestal de piatrâ calcarâ eu urmâ- 
toarea insoriptiune : »Tempori bono, pro sainte 
dominorum nostromm Lucii Septimii Severi Per- 
tinacis et Mardi Aurelii Antonini Augustorum 
et Lucii Septimii (Getae Caesaris).» La 1886 la 
nisce sâpâturi fâcute pe locurile, onde altâdatâ 
era ziditâ fortâreaja Cetâ^ii Albe, s’a descoperit 
o piatrâ mare sculptatâ. Desenul represintâ stema 
Moldovei (cap de bou), iar sub desen se aflâ sâ- 
patâ urmâtoarea inscriptiune în limba paleo- 
slavâ: »în anul întrupârü Domnului Nostru 1438 
a fost înâlfatâ aceastâ poartâ în (jilele cuvio- 
sului voivod Stefan ?i a lui jupân Lufian Herman.*

La 1855—56 dupâ resboiul din Crimea, pe basa 
tratatului delà Paiis, Rusia a înapoiat României 
0 micâ portiune din domeniële sale de dincolo 
de Prut, ?i anume partea de sud a B.-ei, în în- 
tindere de 10,288 kma., eu o poporatie de 127,451 
suflete ; iar la 1878, dupâ tratatul din Berlin, Rusia 
din nou a pus mâna pe aceastâ parte a B.-ei.

BiBLIOGRAFIA DESPRE BASABABIA.
sPerioda întunecoasâ din istoria rom.« de N. 

Lascoff, 1886; «Istoria bis. rom.« de E. Golu- 
binsky, Moscova, 1871 ; «DomniUe rom. a Va- 
lachiei ?i Moldovei* de G. Palanzoff, St. Petersb., 
1859; «Viafa lui Grigorie lamblac» de P. A. 
Sîrcu, St. Petersb., 1884; «Mitropohtul Petru

Movilâ* de S. Golubeff, 1883 ; «Viata çi scrierile 
starifului Paisie», Moscova, 1847; «Veniamin 
Costaki, mitropolitul Moldovei*, de V. Erbioeanu, 
1890; mauusoris în bibl. din Chiev; «Dumitru. 
archieppul Chiçineului* de A. SiUn, 1867 ; «Exar- 
hatul Moldo-Vlachiei 1808—12« de M. Ganijky, 
Chiçineu, 1884; «Istoria B.-ei« de Al. Naocu, 
4 vol, Odesa, 1873 ; «B., descrierea istoricà* de 
P. Batiuçcov, St. Petersb., 1892 ; «O carte ti])â- 
ritâ din ordinal M.‘ Sale Impëratului Rusiei«, 
(respunsul lui Batiuçooff) de Zamfir C. Arbure; 
«Cuvinte din bëtrâni», 2 tom. ; «Etymologicum 
magnum Romaniae«;Ioan-Vodâcel cumplit»; «Ar
chiva istoricâ a României*, 4 vol. 1865 çi «Istoria 
criticâ a Românilor*, tom. I. de B. P. Haçdeu; 
«Insemnâri istorice çi literare, adunate din bi- 
blioteci gaUfiane* de I. Bianu ; «Revista archeo- 
logicâ* de Gr. Tocilescu; «Genealogia popoarelor 
btdcanice* de B. P. H^deu ; «Descrierea Moldovei* 
de Cantemir; «Cronicele României* de Miohail 
Kogâlniceanu ; «Açezàmêntul colouiilor bulgare* 
laçi, 1858 etc. Afarâ de aceste isvoare arâtato 
mai sus sûntem datori a mai înregistra aci 
faptul, câ bibhoteca publicâ a oraçnlui Chiçineu 
posedâ preste 3017 opéré, cari compun în total 
4823 vol., cârti rusesci referitoare la B.

Basaram-Bam, un voevod care, dupâ cronica 
persianâ a lui Pazel-üUah-Raschid (1300), ar (i 
ieçit în primâvara a. 1241 împotriva Tâtarilor 
comandafi de Orda çi nâvâütori în Oltenia. Pro
babil nu e decât coruperea titlului voevodal 
român, împreunat eu nume propriu, (Basarab- 
Banul-Lyrtioy din docum. ung. contimporane).

Basar, tinutmuntos în Himalaja, pe ambii fer- 
muri ai riului Satlaci ; 8548 km2., eu 90,000 loc. 
Prin B. duce drumul din India spre Tibet. Pentru 
clima sânâtoasâ e cercetat de mulfi turiçti en- 
glezi. Capitala Rampur.

Baçaua, rîu, v. Baçeu.
Ba^bafir, sau baibafir, 8r de aur; folosit numai 

în poesia poporalâ.
Bâsca, stabiliment balnear în Rom., j. Buzeu, 

com. Gura-Teghii, cât. Lunca-Pârciului, situai 
pe malul drept al rîului Bâsca-Rosilei ; olimâ 
dulce, aer curât çi îmbalsamat de mirosul bra- 
(Jilor ; se face curâ de lapte çi zër, bâi reoi etc.

Bâsca-Chiojdului, rîu în Rom., format în pà- 
raele B. eu cale çi B. fârâ calcj unité amen- 
douë la poalele muntelui Pleça, in j. Prahova; 
trece în j. Buzeu, çi la cât. Cislâu se varsâ îu 
rîul Buzeu.

Bâsca-Rosilei, rîu în Rom., format din rîu- 
rile B. mare çi B. micâ, cari amêndouè isvo- 
resc în cott. Treiscaunelor çi încungiurftnd ma- 
sivul Penteleu se unesc la poalele muntelui 
Cuisele (j. Buzeu) çi se varsâ la com. Noboiaçu 
în rîul Buzeu.

Basci, în limba spaniolâ Vascongadas, m 
limba proprie Euscaldunac, popor veoliiu ce 
locuiesce pe ambele pârfi ale Pireneilor vestioi, 
în Francia: dep. Basses-Pyrénées, în Spania: m 
Navarra çi aça numitele provincii bascioe (Alava, 
Guipuzeoa çi Viscaya). B. sûnt ultimul rest al 
Iberilor, cari odinioarâ ocupau întreagâ pen- 
insula pireneicâ çi sudul Galiei; popor viteaz, 
iubitor de libertate, harnic, istej, inândru de 
limba çi jeara sa. Când Maurii oouparà Spania 
B. îçi pâstrarâ independenfa, ou exoeptiunea 
unei pârfi a Navarrei. Navarra çi jinutunle
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bascice Labourd 91 Soûle ajunserâ parte priu oou- 
patiune, parte prin càsâtorie la dinastia Bourbon ; 
la 1453 se încorporarâ deflnitiv Franciei. Pro- 
vinciile bascice ; Guipuzcoa, Alava 9! Biscaya se 
unira 1202 eu Castilia prin contractul încheiat 
eu Alfonso Vni., în care 9i-au réservât anumite 
privilegii (Fueros). feara hascicà francezS, (Pays 
Basque) se extinde de présent asupra unei parfi 
a dep. Basses-Pyrénées, unde se mai aflà ca. 
116,000 Basei; ora9ele mai însemnate sûnt: 
Bayonne, în mare parte fran^uzit, 9! St. Jean- 
de-Luz. Aici aveau ei 9i unele privilegii, cari 
an fost 9terse în 1789. Teara bascicà spanioltt 
cupiinde Navarra, Biscaya, Guipuzcoa 9i Alava, 
unde se mai aflâ ca. 400,(XX) Basei, cari însâ 
emigreazâ mereu in Argentinia 9i Uniguay. B. 
spanioli sûnt mai jaluzi pe Umba lor decât cei 
francezi; ei au fost totdeuna partisani ai lui 
Don Carlos. 1876 li-se 9terserâ ultimele privi
legii. Limba B.-lor e vechia ibericâ 9! nu apar- 
(ine familiei indogermane; se vorbesce în 8 
dialecte. Cf. Mazure, Histoire du Béam et du 
Pays Basque (1839) ; Iztueta, Guipuzcoaoo Pro- 
yinoiaren condaira edo historia (1847); Bladé, 
Études sur l’origine des Basques (1869) ; Vinson, 
Le Folklore du pays basque (1883) etc.

Bascovu, sau Bascovele, fost schit de câlu- 
gârite, în Rom., j. 9! pl. Argeg, corn. rur. Bas
covele, sat. B., întemeiat de Çerban-Vodâ Can- 
taenzino ; mai înainte avea 20 càlugârite, astâ^i 
este bisericâ de mir deservitâ de 2 preofi.

Basculâ, (franc, bascule), cumpànâ, cântar 
pentm greutâti mari.

Bas-dessus, (franc.) sopran grav, mezzosopran.
Base, (chem.) v. Basa çi Basicitate.
Base Bail, (pron. bes bal), joc englez gi american ; 

se executâ, eu 0 minge (cotcâ, balon) de piele 
çi un bat de lemn, de eâtrà doue partide (clubs) 
constâtâtoare din câte 9 membri. Variafiaue a 
jocului engl. Rounders.

Basedow, loan Bernh. pedagog, (1723—90) 
n. în Hamburg, unde gi-a fâcut studiile gimna- 
siale, ti'ecù apoi la Lipsea, unde învë(à teologia gi 
fllosofia. La 1753 se fâcù învêtâtor în Sorbe, 
de unde fù permutât la gimnasiul din Altona 
din causa vederilor sale heterodoxe, pe cari le 
expriniase în scrierea; «Filosofie practicâ pentru 
toate stârile«. Apari(iunea opului »Emil« al loi 
Rousseau (1762) îl détermina a întreprinde în 
Germania ,0 reforma a educafiei gi instructiei. 
Prin scrierile : »Carte metodicà penti-u pârintii 
çi mamele familiilor gi popoarelor», apoi »0 re- 
presentare la adresa filantropilor gi a bârbafilor 
ayuti, despre gcoale, studii gi influenta lor asupra 
binelui comun«, în care era expus gi planul 
unei câi’ti elementare de educatie gi instruc(ie, 
B. isbuti sa dobândeasoà sprijinul nocesar pentru 
a intemeia în Dessau celebrul »Filantropin«, dupa 
modelul câruia se îniîintarâ curand gi în alte 
orage asemenea instituts de educatie gi instmotie. 
Ca, educatiune trupeascà, filantropinismul se 
alàtuia vederilor lui Locke çi Rousseau; ca in- 
structie el stàruia sa înlocuiascà memorisarea 
sduitâ prin 0 lucrare întelegâtoare, libéra çi 
plàcutâ. B. -f" în Magdeburg.

Basei, canton duplu în Elvetia nord-vesticâ, 
457 kma., eu 136,399 loc. 11888); tiuutmuntos, 
fnimoH çi fructifer; se cultiva cereale, poame, 
fenate. Industrie insemnatâ eu deosebire de

màtasa. Muntii se ridica pana la înaltimi de 
1040 m. Delà 1883 sûnt 2 cantoane neatîrnate
1) B.-orof eu teritor de 36 kma., çi 74,245 loc.
2) B.-fearà, (B.-Land), 421 km*., eu 62,154 loc. 
saline, cariere de piatrà. Constitutie democraücâ. 
Capital a B., lângâ Rin, eu 70,305 loc. Centru 
comercial. In »Münster«-ul de aci s’a tinut ves- 
titul conciliu B.-ian (v. ac.), convocat pentru 
a reforma bisericâ (1431—1449). Universitate, 
museu; instituts misionare. Pacea delà B. s’a 
încheiat aci la 1795 între Francia çi Prusia, 
renuntând Prusia la termul stâng al Rinului ; 
tôt în acel an s’a încheiat aci 0 pace între 
Francia gi Spania, renuntând cea din urmâ la 
insula Domingo.

Basellan, con&liul, 1431—1449. In urma 
schismei celei mari apusene (v. Schisma) se sgu- 
duise autoritatea scaunului papal, çi se làtise 
în bisericâ pàrerea, contrarâ constitutiei sale, 
câ conciliul ecumenio e for suprem, for mai 
înalt gi decât Papa. Acestei pâreri i-se dase 
expresie déjà în conciliul din Constanta. Con- 
cihul din Basei, convocat de Papa, dar déclarât 
disolvat de el déjà în Dec. 1431, nebâgênd în 
samâ disolvarea, se déclara în Febr. 1832 de 
continuare a conc. de Constanta, gi aratâ ten- 
denta de a restringe monarchia bis. papalâ în 
favorul prelatilor gi al universitatilor; în 1438 
déclara pe papa Eugeniu IV. suspendat, iar în 
1439 destituit, gi alese de antipapâ pe Fehx V. 
Insâ principii çi popoarele nu-1 recunoscurâ pe 
acesta, gi el însugi àncâ se supuse legitimului 
pontifies Nicolau V. In sfîrçit conc. B. se vë(}ù 
silit a-gi termina lucrârile în 1449. Actul lui 
cel mai de pe urmâ a fost, câ a aies gi el 
papâ pe Nicolau V. Bisericâ apus. nu a recu- 
noscut nici când valoarea hotârîrilor acestui 
concihu.

Basella L., (botan.) gen din familia Cheno- 
podiaeeelor, trib. EubaseUee, eu 0 unicâ specie 
B. rubra Lam., originarâ din Asia gi Africa 
tropicaJâ. Ea e planta suouleutâ çi càterâtoare, 
ce se cultivâ pretutindene sub tfopi, unde se 
folosesce analog eu spanacul la noi. [A. Pr.]

Basento, rîu în Italia de jos, se varsâ în 
golful Tarentului; 128 km. lung.

Bâsesci, 1)B., eom. rur. în Bom., j. Bacâu,pl. 
Tazlàu de sus ; formeazâ com. eu cât. ; Hâineala, 
Ludagi, Timâresci çi Bâlcani; 1544 loc., cari se 
ocupà eu agricultura çi în parte mai micâ eu 
meseriile gi comerciul ; are 2 biserioi eu 1 preot 
gi 1 çcoalâ eu 1 învêtâtor. 2) B., com. rur. în 
Bom., j. Mehedinti, pl. Ooolu de sus; for
meazâ com. eu cât. Budânescii-Cracu-lung gi 
eu mahaJaua Pâisescii; 926 loc., cari se ocupâ 
eu agricultura gi prâsirea vitelor ; are 1 bisericâ 
eu 1 preot gi 1 çcoalâ eu 1 învêtâtor; aici se 
gâsesc urmele unui zid de piatrâ din timpul 
Romanilor çi un vechiu cimitir. 3) B. (magh. 
Illyésfalva), com. micâ în Ung., cott. Selagiu, 
1074 loc. rom.

Basera, (franc. Bassesse), josnicie, mârgevie.
Bageu, 1) B., afluent al Prutului pe partea 

dreaptâ, isvoresoe în nord, j.-lui Dorohoiu, se 
îneareâ pe stânga eu Bodeasâ gi la satul Ostop- 
ceni (j. Botogani) se varsâ în Prut. 2) B., plasâ 
în j. Dorohoiu (Rom.)

Baÿi-bozuk, (turc. = cap stricat), om care nu 
poaita chipiu militar, ci altâ câciulâ; mai de
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mult namele icfanteri^tilor neregulati în armata 
turceascâ, vestiji atât jirin curagiul cât §i pria 
selbatâcia lor ; astâ4i m general : om civil, care 
nu apar^ne armatei.

Basic, ce are caracterul de basa, (v. ac.)
Basicitate, proprietatea aci^üor de a lâsa sa 

se înlocuiascâ unul sau mai mul^i atomi de 
idrogen din molecula lor, prin metale, când îi 
punem în contact eu basele metalelor. Dupa 
numërul atomilor de idi’ogen, cari se pot în- 
locui avem aci(}i monobasici, bibasici, tribasici, 
tetrabasid etc. La acicjü minerali se observa, 
câ uumai aoei atomi de idrogen se pot înlocui, 
cari sûnt lega^i în molecula sub forma de oxidril 
(OH), astfel: acidul azotic, Az 09. OH e mono- 
basic; acidul sulfuric SOa (OH)a e bibasic; acidul 
iosforos O.PH (OH)a e bibasic; acidul fosforic 
OP (OH)a e tribasic. La aci(Jii organici se cu- 
noasce Ë. dupà numërul grupurilor carboxile 
(CO.OH)din molecula, aça acidul acetioCHsCO.OH 
e monobasic, acidul oxalic CO.OH—CO.OH e 
bibasic.

Basida, (basidium = basa), se numesc celulele 
caii termina hyphele dinaparatulsporifer al unui 
grup foarte vast de ciuperci, celule cari produc 
la vîrful lor 2—8 ramuii scurte, numite sterig- 
mate, terminate eu câte un spor, numit basi- 
diospor. [E. T.]

Basidiomycete, ciuperci la cari sporii sûnt 
produÿi de o basida. Ele cuprind numeroase ge- 
nuri distribuite în douë ordine: 1) Protobasi- 
diomycetele la cari basidele sûnt divisate prin 
pâreti longitudinali sau transversaJi în mai multe 
celule, çi fiecare celulâ poarta numai câte o 
sterigmâ ou câte un basidiospor; 2) Autobasi- 
diomyceteîe eu basidele nedivisate în mai multe 
celule; fiecare basida produce direct 2—8 ste- 
rigme terminale, ce se sfîrçesc la capët eu câte 
un basidiospor. [E. T.]

Basidiosporee, nume mai vechiu al Basidio- 
mycetelor.

Basidiospori, sporii produçi de basida, (v. ac.)
Basifix, anterà B., aceea care prin basa sa 

se t>ne de vîrful fllamentului, conectivul flind 
ca 0 prelungire a lui; s. e. la staminele de Dia- 
nella, Lopezia etc.

Basifug, se numesce modul de vegeta(ie delà 
frunze çi alte organe, când pàrtüe noui (tinere) 
sûnt spre vîrf, cele vechi (ântâiu formate, bë- 
trâne) fiind la basa. Aça din(ii frunzelor de 
teiu se desvoalta basifug; foüolele frunzelor de 
galega, saloâm, au desvoltare basifugâ etc.

Basigen, sinonim eu basipet (v. ac.); termln 
botanic dat în spécial unuia din modurile de 
aparifiune al sporilor sau conidiUor în çiraguri 
delà mycophyte, când cei mai tineri se formeazà 
.spre basa, cei mai vechi fiind spre vîrf.

Basilar, în botan. se numesc astfel organele 
ce aparfin^ base! : embrion B., care e la basa 
seminfei, într’o parte a albumenului, (s. e. în 
fructul cerealelor); aristà B., care e la basa 
glumei sau bracteei; stil B. (gynobasic), care 
pare câ nasce la basa ovarului, (s. e. la Frag, 
Boraginee etc.); placenta B., care se gâsesce 
în fundul ovaiiilui; desvoltare B. sau basipetà 
(v. ac.) celuld B. sau basalà (v. ac.), cum 
e s. e. aceea delà basa filamentului Algelor 
Rivulariee.

Basile, Giovan Batista, conte de Torone, poet 
çi povestitor italian; a trait în secl. XVI—XVll. 
Operele sale mai însemnate sûnt scrise în dialect 
neapolitan, constituind pentru acesta valoroase 
monuments literare : »I1 Pentamerone owero lo 
cunto de ücunte, trattenemiento de li peccerille 
di Giov. Alesio Abbatutis», colecpune de poveçti 
de un caracter grotesc-umoristic ; »Le Muse 
Neapolitane», »Opere poetiche» (1613).

Basilea, oraç, frand. Bâle, germ. Basel (v. ac.)
Basilela, 1) fica lui Uranos çi a Titaniei; sora 

Titanilor çi marna lui Helios; 2) la Grecii v. 
personificarea Regatului, pâzitoarea fulgerului 
lui Zeùs.

Baslleus, Cgrec.J rege; acest titlu îl purta çi 
al H-lea Archon în Atena.

Basillanl, v. Basili(i,
Basilic, laeob, sau Heraclide, Domn al Mol- 

dovei, v. Despot-Vodâ.
Basilica, (grec., lat. B. domusj, originar nu- 

mele unor clàdiri pompoase, destinate pentru çe- 
din(e judiciare çi pentru comeroiu. Mai multe B. 
încungiuiau forul roman. B. era un .spafin oblong 
eu 2 laturi ânguste, una îndreptatâ spre for, 
formând frontul, iar cealaltâ continënd o niçâ 
(apsis, exedra). In interior çi paralel ou zidurile 
de circonferintâ era câte o sérié de coloane eu 
2 etage, avênd ele înâltimea galeriilor, iar ina- 
intea fa(adei dinspre for un portic eu invëlitoare 
aproape plana. Mai târ(Jiu s’au admis oarecari 
modificâri secundare, pâstrându-se însâ sala iu- 
terioarâ. Planul B.-lor vechi a mai fost desvoltat 
în B.-ele architecturei caselor private ale frim- 
taçüor romani, cari aveau nevoie de sali mari 
pentru întruniri. Deoarece primii creçtini (ineau 
serviciul divin în casele lor particulare, çi aniune 
în B., urmâ ca çi primele biserici sa fie con
struite dupa modelul acestora. Càtrà finea 
secl. IV. însâ se modificà în B. creçtinâ planul 
originar: niça sau apsida semirotundâ devine 
re^â. Spatiul interior este subîmpâr(it pria 
douë serii de columne în 3 hore, dintre cari 
cea mjlocie este mai latâ çi se termina în ni.ça 
altarului. Mai caracteristic e însâ o horâ traus- 
versalâ înaintea altarului, ieçitâ din zidurile 
longitudinale çi avênd o egalâ lâtime çi înâltime 
eu hora mijlocie longitudinalâ. Planul primesoe 
astfel forma de cruce. Inaintea B.-elor se mai 
alla uneori o curte (atrium), avênd la mijloo o 
fântânà pentru spâlarea mânilor, simbolul ourâ- 
tirei suüetului mainte de a întra în bisericâ. 
In hala bisericei se ajungea traversând un ves- 
tibul (nartex), destinât pentru straini çi po- 
càitori. Sub altar se alla uneori o miuâ oriptâ 
suteranâ pentru moaçtele sfântului, delà care 
îçi avea bisericâ numele.

Basilicale, cei mai important monument legis- 
lativ al imperiului bizantin; Românii le numesc 
VasiUcale çi Legiuirile împëràtesci (o /SaoiXipo? 
v6p.o; sau va PaaiXtp.à vop.Y)iJia-ra). Conoepute 
de Vasile Macedoneanul, ele au fost întoemite çi 
promulgate în secl. X. de fiul acestuia, Leon 
Filosoful (906—911 d. Chr.) B. constitueso o 
compilatiune a operei lui lustinian, tradusâ în 
grecesce çi modiBoatâcu schimbârile supravenite 
in urmâ; ele nu ne-au parvenit complote. Edi- 
(iunea cea mai bunâ e aceea a lui Heimbaoh. B. 
se subdivid în 60 câr(i (PipXt'a), fiecare carte
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în mai multe titluri (titXo'.) ; fiecare titlu, în mai 
multe capete (xEsaXata) ; fiecare cap în mai 
milite paragrafe (Ô£|xaTa). B. sûnt însotite de 
scholii, din cari multe sûnt din epoca lui lusti- 
nian, altele provin din operele jurisconsultilor 
aça, câ servesc çi la cunoascerea dreptului roman 
pur. (Conf. G. Danielopolu, Frag. jur., III., p. 438). 
Pentni Rom. B. au mare importants, caci lé
gats prin interese politice $1 religioase de im- 
periul orientului, chiar din timpul republioelor 
çi domniatelor medievale. Remania a împrumutat 
ca legiuire B., isvorul principal al legiuirilor an- 
terioare codicelor actuale. Conf. Gr. Lahovari, 
preçedintele curtii de casafie. Diseurs în bule- 
tiaul cui^ii de cas. pe 1892. p. 733.

Basilicata, pàoS la 1871 numele provinciei 
ital. Potenza.

Basilicum, (botan.) v. Ocimum. — B. un- 
guenium, alifia regalS, (v. ac.)

BasilideSj filosof gnostic, n. în Siria, a trSit 
çi învétat in Alexandria prin secl. H. d. Chr. ; 
ara contimporan eu Adrian §i capul gnosticilor 
egiptici. Sistemul sëu filosofic, despre care avem 
un referai delà Ireneu çi altul delà Hypolit, era 
emauatistic çi dualistic. El învëtà cS din Dum- 
ne()6u-TatSl au emanat mai ântâiu çepte puteri: 
spiritul, cuvêntul, intelectul, prudenta, puterea, 
virtutile çi ângerii, cari laolaltS formeazS cea 
dintàiu sferScereascS, numitS ogdoas. Din aceastS 
sferà au mai emanat àncS 364 sfere. Preste toate 
aceste stS Abraxas, o personificatiune din nu- 
merii l-|-2-(-100-|-l-f60-l-l4- 200 socotiti 
dupS insemnarea numericS a literelor din alfa- 
betul grecesc. Sfera cea mai de jos este aceea, 
pe care o putem çi noi vedé çi ângerii din dînsa 
sûnt creatorii liunii. StSpânitorul acesteia este 
DiMne^eul ludeilor. Prin secl. IV. sectatorii 
séi, formând un fel de ord, modificara învëtatura 
lui, întroducênd în ea elemente stoice. Cf. Teo- 
dorescu, Ist. f. a.; Ueberweg II. 31. [PL]

Basilics I., împërat bizantin (867—886), înte- 
meietorul aça numitei dinastii macedonene. Prin 
fmnisota çi puterea sa atrase atenfia împër. 
Mihail IIL, sub protec(ia cSruia înaintà în cele 
mai înalte posturi ; delSturând pe Bardas, unchiul 
împêratului, fù numit Cesai- çi conregent. DupS 
ce asasinà pe împër. Mihail III., se urcà însuçi 
pe tron, 23 Sept. 867. B. a fost un împërat ta- 
lentat çi activ; luptele sale eu Arabii au fost 
schimbScioase, a pierdut Sicilia çi a reooupat 
Calabria. f 886.

B. /J., numit Bulgaroiktonos, (ucigStorul de 
Bulgari), împër. bizantin (976—1025), fiul împër. 
Roinanos II. Luptele sale contra Bidgarilor au 
fost la început fSrS noroc; dar finindu-se res- 
boiul civil prin moai-tea lui Bardas Phokas (989), 
B. întreprinde o nouS expedifie çi 1018 nimi- 
cesce total imperiul bulgar. A purtat lupte çi 
eu Arabii. 1025, fSrS urmaçi.

Basllisc, CBasiUscus mitratusj, animal din 
ord. Saurianilor (çopîrlelor). Pe cap are o piele 
de forma unei caciuli (capiçon), pe care o poate 
umtla, pe spate o creastS miçcStoare, corpul 
mic, coada lungS çi subtire. Lungimea pânS la 
1 m. TrSiesce în America sud. pe arbori, în 
apropierea rîurilor. InoatS bine, la nevoie sare 
la apa. Se nutresce eu insecte. Çi în India 
se ails 0 specie: Lophura tigrina.

Basilltan, fondul, servesce pentru salari- 
sarea cSlugSrilor basilitani çi a profesorilor delà 
çcoalele din Blaj. Are dominii la Buoerdea, Blaj, 
Cenade çi Feiurd, precum çi capitale în hârtii 
de stat çi private, cari se administreazS parte 
la stat, parte la cassa centrais din Blaj. Averea 
administratS la stat face 19,350 fl., cea de acasS 
se ridicS preste 130,000 fl.

Basil i^i, ord cSlugSi'esc de ritul grec, fondât 
de sf. Basiliu M. pe la mijlooul secl. IV. Membrii 
ordului sûnt parte laici sau simpli monachi, 
par te preofi sau ieromonachi. In sensul regulelor 
sf. Vasiliu au sS duoS o viatS austerâ, petrecênd 
în nigâciuni, post çi alte exercitii de pietate. 
Cei ce petrec in mSnSstiri stau sub conducerea 
unui superior, numit egumen, starif. Superiorul 
mSnSstirilor mai mari se (Jice archimandrit. B. 
stau sub jurisdictiunea episcopilor diecesani. 
Istoria ordului B. e în stiinsS legSturS ou istoria 
bisericii orient. Fiind B. în decursul tinipului 
aproape singurii cultivStori ai sciintelor sacre, 
au avut çi au influents hotaiitoare în conducerea 
bisericii ort. Dintre ei se aleg de comun çi acum 
episcopiçialti dignitaribisericesci. Ordul basilitan 
nu s’a ISfit numai în orient, ci çi în Italia, Spania 
çi Francia. In timpul mai nou numërui mem- 

I biilor a seSeJut în orient, iar în occident au 
remas putini în Italia (gr.-cat.), a cSror mS- 

I nSstire principalS e la »Grotta-f errata», nu départe 
de Roma. In terile locuite de Romani àncS a fost 
mare numërui B.-lor. In România çi Moldova, 
din munificenta principilor çi a creçtinUor evla- 
viosi, drdul a ajuns a fi proprietar cam preste 
a 5-a parte din pSmêntul terii. Sub principele
1. A. Cuza, în 1864, averea aceasta colosalS s’a 
sécularisât. Pentru redeçteptarea culturalS çi 
nationalS a Românilor au mérité neperitoare B. 
(gr.-cat.) delà mSnSstirea sf. Treime din Blaj, 
ridicatS sub eppul I. M. Clain la 1747. Cei 
dintfti cSlugSri cari au functionat ca profesori 
în Blaj au fost G. Maior, (mai târc]iu episcop), 
çi S. Caliani. Toti episcopii uniti pana la eppul 
Bob au fost B. B. au functionat ca profesori çi 
prin eruditiunea çi zelul lor au câstigat çcoalelor 
din Blaj l'enume. Ca scrütori s’au distins S. 
Clain. P. Maior çi G. Çincai (novitiu). losif II. 
a demandât, ca numërui cSlugSiîlor delà mS
nSstirea sf. Treime sS nu treaca preste 11 çi 
încât cei 11 B. nu ar fi de ajuns pentru umplerea 
tuturor catedrelor profesoresci, sS se aplice ca 
profesori çi preoti seculari. B. erau çi eonsilierii 
episcopului pânS la eppul Bob, care în 1807 a 
fondât capitulul. Deatunoi încoace numërui B.-lor 
delà sf. Treime a tôt scâcjut. A(ji sûnt numai
2, dar oa profesori do câteva decenii nu func- 
tioneazS nici unul. Cam deodatS eu fondarea 
oi-dului B., sf. Macrina, sera sf. Vasiliu M., a 
fondât un ord de cSlugSrite, pentru care tôt 
sf. Vasiliu M. a prescris régulé analoage eu ale 
B.-lor. Ordul acesta, ale cSrui membre se numesc 
«basiliane», de asemenea s’a IStit repede în oiient. 
In Austro-Ungaria nu este nici o mSnSstire 
de basiliane, dar sûnt în regatul României. 
(V. Monach, mSnastire.) [Dr. Is. Marcu.]

Basilius, Valentinus, alchimist, n. la Rinul 
sup. ; pe la 1413 se alla în o mSnSstire de 
Benedictini în Erfurt. S’a ocupat eu mult zel 
çi pricepere de chimie, descoperind diferite com- 
binatiuni chimice, eu deosebire combinatiuni
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de antimoniu; de foarte mare însemnâtate e 
descoperirea acidului clorhidrio. Numeroasele 
sale scrieri s’au éditât dupa inoarte. Amintim: 
«Currus triumphalis Antimonii», «Apocalypsis 
chemica» etc.

Basin, reservoriu, lighian, oovatà; în ana
tomie cavitate osoasâ açezatâ între trunchiu 
çi extremitâtile inferioare; se compune din patru 
oase: 1) sacrul (osai crucii), 2) coccÿsul ?i 3) 
cele doue oase iliace (oasele çoldului). (Osul 
iliac are tiei parti : cea de sus se numesce ilion, 
cea de jos ischion, cea anterioarà pubis.) B.-ul 
se imparte; în B. cel mare çi B. cel mic; în 
cel dintâiu se cuprinde o parie din oonvolutul 
intestinelor, iar în cel din urmâ restai, beçica 
urinarâ, partea inferioarâ a ui-eterilor, la bârbati 
âncâ beçicele séminale çi prostata, iar la femei 
âncâ uterul, adnexele aoestuia çi vagina. B. 
bârbâtesc e înalt çi àngust, cel femeiesc scund 
çi larg; constructia normalâ, dimensiunile nor
male ale B.-lui femeiesc sûnt de cea mai mare 
însemnâtate în cas de nascere. B.-ul mai ser- 
vesce çi ca punct de fixatiune pentni extre
mitâtile inferioare.

Basin continental, çes sau câmpie mai întinsâ, 
înoungiuratâ de loouri mai ridicate sau de munti; 
de origine sûnt vechi depresiuni locale umplute 
de formatiimi mai noue ; asttel e ; B. parisian, 
câmpia Ungaiiei etc.

Basipet, (lat.) teimin botanic pentru uiiul din 
modurile de desvoltare ale organelor sau ale 
pàrtilor lor, în ordine delà vîrf spre basâ, pârtile 
mai bètrâne (mai mari) fiind la vîrf, cele mai 
tinere (mai mici) spre basâ; se observâ s. e. 
la frunzele simple sau compose : foliolele frun- 
zelor de trandafîr, castan de India etc. au des- 
vo'ltare basipetâ; dintii çi lobii frunzelor de anin, 
salcie, mesteacân etc.de asemenea. (V. çi basifug.)

Baç-Kadun, tiüul femeilur favorite din ba- 
remul sultanuliri.

Ba|kiri, popor înrudit eu Tatarii, locuesc în 
guvernamentele rusesci: Perm, Orenburg Wjatka 
çi Ufa la Uralul de sud; 750,000 suflete; se 
ocupâ eu vênatul, prâsirea cailor çi albinâritul.

Basm, O specie inferioai-à a poesiei epice, 
care dupâ cuprinsul sëu se miçoâ într’o lume 
fantasticà, pe care o considerâ de lume naturalâ. 
Antiohitatea clasicâ a avut ceva basmos sau 
ceva ce sta aproape de B., începênd delà 
Circe a lui Borner pe la 950 a. Chr. çi pânâ 
la inelul lui Gyges la Plato 348 a. Chr., deçi 
n’a avut B.-ul însuçi ca »genre«, specie de arte 
de poesie. Despre originea, materialul çi înte- 
lesul B.-lor învëtatii au fàcut scrutâri multe çi 
din acele au purces çi teorii diferite. Teoria 
nouâ, ce a desvoltat-o B. P. Haçdeu la cu- 
vêntul B. în Etym. Mag. Rom. pag. 2596, aflâ 
«originea elementului supranatural din poveçtile 
poporale în vis, care asemenea B.-lui nu cu- 
noasce nici timp nici spatiu®, çi spune, câ în 
B. (])oveçti) se aflâ mituri, çi câ acestea ne dau 
notiunile mitologice. F. Nork în opul sëu; My
thologie der Volkssagenund Volksmârchen, Stutt
gart, 1848, (Mitologia legendelor [traditinnilor] çi 
basmelor poporale) spuue, câ în poveçtile po
porale se reatlâ mitologia popoarelor respective 
çi din legende çi din basme (la pag. 1—558) 
Scandinave çi germane, (la pag. 559—644) slave, 
(iar la pag. 644—914) çi celto-romane, aratâ

elementele mitologice ale respectivelor popoare ; 
mitologiçtii germ. çi slavi (Jacob Grimm, Deutsche 
Mythologie, 1835; Karl Siihrock, Handbuch der 
deutschen Mythologie, 1864; Dr.Ign.I.Hanusch, 
Die Wissenschaft des slavisohen Mythus, 1842) ; 
pentru întregirea sau rectiflearea mitologiilor 
lor recurg la B.-le çi poesiile poporale. Soarele 
çi luna, precum ceriul eu stelele çi dintre 
aceste numai unele, mai aies luceaferii. ge- 
menii etc. la popoarele antice erau tôt atàtea 
(Jeitâti de luminâ çi locuinta acestora natural- 
minte în ceriul cel înalt çi frumos în lume. 
Cultul, religiunea de frunte a popoarelor vechi, 
s’a référât la aceste Çi pentru de a
descrie însuçirile bune çi rele ale lor (câci s. o. 
soarele e bun când lumineazâ çi încâlzesce, e 
rëu când uscâ çi trece în întunerec), s’au créât 
miturile (v. ac.) parte de preofi, çi acelea ca în- 
vë(àturi religioase s’au là(it între popor, parte 
de popor, care în fantasia sa puerilâ a în- 
trecut imaginatiunile preotilor, çi mitmnlc le-a 
fâcut çi mai miraculoase, precum vedem în ana- 
logia poesiei poporale çi a poesiei literare, çi 
sute de oasuri se aratâ în mitologü, când fan- 
tasüle, credinfele noue ale poporului au silit în- 
troducerea culturilor noue pentru unele cjoitàti 
vechi ori noue. Popoarele spéciale chiar çi într’o 
(earâ, s. e. în Grecia çi în Italia au avut despre 
aceeaçi (Jeitate mituri spéciale, credinte nationale, 
cari totuçi în unele elemente au avut coatingeri 
comune. E lucru natural, câ popoare diferite au 
avut mituri diferite, s. e. In(}ii, Persii, Egiptenii, 
Grecii, Eomanii, Celtü, Germanii çi Slavii, cari 
au mitologüle lor antice, çi câ fiind mintea co- 
munâ oamenilor, iar ceriul ou stelele sale obiect 
de religiune pentru toti oamenii, pe lângà ini- 
turile spéciale, nationale, au créât çi de acele, 
cari au putut fi comune mintii omenesci, çi ori 
cât de départe locuiesc acele popoare unele de 
altele, çi-au împàrtâçit miturile, çi de aci unele 
analogiiîn culturile vechi. Miturile vechiçi atunci, 
când popoarele au trecut prin sguduiri de stat ori 
de culturi, nu s’au pierdut, ci din neam în neara 
s’au povestit, ba s’au ilustrat eu fantasiile noue 
çi mai miraculoase ale geniului popoarelor, çi 
pentru-câ miturile nu mai erau credinte de cuit 
vietuitor, s’a început povestirea lor prin alegorii 
çi parabole. Astfel originea poveçtilor în partea 
mai mare e în mituri, materialul lor e ceriul 
eu stelele çi resp. (Jeitâtile vechi, iar întelesul 
lor ni-1 dau analogiile eu miturile vechi. 0 
multime diu B.-le române se pot lâinuri deo- 
sebi prin compararea mitologiei greco-romane. 
Ba ce e mai mult, chiai- religiunea oreçtinà s’a 
scoborît în mitologia veche resp. în basniele 
noastre, când vedem pe Dumnedeul cel creçtineso 
în societate de regulâ eu sf. Petru câ întra 
în rola lui Zeus çi altora, çi astfel ni-se dâ con- 
vinctiune nouâ, câ basmele au relation) interne 
ou miturile çi culturile vechi. [Atm.]

Basna, (magh. Felsô Bajom, germ. Baaseu), 
oomunâ eu scalde vestite, în Trans., în aprb- 
piei-eaMediaçului, cott. Têrnavei-mici, eu 1435 loo. 
Saçi çi Români. La capëtul sudic al comunei se 
aflâ soaldele, eu mai multe isvoare. Apa lor 
contine în mare mësurâ iod çi brom çi se foie- 
sesce contra reumei, scrofulelor, neuralgiei, 
boalelor sifilitice etc. Din apa basinurilor iese 
gaz de idrogen carbonic, care aprins arde eu
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flacarâ. Aoeasta este o particularitate a bâilor, 
pria ceea ce au çi fost descoperite la 1672.

Ba^Ota, Anastasie, hatnianul, înfÜD|à la 1838 
pe moçia Pomîrla, în Moldova, prima çcoalâ 
sâteascà de sistem nou.

Ba^ota, Basiliu Mofiu Bêmbul, d. 1836 în 
Zagra, (distr. Nâseud, Trans.), jude reg. apoi 
advocat, a publicat numeroase tractate istorice 
çi sciintifice în presa periodica din Trans., iar 
la 1883 a edat un studiu géologie asupra struc- 
turii muntilor apuseni. La 1876, din inoidentul 
pierderii fiului sêu Bmil Dionisiu, a fâcut o fun- 
datiune pe numele acestuia, din care se aooardâ 
stipendii la studen^i rom. din munÇii apuseni çi 
din distr. Nâseud.

Basra, (Bassora), capitala unui vilaiet tur- 
cesc în Asia, (42,700 km2., eu 200,000 loo.) B. e 
situât lângâ Çatt-el-Arab çi are 40,000 loc. ; port, 
comunicatie de vapoai'e pe Eufrat çi Tigris, 
precum çi spre Golful persic. Export de cereale, 
iànâ; import de bumbac.

Bas-relief, (pron. bareüf), v. Relief.
Basa, (ital. Basse, franc. Basse), 1) cea mai 

adâncâ (profundâ) voce omeneascâ, cam de ex- 
tensiunea delà E—f' (Fa—fa1). 2) Partul cel 
mai adânc al imei compoçi^iuni musicale, pe 
care se razimâ armonia.

Bassae, vale în Arcadia sud-vesticâ, în Phi- 
galia, eu un templu vestit al lui Apollen, zidit de 
càtrâ Iktinos pe timpul resboiului peloponesic; 
ruinele (35 columne in stU doric) sûnt bine con- 
servate. Eeliefurile se conserva în museul britic.

Bassam, colonie franc. în Africa, pe Ut. fil- 
deçului, lângâ rîul Akha; 4 km. depârtare delà 
(ermuri. Clima caldâ, nesânâtoasâ.

Bassano, oraç în prov. ital. Vicenza, lângâ rîul 
Brenta, eu 6086 lec. Fabrioi de mâtâsârii. Aici 
a bâtut Bonaparte pe Austriaci sub Wui'mser 
la 8 Sept. 1796.

Bassano, eu numele adevërat Jaeppo da Ponte, 
pictor ital., n. 1510 în Bassano, çi-a fâcut stu- 
diile în Venetia. La început a lucrat în stilul 
lui Tizian çi Bonifazio; mai tarcjiu însâ a de- 
venit întemeietoiul unui gon spécial de pioturâ, 
cai'e se ocupâ eu viafa ferâneascâ. Bogat în 
lablouri de B. e museul cur(ii din Viena. f 1592. 
Çi feciorii sëi Francesco çi Leandro au fost 
valoroçi pictori.

Basselin, Olivier, poet popular francez din 
secl. XV. A fost morar în Vaux de Vire, Nor- 
mandia, sta în fruntea unei sooietâti iubitoare 
de cântece vesele çi serioase, politice çi res- 
boinice; càcjù în luptà contra Englezilor; despre 
cânteoile lui nu se scie nimic.

Bassermann, Frideric Dan., n. 1811 în Mann
heim, unde avea çi o librârie. A jucat roi po- 
litic însomnat atât în dieta provinciaJâ din Baden, 
cât çi în adunarea nafionalà din Frankfurt çi în 
parlainentul unionist din Erfurt, nisuind a pune 
la cale o întelegere eu guvemul prusian. In o 
vorbire, ce a finut în parlamentul din Franefurt 
despre stârile din Berlin, descrise nisce flgiiri 
suspecte, devenind proverbiale: tfiguriîe lui 
Bassermannt. S’a împuçcat 29 Iulie 1855. 

Basses-Alpes, Alpii de jos.
Basset. Louis, n. în Orbe, (cantonul Vaud, 

Elvetia) la 15 Nov. 1846, a studiat la colegiul 
Çi la facultatea de litere din Neuchâtel, în El- 
ve(ia. Trecênd în Eomânia, âneâ în tinerefe, ca

profesor, s’a distins prin aptitudini multiple, cari 
1-au desemnat pentru iraportantele functiuni de 
secretar privât al Regelui Carol I. çi adminis- 
trator al Cur(ii Regale, pe cari posturi le ocupâ 
delà 1869.

Bass general, partul cel mai adânc al unei 
composifiuni, în care cursul armoniilor este notât 
prin cifre. (Bass cifrat.)

Bassi, Hugo, preot ital., patriot înflâeârat, 
n. 1801; a servit în oastea lui Oaribaldi ca 
preot müitar. 1849 1-au prins Austriacii çi 1-au 
împuçcat în Bologna.

Bassia L., (botan.) gen de arbori lactescent! 
din fam. Sapotaceelor, ce cresce în India orient, 
çi Australasia. Cea mai împortantâ specie e 
B. longifolia Roxb. ; din semênta ei çi delà specii 
înrudite ca B. hutyracea Roxb. çi B. latifolia 
Roxb. se extrage un unt végétal foarte usitat, 
numit de Galam. Florile çi fructele (base) 
âneâ sûnt oomestibile; din priniele se preparâ 
un lioor, care consumât în cantitâ(i conside- 
rabile e causâ de mortalitate fréquenta a tru- 
pelor europene din India. Speciile de mai sus 
se oultivâ la noi în florâria caldâ. [A. Pr.]

Basse, v. Bass.
Bassomplerre, François de, mareçal francez, 

n. 1579 înHaronel, Lotaringia; catinërde 20ani 
veni la curtea lui Enric LV., care îl numi colonel 
al unui régiment. Dupâ omorîrea regelui câçtigà 
gracia reginei Maria de Medici, iar mai târcjiu 
contribui la câderea ei. Ludovic Xm. îl fâcù 
mareçal çi-1 trimise ambasador în Spania, El
vetia çi Anglia; câçtigà lauri la asediarea oraçului 
La Rochelle. Richelieu 1-a încliis în Bastille, de 
unde scâpâ luunai în 1642, dupa mcartea lui 
Richelieu. In Bastille a scris memoriile : «Journal 
de ma vie», f 1646. De o frumsete corporalà 
completâ; era modelul unui cavaler francez al 
timpului sëu.

Bassongo-Mino (Bakuta), popor arab în Africa 
ecuatorialâ, lângâ rîurile Eassai çi Sankuru.

Basso-relief, v. Relief.
Bassorina, guma ce se extrage din tragant 

çi din alge floridee.
Bast, 0 4inâ din Egipt, fata lui Osiris eu Isis 

çi sera lui Horus. B. a împârtit eu marna sa 
guvernarea preste luna din ceriu, aça oâ marna 
sa a domnit preste luna plinà çi scâ4utâ çi astfel 
B. a fost (Jinâ de lunâ. Animalul sacru al ei a 
fost mâta, care umblâ noaptea. In Bubastis a 
avut templu renumit, unde la serbâtoarea anualâ 
se adunau sute de mii de oameni ca sâ o ve- 
nereze. B. era închipuitâ ou cap de mâtâ çi 
eu tâierul de lunâ deasupra, deci ou auréola 
de luminâ. Mâtele moarte se îngropau în Bu
bastis. [Atm.]

Basta, (ital.) Destul! S’a sfîiçit!
Basta, Georgiu, valon din Belgia, n. 1550, 

4 1607. Sub împër. Rudolf IL ajunse comandant 
suprem în Caçovia. Transilvanii nemultâmiti eu 
domnia lui Mihaiu Viteazul au chiemat pe B. 
în Trans. B. uuindu-se eu cetele maloontentilor 
bâtù pe Mihaiu la Miraslâu în 18 Sept 1600 çi-1 
fugâri preste Braçov. Transilvanii jurarâ cre- 
dintâ lui Rudolf; dar cuiând o pârâsirâ, çi vo- 
nind iar Sig. Bathori, a treia oarâ il aleserâ 
de voevod (în 3 Febr. 1601). Atunci B. se re- 
trase în Uugaria, însâ în vara aceluiaçi an veni 
iarâ, aoum însotit de Mihaiu Viteazul, çi bâ-
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tend pe Bathori la Gumslân (2 Aug.) ocupà Tran- 
silvania pentru Rudolf; apoi în 19 Aug. ucise 
hotesoe pe Mihaiu. rfeara ajuuse prada valonilor 
çi haiducilor lui B., cari sâvîrçirà cru(}imi çi 
pToduserà miserie nespusâ. Sig. Bathori veni 
iar ou oaste turceascà, iar B. se retrase la Dej. 
IJrmà armistitiu, apoi abdicarea ultimà a lui 
Sig. Bathori, dupa care B. luà canna în nu- 
mele lui Rudolf; dar el prin oru(}imile çi râpi- 
rile sale înstrâinà .?i mai tare inimile Transil- 
vanilor. Moise Székely umblà se scape feara 
eu ajutoi'ul Tui'cilor. El cuprinse Alba-Iulia çi 
se proclama de voivod în 9 Maiu 1603. B. porni 
asupra-i pe Radu Çerban, voevodul ferii Româ- 
nesci. Câ<Jênd Székely în bâtàlia delà Bra^ov, 
B. continuà negenat barbariile sale. In 25 lan. 
1604 chienià pe tofi nobilii la dietâ la Cluj. 
Aci prinse pe câtiva frunta§i, apoi îi spênzurà 
pe ascuns. In fine Rudolf 1-a rechiemat çi a 
scâpat Trausilvania de potopui fârâdelegilor a- 
cestui om (Martie 1604).

Bastard, nâsout din pârinti necasâtorifi în- 
preunà; copil natural; copil din flori. V. copil 
natural.

Bastard, în zoologie aninialul oare résulta din 
încruciçarea a doue animale de specie deosebità, 
s. e. catirul din încruoiçarea mâgarului eu 
iapa sau a calului eu mâgàrita. B. sunt în 
majoritate nefecimcji sau daeâ produc urmaçi 
se reîntorc dupa câteva generafiuni la carac- 
terele uneia din speciile, din cari çi-au luat 
nascere. Animalele de specii diferite, cari au 
dat împreunâ producte sûnt: cânele eu lupoaica, 
leul eu tigroaica, hisonul eu vaca, foealul eu 
càfeaua, fapul en oaia, iepurele de camp eu 
iepuroful. Uintre paseri: gàina eu fasanut, 
cocoful eu fàsànifa, canarul eu scatiul. [B.]

Bastard végétal, sinonim eu hybrid ; se nu- 
mesce planta produsà de o semêntâ, resultatâ 
çi ea din fecundafia încruciçatâ între doué specii 
ale aceluiagi gen, sau între doue speoii din doue 
genuri diverse, aparfinênd însâ aceleiaçi familii. 
Exemple de primul cas sûnt numeroase în na- 
üu’à între speciile geuurilor: Diantbus, Tilia, 
Rosa, Rubus, Verbascum, Primula, Salix etc.; de 
al doilea cas mai rare, aça între Raphanus sa- 
tivus (ridiche) çi Brassica eleracea (varzâ) etc. 
Exemple de B. sûnt mai pufin numeroase în 
gnipeie Cryptogamelor vascidare, alBryopbytelor 
çi Thallophytelor. In genere B.-(Jii moçtenesc 
cai'acterele celor doi parinfi, ale tatalui (planta 
ope dâ polenul) çi ale mamei (planta al càrui 
pistil e fecundat), caracterele mamei fiind de 
obiceiu mai prépondérante. Afarâ de acestea 
mai au çi oaracterele lor proprii; aça, în genere 
sûnt sterili, sau de se reproduc, urmaçii dupa 
câteva geueratü se întorc la forma primitivâ 
(a pârintilor) ; sûnt mai resistenfi la temperaturi 
scoborite; au durata de existenfâ mai lungâ, 
câci B. plantelor anuale sûnt bisanuali, cei din 
plante bisanuale sûnt vivaci; tulpinele çi frun- 
zele lor sûnt mai vigui'oase, coloarea florilor e 
mai frumoasâ, mai variatâ etc. Pentm aoeste 
motive, în culturi se oautâ a se ebtiné B. prin 
polinisa(iune artificialâ, çi pentru a-i conserva 
pe cei utili ca decorativi sau alimentari, se 
inmultesc prin oalea vegetativâ (butaçi, marcofi, 
altoire etc.) In setinfà fieoare B. are un nuine 
spécifie simolu, aràtându-se însâ totdeuna numele

pârintilor; s. e. Primula oblongifolia Sebur. = 
longiflora + suaveolens (adecà din P. longiflora 
çi P. suaveolens), Salix subnivalis Brügg. = 
retusa + herbacea etc. [S. f^t. R.]

Bastarnii, semintie germ., ce probabil strim- 
toratâ de câtrâ Germauii delà nord îçi pàràsi 
patria delà Vistula çi se açezà la Tisa, Carpati 
çi Dunârea de jos, unde se ivesce respânditâ 
pe O finie destul de (ungà pe la 182 a. Chr. ; 
amintità de repetite ori de câtrâ istorici în 
luptele Romauilor la Dunâre çi Carpati, ea se 
sustinù ca semintie tare pânâ la 279 d. Chr., 
cànd împëratul roman Probus transpoiià 100,000 
dintre ei în Tracia romanâ, dupâ care B. dispar 
din istorie.

Bastia, péri întârit çi capitala unui aron- 
disment francez, pe coastele nordice ale Corsicei, 
eu 21,208 loc. (1891). B. a fost întemeiatâ la 
1383 prin genovezul LomeUino. Pânâ la 1791 
a fost capitala insulei.

Bastlan, 1) Adolf, câlâtor çi etnograf germ., 
n. 1836 în Brema, întreprinse 1851—59 o mare 
câlâtorie la Australia, America, Asia çi Africa 
vest. ; 1861—65 percurse India est., Archipelagnl 
indic, laponia çi se reîntoarse prin Mongolia çi 
Siberia preste Caucas în Europa. Câlâtori de 
nou 1875—76 câtrâ Peru, Ecuador çi America 
nord., 1878—80 prin Asia, Oceanul Pacific, 
America nord, çi India vest., 1889—91 prin 
Turkestan çi preste Sansibar câtrâ India ant. 
çi Australia. B. e profesoi' la universitatea din 
Brema çi presidentul museului etnologic de acolo. 
Opurile princ. în germ. : »Omul în istorie», (1860, 
3 vol.); »Popoarele Asie! orientales (1866—71, 
6 vol.); sCercetâri etnologice», (1871—73, 2 vol.) 
ç. a. 2) Henry Charlton, medic, n. 1837 în 
Truro, 1867 profesor de anatomia patologioâ în 
Londra, 1871 medic la spitalul universitâtii. B. 
e considérât ca autoritate pentru boale de nervi. 
Scr.; »The beginnings of life», (1872, 2 vol.;; 
«Clinical lectures on the common forms ot para- 
lysis», (1875); «Paralyses», (1886) ç. a.

Bastiat, Frédéric, economist francez, n. 1801 
în Bayonne, t 1850 în Roma. B. a fost zelos 
apârâtor al negotului liber, çi fiind foarte opti- 
mist, combâtù énergie socialismul. A scris; 
«Sophismes économiquess (1846); «Proteotio- 
nisme et communismes (1849); «Harmonie éco
nomique». 1850 etc.

Bastille, (franc.) castel întârit eu turnuri ; în 
spécial castelul din Paris, zidit la 1369—1383 
pentru apârare în contra Englezilor; mai târdju 
B. din Paris fù prefâcut în temnita de stat, în 
care se înebideau personne suspecte sau ue- 
plâcute guvernului, în urma unui simplu mandat 
de arestare (lettres de cachet) dat de guvem; 
B. fù dârîmat în 14 lulie 1789. (Cf. Arnould çi 
Alboise, «Histoire de la B.«, 1843—45, 8 tom.; 
«Archives de la B.«, edate de Ravaisson 1870 
pânâ 1891, 17 tom.)

Bastiment, (marinâ) vas plutitor. B.-le dupa 
modul de propulsiune se numesc : corabie^ en 
vele çi vapoare eu aburi. Dupâ destinafie sûnt: 
B. de resboiu çi B. de comerciu. Cele de res- 
boiu sûnt de diferite tipuri: cuii'asate, moni- 
toare, cruciçetoare, canoniere, avisuri etc. Cele 
de comerciu iau numele de: vapoare postale, 
vapoare de marfâ, remorohere etc., dupâ ser- 
viciul ce fac. Vapoarele postale, destinate a face



Baçtina — Batatas. 421
posta çi a transporta pasagen, sûnt cele mai repetji 
çi cele mai mari; ultimele B. postale trans- 
atlantice au 16,000—20,000 tone deplasameut 
(greutate), çi aleargâ eu iutealà de 20—22 noduri 
(33—42 km.) pe oai’â, pot încàroa preste 2000 
pasageri de diferite clase, çi au un porsonal de 
300—700 oameni, oficicri çi mateloti. Cu aceste 
vase se traverseazâ Oceanul Atlantic între Anglia 
çi Statele-Unite în mai pufin de 6 ()ile- Pe B' 
postale se încai'oà çi mârfuri fine çi scunipe, 
cari pot suporta cheltueli ridicate de fret. Va- 
poarele de marfâ sûnt mai largi de forma çi 
cu vitezâ mai mica (10—14 noduri) ; Iranspoartâ 
exclusiv mârfuri çi ating, în cele din urmâ mo
dèle pentru voiage depàrtate, dimensiuni aproape 
ca çi postalele. In ultimele timpuri s’au con
struit çi coràbii de dimensiuni colosale, putênd 
transporta 6000—7000 tone de marfâ, (v. corabie). 
Materialul întrebuintat la constmetia bastimen- 
telor a fost la început lemnul, apoi fienil çi în 
urmâ ofelul. 0(elul se întrebuinteazâ exolusiv 
acum pentru vasele de resboiu çi vasele mari de 
comeroiu; vasele raijlocü de comerciu se con- 
struesc în fier; corâbüle sûnt toate de lemn, afarâ 
de cele mai mari, cari sûnt de fier sau otel.

[Constant B.]
Ba^tina, locul nascerii, moçie pârinteascâ ; de 

boftind çi bataçtinâ (bastinaçi), locuitorti au- 
tochtoni, cari din moçi de strâmoçi locuiese în 
una çi aceeaçi locaütate.

Bastingagiu, (marinâ) un culuar acoperit dea- 
supra cu pânzâ groasâ impermeabilà, de o làr- 
ginie de 40—50 cm., deaJungul copastiei basti- 
mentului, în general destinât a prinii spre adâ- 
postire çi pâstrare hamacele (v. ac.) echipagiului. 
Pâretele exterior este chiar pâretele basHmen- 
tului, iar cel interior este fâcut exprès de tablâ 
uçoarâ sau scânduri, çi este recurbat jos pentru 
a forma fundul. [Constant B.]

Bastion, o parte din îueingâtoarea unei cetâti 
construitâ dupa sistemul bastionat, açezatâ la 
ieçinde (unghiuri), pentru casâ apere apropie- 
rile prin focuri directe çi focuri de flanc. Un B. 
se compune din doue flancuri çi doué fe(e; linia 
care desparte doué bastioane se numesce curtina. 
Errard de Bar-le-Duc a construit ântâiul tip de 
front bastionat (cetatea Verdun). Dupâ dînsul 
contele Pagau çi mai pe urmâ Vauban aduc o 
mulfime de perfec(ionâri frontului bastionat, 
cest din urmâ a construit 33 de cetâti çi a 
améliorât 300 dupâ sistemul bastionat.

Bastita, minerai, o pseudomorfosâ de auti 
gontâ (serpentinâ) dupâ un piroxen monoclinic 
sau rombic. Se gâsesce în serpentine çi în roce 
piroxenice, cari dau nascere la serpentine.

Bastonada, pedeapsâ ce se aplica în orient 
cu bastonul pe tâlpile picioarelor; la 1840 fù 
çtearsâ oficial.

Basuto, semintie de Betçuani în Africa sudicâ, 
între statele libéré Oranje çi Natal. Teritoml 
are o extensiune de 30,420 kma., cu 220,000 loc. 
(1891). In tiinpul din urmâ aoest popor e pus sub 
protectiunea coloniilor sud-africane ale Angliei.

Bati-te Dunirea, 4icétoare, blâstem poporal la 
Romani, în care Dunârea e înzestratà cu puterea 
de a pedepsi, însuçire atribuitâ multor rîuri în 
mitologia vechg.

Batageuze, sau Beteigeuse, o stea fixâ de 
gradnl ântâiu, de coloare roçieticâ; se aflà pe

lunêrul estic al constelatiunii Orion. Se numërâ 
între stelele fundamentale ale lui Bessel.

Bàtaia glonfului, distanta orizontalâ care se- 
parà gura tevii de punctul de câdere. B. este 
cu atât mai mare eu eût iuteala initialâ a glon- 
tului çi coeficientul sêu balistic (greutatea pe 
unitatea de sectiune) este mai mare. B. eficace 
a gloantelor aimelor actuale este aproape de 
2000 m., câci pânâ la aceastâ distant se poate 
trage cu oarecare sigurautâ de a lovi; glootul 
însâ este omorîtor pe distante mai mari.

B, sunetuîui, impresiunile venite la ureche 
delà deosebitele corpuri sonore ; ele în anumite 
timpuri lucrâ în aceeaçi direct! une, altâdatâ în 
directiuni contrare. Numéral bàtâilor pe secundâ 
e.ste égal cu diferinta dintre vibratiunile sune- 
telor respective. Dacà numéral bâtâilor e mare, 
urechea nu le mai simte. B. joaeâ roi îusemnat 
în musioâ, întraoât delà numéral bâtâilor atîrnâ 
oonsonanta sau disonanta a doué sunete musi
cale. Dacâ numéral bâtâilor pe secundâ o 33 
sau aproape 33, sunetele sûnt disonante, dacâ 
ajunge la 100 sau trece preste 1(X), impresiunea 
neplâcutâ se pierde.

Bàtaia mare, un petec de pâdure în Rom., pe 
proprietatea Grâdiçtea de jos, situât în lunca 
dintre rîurile Argeç çi Càlniçtea în fata mânâ- 
stirii Comana. Aci s’a dat la 1770 o luptâ 
între armatele româno-ruse çi Turci. Pârvu, scâ- 
pând pe Ruçi din ghiara Turcilor, îi bâte pe 
aceçtia.

Bataillard, Paul, renumit tiganist fiancez. Pe 
nedrept çi fàrà probe aserfioneazâ dînsul, cà 
limba românâ çi-a împruinutat terminii meçte- 
çugâresci — afarâ de cei noui — delà 'pgani. Sen- 
timentele çi serviciile sale filo-romàne i-au atras 
alegerea de membru onorar al acadeiniei rom.

Batak, com. rur. în Bulgaria, j. Tatar-Bazargio, 
cu 1956 loc. Aici au ucis baçbozucii la 1876 
oa. 5(XK) creçtini réfugiât! în bisericâ çi çcoalâ. 
V. Bulgarian atrocities.

Batàl, berbecele bâtut, care conduce turma 
de mânzâri çi sterpe.

Batalama, certificat libérât în basa unor studii, 
precum inginer cu batalama, sau o autorisatiune 
datâ de vr’o autoritate; în Muntenia se 4'ce 
patalama.

Bâtâlia, lupta între doué armate ori trupe 
mai mari, cari produc o pausâ ori decisiunea 
campaniei. Ba este actul cel mare deoisiv al 
resboiului ; acela în vederea câruia armatele au 
fost formate.

Batalion, unitate tacticâ la infanterie, de 800 
pânâ 1000 oameni, format din 4 companii; 2—4 
B. formeazâ un régiment; la pioniri çi vênâtori 
B. e de sine stâtâtor. Din gloate se formeazâ 
B. de garnisoanâ çi de mai-ç.

Batane, insulele, grapa nordicâ a Filippinelor, 
330 toa., cu 10,517 loc.

Batania, (Batonya), opid în Ung., cott. Csanâd, 
cu 9195 loc. Maghiari, Romani çi Sèrbi.

Batarciu, (Batarcs), comunâ în Ung., cott. 
Ugocei, diecesa Gherlei, cu 1338 loc. rom. agri- 
cultori çi prâsitori de vite. Bisericâ çi çcoalâ 
rom.; oficiu postal.

Bataçtina, v. baçtina.
Batatas Chois, (botan.) subgen delà Ipomaea 

(v. ac.) Rhizomul delà I. Batatas Lam., cunoscut 
sub numele de b ata te, se cultiva în diverse
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varietati pretutindene în terile tropicale çi sub
tropicale ; ca aliment e de cea mai mare im- 
portantâ. Cultura batatelor a fost înkodusâ eu 
succès ?i în t61'*!0 din jurul Mediteranei.

[A. Pr.]
Bàtàtura, un loc pe care se face multâ um- 

blare; curtea dinaintea casei t0rânesoi ; locul 
unde ficiorii tin »jocul«; locul unde doarme ciurda 
de vite, oi etc. . [b]

Bàtàturà, (ochi de gaina, jiglâvitui'â), întâ- 
riturà dureroasâ de piele ; se fonneazà îndeosebi 
pe la degetele picioarelor, în urina încâltâmin- 
telor vitioase si rëu lucrate. Evitâm bàtàturile 
daeâ puitam încàltaminte comode çi croito dupa 
picior. [St.]

Bàtàturà de humbae, (bâtaturâ moale). Bum bac 
nerasucit, depânat pe suveicâ çi bâtut în ur- 
zeala resboiuluî la [eserea pânzei.

Batava castra, numele latin al oraçului Passau.
Batavi, popor germanic, locuia pe iusula Batavia 

(între Rin çi Waal), numitâ dupa B. ; au fost 
aliatü Romanüor; la 69 s’au révoltât, 71 au fost 
supuçi de nou. In secl. V. s'au contopit eu 
Francii saUci.

Batavia, 1) numele terii Batavilor; mai târ(}iu 
numele latin al Olandei. Bepublica batavicâ, 
numele Olandei delà invasiunea fraucezâ 1795 
pâuâ la fonnarea regatului Olandei, 6 luuie 
1806; 2) ora^ pe coasta nordicâ a insulei lava, 
capitula întregei Indii olandeze çi residenta gu- 
vernoiTilui general, eu 110,670 loc. (1893), dintre 
cari '/a parte Chinezi. Port; export însemnat 
de cafea, orez, zahâr. La 1890 au ieçit din port 
852 corâbii de 807,598 tone. Clima e nesânâ- 
toasâ, de aceea la 1619 Olandezü au întemeiat 
orasul nou, situât în depârtare de 6 km. delà 
tenn §i delà orasul veohiu. 1811—1816 B. a 
fost a Englezilor.

Batbie, Anselme, economist francez, n. 1828 
în Leissan, 1857 prof. în Paris, 1871 membru 
al adunârii nationale din paitidul conservator. 
Main pànâ Nov. 1873 ministm de instructiune, 
apoi senator; f 1886. Scr.; «Coui'S d’économie 
polit.«, 1864; «Nouveau cours», 1865, (2 vol.); 
«Précis du cours de droit publique», (5 ed. 1885); 
«Traité du droit public et administi-atif«, (2 ed. 
1885, 8 vol.) ; «Turgot, philosophe, économiste et 
administrateur'.»

Batcà, 1) instrument, mica nicovalâ, pe care 
se bâte coasa; 2) cuisü de prins çoareci; 3) 
paserea Pelecanus onocrotalus, (v. habita).

Bâtea-Doamnei, doué dealuiî în România, j. 
Neamtu, despârtite de rîul Bistrita, unul situât 
între muntii Doamnei, ramura Cernegurei,. pe 
care se vëd si a(Ji ruinele unui palat domnesc, 
locuit odinioara, dupa legendü, de refugiata dom- 
nita Ruxanda, fica lui Petru Rareç; celalalt în 
ramura muntilor Cozla.

Bâtca de Piatrâ, pisc situât pe hotarul Trans., 
la extremitatea despre vest a ramurei muntUor 
Crucea-Roçie, pe raionul plàçii Piatra-Muntele, 
]. Neamtu.

Bâtcele-Focsel, piscuri de muuti în Rom., în 
ramura muntilor Vàraticul, com. FiUoai'a, pl. 
Sus-Mîj-locul, j. Neamtu.

Batolconiul, d’a —, joc copiiâresc si pâstoresc 
de camp. Pâstorii prin^ênd bâtele (sau mâciuca) 
de capétul cel subtire, le amneà pe coasta dea- 
lurilor la vale sau si pe s0S asa, ca bâtele sa

sarâ în capete. Acela, a oàmi bâta a câ(]ut 
mai aproape de locul de aruncare, este dator 
a aduna toate bâtele aruncate.

Bâtealâ, firul sau tortul bâtut în tesâturâ.
Bats mun|i în capete, în pov. rom. e mrmele 

uniri urias. Agheran viteazul plecând în lume 
se întâlni ou B., care se juca eu doi munti mari 
bâtêndu-i în capete, si apoi ei se întovârâsirâ.

[Atm.]
Baterea monetelor,>operatiunile prin cari se 

fabricâ monete din aliagiul monetar (v. ao.) 
Fiecare stat normeazà prin legi rapoitul de 
aüagiu, màrimea, forma si valoarea monetelor. 
V. raoneta.

Baterie, cea mai mica unitate tacticâlaartileria 
de câmp, eu 6—8 tunuri. La fortârete atàcàtorul 
face B. de demontare, anOlare S- a. [b.]

Baterie în ma/rinà. Un bastiment avênd mai 
multe etage, fiecare etagiu deasupra apei, care 
poai’tà tunuiî, se numesce o baterie. Vechile 
vase de lemn aveau 2 sau 3 baterii suprapu.se, 
eu numeroase tunuri de fiecare bord. In va- 
sele moderne artileria principaJâ este asezatâ 
pe puntea de deasupra si nu au decât o singurâ 
baterie de desupt, care poartà tunurile mai 
usoare. Gâte odata se dâ numele de B. la un 
grup de tunuri, cari fonneazà oarecum un eo- 
mandament indepentent. B. de coasta, sânt ba
terii de uscat, asezate eu fata la mare .sau rîu, 
eu menirea de a se lupta eu vasele, cari ar vrea 
sa bombardeze un port, sâ forteze o trecëtoare 
sau sâ debarce trupe. B. de coastâ sûnt armato 
eu tunuri tôt asa de putemice (20—42 cm. de 
calibru) ca cele de pe vase, capabile a stràpunge 
cuirasa acestora. [Constant B.]

Baterie electricà, mai multe elemente elec- 
trice sau galvanice, împreunate între sine eu 
sîrmà, formeazâ o B. electricâ sau galvanicà.

Baterie de inmersiune, baterie electricâ pro- 
vëijutâ eu mechanism pentru ridicarea si cobo- 
rîrea placelor de metale din elenrento. Când 
avem lipsà de curent, coborîm metalele îu 
acide, altàdatâ 1e ridicâm, ca sâ nu se con.sume 
înzâdar.

Baternay alias Bëtrâneanul, Alexandru, tribun 
în 1848 si mari;ir, n. în Balda (Trans.); cleric 
dintre cei eUminati eu ocasiunea procesului Le- 
ményian si dupà aceea jurist; nrrmit tribun de 
càtrà comitetul national român din Sibiiu îu 
pârtile Câmpiei Trans., eu ocasiunea organisârii 
tribunatului sëu fù surprins împreunâ eu Bo(ul 
sëu tribunul Vasile Simonis de càtrâ comitele 
Grigorie Bethlen eu un escadron de husnri kos- 
suthiani si escortât la Cluj ; aioi ambii furâ mal- 
tratafi si tîrîfi prin tinâ de càtrâ husari si plebea 
magh., apoi pusi în fiere si Icgati de stîlp, de 
Miercuri seara pânà Vineri, în curiea comitatuliu ; 
tribunalul de sânge îi condamna la moarte prin 
spênzur'àtoar'e, si furâ executati în 3 Oct. 1848 
aproape de Somesfalëu, làngà Cluj. B. doyedi 
pânâ la sfîr'sit un curagiu si o resolufio uimi- 
toare. [nt.l '

Bâtes, (pron. bets), Benry Waller, naturalist 
si explorator, n. 1825 în Leicester. La 1848—59 
a intreprins, în tovârâsie ou A. R. Wallace, o 
oâlâtorie în America sudicâ pentru explorarea 
regiunii de lângâ rîul Amazoanelor. Delà 1864 
a func[ionat ca seoretar al societàfii geograflee 
din Londra. f 1892. Opéré; «The naturaJist on
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the River Amazbnas«, «Illustrated travels« (4 vol.), 
«Central America, West Indies and South 
America».

Bath, ordul B., ord de cavaleri englezi, în- 
temeiat de regele Enric IV. la 1399. Numele 
se dériva delà obiceiul de a scâlda totdeuua pe 
noul cavaler. Astfel de cavaleri se numesc eu 
ocasiunea încoronârii regelui, înauguratiei prin- 
cipelui de Wales sau la cununii în familia ré
gala, Devisa ordului e : »Tria iuncta in uno« (trei 
unité în unul), insigniile sûnt deosebite pentni 
militari çi civUi.

Bath, 1) oraç (comitat) în partea sud-vesticà 
a Engliterei, lângà Avon, eu 51,843 loc., eppie, 
bisericâ zidita (1495—1616) îu stil gotic; mai 
înainte cele mai vestite bài (calde) ale Engliterei, 
cunoscute çi Romanilor sub numele de Aquae 
Solis; 2) oraç în statul nordamerican Maine eu 
8723 loc.

Batha, rîu în Wadai (Africa centralà), isvo- 
lesoe în platoul Dar-Fur çi se vareà în lacul 
Fittri spre est delà Tsad.

Bath-metalul, un aliagiu de cupi-u eu zinc; 
se întrebuinteazà la fabricarea nasturilor, sfeç- 
nicelor, vaaelor de ceaiu ç. a.

Bathometru, sau Bathymetru, (grec.) instru
ment pentru mësurarea adâncîmilor niârii.

Bithory, familie veche nobilâ magh. de origine 
strâinâ, avênd doué ramuri : de Somlyô çi de 
Eesed. Un B. Stefan a câcjut la Varna. Alt 
B. Stefan a comandat oçtUe transUvane sub 
Matia Corvinul, care 1-a numit voivod al Tran- 
silvaniei, deçi nu scia ceti çi scrie. Acesta în 
lupta eroicâ din Câmpul pSnei eu o mânà de 
oameni a çâçtigat învingere strâlucità a.supra 
Turcilor (13 Oct. 1479). La 1484 flind scos din 
voivodat s’a umplut de urâ în contra regelui 
Matia çi a lucrat în contra lui.

B., Stefan de Somlyô, n. la 1533, a venit în 
TransiJvania ca voivodul lui Maximihan, apoi 
25 Maiu 1571 a început a domni ca principe 
preste Transilvania çi pài-tile Ungariei, iar în 
28 lan. 1576 a depus domnia în dieta delà Me- 
diaç çi s’a urcat pe tronul regesc al Poloniei, 
Fratele acestuia B. Cristofor urmà în domnie 
pânâ la moartea sa în 1582.

B., Sigismund fù aies principe al Transilvaniei 
la Cluj âneâ în 1 Maiu 1581, cênd era de 9 ani. 
La inceput a fost sub tutoria lui loan Gétzi çi 
teara s’a aflat bine ; dar delà 1588 luà Sigismund 
trànele çi guvernà eu multâ nestatornicie çi în- 
treruperi pânâ la 1602. B. a umblat sa scoatà 
Transilvania de sub Turci çi sa o închine îm- 
përatu|ui roman Rudolf, care era çi rege al 
Ungariei. Dar fruntaçii se împotriviau. Pe mnl(i 
dinh’aceçtia i-a ucis sau spânzurat fârâ jude- 
catâ în 1594; apoi în 1595 a fâcut legâturâ 
eu Rudolf, çi s’a câsâtorit eu Maria Cristierna 
din casa împërâteascâ. Spre înfrângerea Tur- 
ralor s’a unit eu voivocjji 'J'erii Românesci çi ai 
Moldovei, apoi a plecat la oaste în (feara Ro- 
niâneascà çi a luat parte la bàtàlia delà Càlu- 
gàreni, 1596. Secuilor, ca sa prindâ ai'mele, le-a 
facut promisiuni, cari nefiind împlinite, Secuii 
s au resculat; dar au fost învinçi la Csik-Szereda 
ÇI pedepsifi amar. La mul(i dintre ei li-s’au tâiat 
n,a^^e. Çi urechile. B. în 1597 a mers la Praga 
ÇI Transilvania a dat-o împëratului pentru duca- 
tele Opulia çi Ratibor çi 50,000 galbeni pe an.

In Aprilie 1598 sohi lui Rudolf primirâ în Alba- 
lulia jurâmêntul de fidelitate al terii, iai1 B. s'a 
dus în SUesia; dar preste pu(in iarâ s'a reîn- 
tors, çi împàc8ndu-se eu muierea, pe care o 
lâsase în Chioar, a ocupat domnia, iar (eara 
i-a jurât credinjâ în Turda (25 Aug. 1598). 
In anul urmâtor a chiemat pe vérul sëu, car- 
dinalul Andreiu B., çi în dieta delà Mediaç i-a 
dat lui domnia, iar el s’a dus în Polonia la 
Zamosciu. Dupa uciderea lui Andreiu çi alun- 
garea lui Mihaiu Eroul, la începutul a. 1601 B. 
S. iarâ fù proclamât principe. Dar oçtile îm
përatului Rudolf sub Georgiu Basta çi Mihaiu 
Eroul i-au niinicit oastea la Guruslâu, omorînd 
preste 10,000 dintr’însa. In urma acesteia B. se 
retrase pentru totdeuna în Lobkovitz çi a primit 
delà împëratul 50,000 galbeni pe an. f 23 Mart. 
1613. Nestatornicia lui a causât (erii neoasuri 
preste mësui'à multe çi mari.

: B., Andreiu a primit domnia Transilvaniei 
delà vërul sëu Sigismund B., çi a (inut-o numai 
vr’o 9 luni în 1599, càci Mihaiu Eroul veni ou 
oaste asupra lui, çi chiemând în ajutor pe Secui, 
1-a bâtut la Çehmber în 27 Oct. Cardinalul fugi 
spre Polonia pe la Aljina, unde i-a remas în 
glod oalul îucârcat eu multe scumpetmî. In se- 
cuime fù ucis de Blasiu Ôrdôg, care aduse la 
Mihaiu capul mortului, apoi aduserâ çi trupul, 
çi Mihaiu a lâsat sâ-1 îngroape eu pompâ în 
bisericâ sf. Mihail din Alba-Iulia, iar Papa a 
pedepsit pe Secui eu post de 100 ani pentru 
uciderea cardinalului.

B., Gavrilà, fiul lui Stefan, fù aies principe 
în 3 Mart. 1608, dupâ retragerea lui Sigism. Râ- 
kôozy. Bârbat eu multe însuçiri bune, însâ preste 
mësurâ desfrânat. In 1610 a înti'at în Sibiiu 
eu fa(a seninâ, apoi 1-a ocupat ca pe o cetate 
duçmanâ, a despoiat pe cetâjeui de averile lor, 
çi s'a tâvâlit în desfrànâri el çi ostaçii lui. Apoi 
pe la Bran a trecut în Jeara Româneascà, de 
unde preste 3 luni se remtoarserà eu tojii în- 
cârcati eu pradà multâ. Intr’aceea Radu, Domnul 
Terii Rom., pe care B. G. îl alungase din domnie, 
s’a reîntors ou oaste din Polonia, çi aliându-se 
eu Mihail Weiss, judele Braçovului, ataeà pe B. 
G., care era foarte urgisit pentru via(a sa des- 
tràbàlatâ, çi-1 bâtù la S. Petra (Braçov). B. fugi 
la Sibiiu çi trimise pe Gavrilâ Bethlen la Turci 
dupâ ajutor, Radu urmâri pe B. G., iar de 
altâ parte veni asupra lui çi generalul împô- 
ratiüui, Sig. Forgâtsdin Caçovia, çi ocupând Clnjul 
çi Alba-Iulia ajunse la Sibiiu; dar au(jind, câ 
Bethlen a întrat pe la Poarta de fier eu oaste 
turoeascâ çi tâtâreascâ, contrarii lui B. se re- 
traserâ la Mediaç, apoi pe la Bran merserâ în 
Teara Româneascâ, de unde Forgâts en pujiui 
s’a reîntors acasà prin Moldova çi Polonia. B. 
scâpat de inimici a mers sâ se resbune asupra 
Braçovului, a împresurat fortàrea(a delà Codlea, 
.çi dupâ ce aoeea s'a supus, a ucis în mod în- 
fiorâtor pe tinerii din Braçov, cari erau acolo. 
Mai luând çi alte întârituri de pe acolo s’a re
întors la Sibiiu, unde tinênd dietâ a proscris 
pe mul(i fruntaçi çi pe toji locuitorii Braçovului. 
Dar ur-a supuçilor sëi îl urmâria pe tôt pasul; 
deci trimise pe Andreiu Gétzi la sultanul dupâ 
ajutor. Gétzi însâ îi întoarse dosul çi se puse 
în fruntea Braçoveniloij dar fù învins la Marien- 
burg. Mai mare necaz li causà G. Bethlen, care
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fâcù pe sultanul sa déclaré pe B. lipsit de domnie. 
Acuma principele cautà scâpare la Matia II., 
eu care fâcù aliautâ în 1 Maiu 1613. Dar tôt nu 
se mai putù tiué în domnie. Deci merse la 
Oradea mare, unde îl uciserà doi nobiü, pe ale 
càror neveste le înjuriase. Intru a?a om de jos 
s’a stins vestita familie a Bathorescilor.

Bathurst, (pron. betoerst), 1) oraç în Walesul 
nou de sud (colonie englezà în Australia), situât 
pe malul rîului Macquarie, eu 9000 loc., episc. 
rom.-cat. §i anglican, mai multe çcoli, 5 bânei etc., 
centrul unui district bogat în mine de aur; 2) oraç 
în colonia englezà Senegambia, situât la gura 
rîului Gambia pe insula St,-Mary, eu 6239 loc. 
çi un bogat comerciu, care se aflâ eu deosebire 
in mâni franceze; 3) B., insula, v. Mellville.

Bathurst, familie veche engl., amintità în do
cumente déjà la 1291 ; mai târijiu membrii ei 
furâ ridicati la demnitatea de con(i. 1) B., Balph, 
n. 1620, a studiat teologia, dar pe timpul res- 
boiului civil s’a dedicat medicinei, întemeind 
împreunâ eu câtiva savant! în Oxford societatea 
Royal Society. Dupa restauratiune însâ a întrat 
din nou în ser- 
viciul bisericei. A 
scris çi poesii în 
latinesce. f 1704.
2) B., Allen, n.
1684,afostmem- 
bru al parlamen- 
tului englez înti’e 
1705, 1712 apar- 
tinênd paa'tidului 
Toiy; 1711 afost 
chiematde regina 
Anaîn oasalor(Ji- 
lor, unde fàcea 
stiaçnicâ opositie 
lui Walpole, dupa 
câderea câruia 

întrà în consiliul 
secret. Regele 

George III. il ri-
dicà la rangul de conte, t 1775. B. avea legâturi 
eu capacitâti literare ca Pope, Swift, Sterne etc.
3) B., Benjamin, n. 1784, s’a dedicat diplomatie! ; 
1809 a fost trimis oa ambasador la Viena, dar la 
rentoarcere a pierit fârâ urmâ dimpreunâ eu 
depeçile însemnate, ce ducea eu sine.

Bathyhius Haekeli, un gen de monere des- 
coperit de Huxley în 1868, care acopere fundul 
oceanelor la adâncimi mari delà 4000—8000 m. 
In protoplasma sa se gâsesc nisce corpuscule 
microscopice de calcar, foarte curioase. Dupa 
Haeckel descoperirea acestei monere aruncà 
O mare luminà asupra problème! aparitiunii 
vietei pe pâment çi a generatiunii spontanée. 
Ba ar représenta «protoplasma primitivâ», din 
care Oken, Sncà eu o jumëtate secol înainte, 
sustinea câ s’au desvoltat toate organismele. 
Existenta lui B. s’a combâtut în urmâ de mai 
multi, cari sustin câ B. sûnt precipitate de gips 
formate pe fundul màrilor. Lit. : Huxley, Journal 
of microscop. science, vol. VUI, çi Haeckel, Das 
Protistenreich, 1887, p. 73. [Antipa.]

Bathykies, sculpter grec din Magnesia în 
Karia; a trait în veacul al 6-lea a. Chr. B. e 
autorul tronului lui Apollo din Amyklae în 
Lakonia.

Bathyllos, 1) B. din Samos, faimospiin frum- 
setea sa; fù cântat de Anacréon. 2) B. din 
Alexandria, amicul libert al lui Meoena; pan- 
tomim dramatic sentimental, rival de moai-te 
eu cilicianul Pylade, çi actor favorit al poporului. 
3) B. mediocru, poet latin, contimporan çi pre- 
tins rival eu Virgiliu.

Bâtiitoare, sûnt paseri cântâtoare din familia 
Motacülidae, au coadâ lungâ, rotuncjità, eu care 
bat necontenit pâmêntul, codobaturà; tarsul 
lungit çi subtiat e tabelat pe dinainte; penele 
plutitoare din aripi sûnt égalé de luugi. Petrec 
prin aràturi çi pe lângâ livc(}i, urmârind insecte. 
Speciile mai comune sûnt : B. albà, çi B. gai- 
binà, ambele migràtoare. [V. B.J

Batist, pànza cea mai subtire çi cea mai fini, 
care se tese din bumbac; eu toate câ e deasà 
în lire çi foarte tare, este aproape transparentà; 
se numesce în comerciu çi B. clair. Cel mai 
fin B. s’a fabricat în Indii çi patria sa e B as tas, 
de unde, poate, derivâ chiar numele B. Fieoare 
bucatà de B. este tesutâ la capete ou lire de 
argint; numërul acestor fire indicà calitatea

B.-ului. B. se îu- 
trebuinteazâ pen- 
tru nifâria cea 
maifinâ de dame, 
precum çi pentiu 
baine de pat ç. a. 
Se fabricâ çi B. 
colorât çi Im

primât, care so 
întrebuinteazà 

la toaletele da- 
melor.

Batlstâ, basma 
de busunar, fâ- 
cutâ din batist 
sau din altfel de 
pânzà. [M. B.J 

Batjan, insula 
Batozâ. în Moluccele nor-

dice, 2164 km8.,
eu 11,000 loc.; stâ sub protectorat olandez.

Bâtianul, gen de pasere bâltâreatâ din fam. 
Ardeidae, eu cioc lung, ascutit çi comprimât de 
laturi, cap ângust çi grumaz lung acoperit eu 
pene scurte ; aripile lungi çi lato sûnt trunohiate 
la vîrf; coada oompusà din 10—12 cârmaoe, e 
rotuncjitâ. Penele corpului în genere sûnt dese, 
moi çi uneori pufoase, cele de pe ceafâ, piept 
çi spate de regulâ mai lungi. Sboarâ uçor, dar 
eu putinâ istetime. Dupà mârime çi ooloarea 
penelor deosebim mai multe speoii : B. cenufiw, 
B. rofietic, B. alb çi B. mic sau garzetta ç. o. 1., 
toate acestea petrec pe lângâ ape, nutrindu-se 
cupesci,broasoeçialtevietâtiacuatice. [V.B.] 

Batman, mésurâ comercialâ în Persia, ce diferâ 
dupâ tinnturi ; cea mai usitatâ e = 2'944 kgr. In 
Buchai'a çi Chiva servesce ca unitate în co- 
merciul en gros.

Batn-el-Hadsar, tiuut pietros çi aproape pustiü 
în Nubia, lângâ Nil, între Dal çi Vadihalfa, la 
0 înâltime de 128 m. ; multe cataracte ale Nilului’ 

Batoc, (zool.) lat. Oadus Morrhua, pesoe din 
ordul Anacantopterigienilor, de coloare cenuçie, 
pâtat eu galben, pânâ la l-5 m. lung çi 50 kgr. 
greu. Trâiesce în pârtile nordice ale Ôceanului 
Atlantic ; cei mai mul(i B.-i se prind în Labrador
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çi Fundlanda noua. Din ficatul B.-uIui se extrage 
oleiul de pesce, care se folosesce ca médicament.

Batoidei, (Gtin-.), y. Rajides.
Batonga sau Batoca, popor în Africa eoua- 

torialâ pe malul stâng al rîului Zambezi. Sûnt 
agricultori diligenfi, fauri dibaoi, îndrâzneti vê- 
nâtori de elefanfi çi se piicep bine la tâbâcârit. 
Limba lor seamènâ eu a seminfiei Damara.

Batofii, com. i-ur. în Rom., j. Mehedinfi, pl. 
Blabnita, pe malul Dunârii; formeazà com. eu 
eât: Atàrnatü, Secuiicea, Ostrovu Corbidui çi 
B.-moçneni, avênd 1050 loc. ; pe teritorul co- 
inunei, lângà Dunàre, se gàsesc nisce imine antice.

Batozâ, maçinâ de treerat cerealele. Sûnt 
B. de treerat manuale, eu vîrtej de vite çi 
de abur. O categorie deosebitâ a lor o formeazà 
ina^fiDile de treerat combinate, cari nu numai 
treerà, ci çi vênturâ, cern çi sorteazâ totodatâ 
bucatele, deci, pe lângà site çi ciur, an çi ci- 
lindm de sortat în lâuutrul lor. {V. üustr.) B. se 
mai uumesc çi maçinile de sfârâmat pommbul de 
boabe. B.-le de ponimb se fac iaràçi manuale sau 
de abuj'.

Batrachii, v. Broascele.
Batrachium, umtlàturà sub limba, numita în 

româuesce broascâ.
Batrachomyomachia, fgrec.J adecâ: resboiul 

broascelor eu ^oarecii, poem epic atribuit lui 
Homer, al cânii autor se (}ice a fi fost Pitres, 
fratele reginei carice Artemisia, care trâi pe 
tiinpul resboaielor persice. B. e o parodie a 
lliadei ; în ea se descriu luptele hazlii ale broas
celor eu çoarecii în formele grave çi pline de 
demuitate ale eposului serios. In românesce a 
fost tradusâ în prosà de I. D. Caragiani.

Batsch, Carol, vice-admiral german, n. 1831 
în Eisenacb. A întrat 1846 în marina comer- 
cialâ, iar 1848 în cea de resboiu; 1871 a co- 
maudat vasele »Vineta« çi »Gazelle« în expedifia 
lor în India vesticà, tôt astfel mai multe expe- 
difii în Marea Mediteranâ. In una din acestea s’a 
îutêmplat cioenirea vapoarelor »Kbnig Wilhelm» 
ou »Grosser Kurfürst», cufuudàndu-se acest din 
ui'mà. B. a fost tras în judecatà çi osândit la 
6 luni arest; împêratul însâ îl agra^ià dupa 
2 septëmâni, numindu-1 director la admiralitate, 
mai tàr(jiu viceadmiral. 1883 s’a retras. A scris: 
s’Nautische Rückblicke», (1892) ç. a.

Batta, comunâ mica în Ung., cott. Caraç- 
Severin, eu 1524 loc. Romani agricultori ; oficiu 
postal.

Batta, sau Battak, mai multe seminfii ma- 
laieze pàgâne pe insula Sumatra, ca. 390,000 sufl., 
sa ocupà eu agricultura, prâsirea vitelor çi in- 
dusti'ia.

Battenberg, satîn Germania (Hessen-Nassau, 
distr. Wiesbaden), 1045 loc. Familia contilor 
de B. se stinse în 1314. Titlulunei princese de 
B. fù dat sofiei morganatice a lui Alex, de Hessa, 
tundându-se astfel casa de Battenberg, des- 
cendenta din (jisa priucesâ, fostâ contesâ Iulia 
de Hauke, polacà de origine. Doi din fii acestora 
jucarà roi în istoria contimporanà. Al 4-lea, câ- 
sâtorit eu fica reginei Victoria, e colonel çi A. R. 
in Englitera. Al 3-lea a fost Alex. B. al Bul- 
gariei, n. 1857 în Verona; fù aies domn al 
principatului Bulgaria în 1879, isbutind sa-çi 
oâçtige simpatiile poporului çi ale Europe!, prin 
pmtarea-i patrioticà, çi antipathie fa(â de Ruçi.

ËQCicIopedia roman&. Vol. 1,

Dupa resboiul eu Serbia ostilitàfile diplomatice 
ruse nu înceteazâ. Prinful e luat din palat 
(20 Aug. 1886), printr’o oon.spira(ie mUitarâ, çi 
dus la Reni. De aci el trecù în Austria, apoi 
reveni în Bulgaria, aclamat de ai sëi. Printr’o 
depeçe vrù sà se împace eu 'fai'ul, dar acesta 
i-a respuns antipatic. B. se retrage (7 Sept. 1886) 
la Darmstadt làsànd o regenfà. Era foarte po- 
pular în Bulgaria çi iubit. A fundat ordinul sf. 
Alexandru çi a instituit solid armata pricipatului. 
t 1894 ca conte de Hartenau, regretat adânc 
de foçtü sèi supuçi.

Batteux, Charles, filosof franc., n. 1713; studià 
în Rheims, se fâcù preot çi se duse la Paris, 
unde fù profesor la diferite colegii. La 1761 fù 
aies membru în academia francesà. j-1780. Impor
tante sûnt scrierile sale de esteticà, în cari toate 
artele sûnt reduse la principiul fundamental, 
care consi.stâ în »imitarea natiuii frumoase». Opul 
principal este ; «Cours de belles-lettres», (5 tom. 
1765), în limbagermanâ de Ramier la Lipsea, 1802.

Batthyâny, fam. vecbe magli. Dintre membrii 
familiei B. mai celebri au fost; 1) B., Adam, 
banul Croatie!, t 1703. 2) B., Ludovic, literat,

1808. 3) B., Ignafiu, eppul Transilvaniei, 
întemeietoml bibliotecii reuumite din Alba- 
lulia, t 1798. 4) B., losif, primatele Ungariei, 
-)- 1799. 5) B., Casimir, ministi’ul afacerilor 
externe al Ungariei sub revol. magh., f 1854. 
6) B., Ludovic, primul ministru-president al 
Ung., n. 1806, exécutât în 6 Oct. 1849. [T. F.]

Battonya, com. mare în Ung., cott. Csanâd, 
cercul eu asemenea numire; 12,018 loc., între 
cari Maghiari 7248, Romani 1637, Sêrbi 2458, 
Slovaoi 455; sediu protopretorial, oficiu per- 
ceptoral, telegrafo-postal, judecàtorie cercualà ; 
gara, direcflunea domeniilor statului, 3 mori eu 
vapor. Teritoml comunei e de 13,849 hectare.

Battuta, Citai.) în musicâ = bàtaie, sinonim 
eu tact, mesura. Expresiimea a B. se între- 
buinteazâ în acompaniamente prin oposifiune 
eu expresiunea colla parte, indicând locul, 
unde trebue a se relua stricta observare a 
mësurei, dupa ce câtva timp s’a urmârit partea 
principalâ, care mergea ad libitum. In arta 
contrapunctului teoricianii vechi numiau B. miç- 
carea armonicâ între parfile extreme delà o 
decimà la o octavâ. [T. C.]

Batu, insulele —, («insuie de piatrà»), grupâ de 
insuie la coastele vestioe ale Sumatrei, 1117 km2., 
eu vr’o 3000 loc., în posesiunea Olandezilor; 
se produc nuci de cocus çi cuiburi comestibile 
de rândunicâ.

Batua, popor pitio în pâdiirea cea mare Congo. 
Despre acest popor foarte çiret scrie Stanley 
în oartea sa: Im dunkelsten Africa; «Oamenii 
aceçtia sûnt nomaeji, de o constitutie mai putin 
ca normalâ, sûnt pitici sau pigmei, trâiesc în 
pàdurea întunecatà, se nutresc eu vênatui, la 
care se pricep de minuue. Màrimea lor e delà 
90 cm. pânâ l'4 m. Un bàrbat pitic în floarea 
viefii are 40 kgr., etc.»

Batu-Chan, teribil prinf tatar din secl. XIII., 
nepot çi moçtenitor al lui Gengis-Chan. In 1235 
pornesce sà cucereascâ Europa; sti’àbàte Rusia, 
pâtrunde în Polonia pânâ la Cracovia, de aci 
prin Silesia merge çi distruge Breslau, pustiesce 
apoi Buda çi Ungaria toatà pânà în^ Dalmafia. 
In urmà fù rechiemat la Volga sa înlocuiasoà

28
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pe reposatul mare-chan Oktai, unde preste putin 
mûri lâsând total fratelui sëu Berka. In Rusia 
sûnt multo amintiri despre acest priât- Calea 
laptelui se numesce drumul lui B. ; exista în 
guvern. Vladimir, satul Batyevo, çi lângà acesta 
movila, pe care a fôst oortul fiorosului chan ; o 
poarta din Kiev, în fine, s’a (}is multà vieme 
alui B. Batu-chanide se 4106 a fi cele 3 dinastii 
ale Tataiilor: Orda de aur, cei din Crimea çi 
cei din Bukhara.

Batum^ oraç eu port însemnat, lângà Marea 
Neagrâ, lu guvern. mseso Kutais (Transcaucasia), 
pana la congresul delà Berlin aparfinea Turoiei ; 
11,878 loc-, export de petroleu, porumb etc.

Bâtuta, dant bàrbàtesc, care consista din mai 
multe figuri, dintre cari o parte se joaeâ în 
cerc, iar alta în pârechi : fig. a doua, »fuga lungâ», 
se joaeâ în paçi lungi, seamënâ eu »grand-mazur« 
polonez; fig. din urmà (a §esea), »tesâtura«, are 
aspect màiestos. Musica e o veche mélodie a 
»câluçerului«, de origine de pe Têmavâ (Trans), 
se oântâ în tact de a/4.

Baudissin, Wolf, conte de, literat germ. n. 1789. 
în Rantzau. Dupa terminarea studiilor univer- 
sitare a întrat în serviciul statului danez, de unde 
însâ a trebuit sa se retragà, petrecênd apoi mai 
mult în Dresda. Çi-a câ§tigat mari mérité ca 
tradueëtor al mai multor piese din Shakespeare, 
Molici’e, Gozzi çi Goldoni; a modernisât çi unele 
poeme vechi germane, ca: »Iwein mit dem 
Lowen« çi »Wigalois«. t 1878.

Baudrillart, Ènric, economist franc., n. 1821 
în Paris, 184,5 prof, la Collège de France, 1855 
redactor la «Journal des économistes»; f 1892. 
Opuri princ. : «Philosophie de l’économie poli
tique», (2 ed. 1883) ; «Histoire du luxe privé et 
public», (1878—80, 4 vol.); «Les populations 
agricoles de la France», (1880 çi 85, 3 vol.)

Bauer, 1) B., Anton, criminalist german, prof, 
în Gbttingen, n. 1772 în Marburg, f 1843. A scris: 
«Die Warnungstheorie, nebst einer Darstellung 
u. Beurteilung aller Strafrcchtstheorien», (1830), 
«Grnndsâtze des Kriminalprocesses», (1805) etc.

2) B., Frideric, mechanic german, n. 1783 în 
Stuttgart, j- 1860. El a fost mâna dreaptâ a lui 
Kônig Frid. la inventarea çi perfeefionaroa 
presei mechanice; ambii au çi întemeiat în 
Oberzell, làngâ Würzburg, o fabricà pentru con- 
struirea acestor prese.

3) B., Bruno, filos. çi critic, n. 1809 în Einsen- 
berg (Sachsen-Altenburg), j- 1882 în Rixdorf, 
lângà Berlin. A fost docent la universitatea din 
Bonn. B. a stat totdeuna départe de çcoala din 
Tübingen; el atribue çi filosofului Seneca in- 
fluentà asupra genesei creçtinismului. A scris: 
«Kritik der evang. Geschichte des Johannes», 
(1840) ; «Kritik der evang. Geschichte der Sy- 
noptiker», (3 vol., 1841—42); «Kritik der Evan- 
gelien», (4 vol., 1850—52) ; «Philo, Strauss, Renan 
uüd das Urchristenthum», (1874) ; «Christus und 
die Caesaren. Der Ursprung des Christenthums 
ans dem romischen Griechenthum», (1877) etc.

4) B., Ferdinand, baron de, n. 1825 în Lem- 
berg. A luat parte la resboaiele din Ungaria (1849) 
çi Italia (1859 çi 1866) ; între anii 1878 çi 1881 a 
fost oomandant de corp în Sibiiu, 1881—88 co
mandant în Viena, iar la 16 Mart, 1888 a fost 
numit ministru de resboiu. j- 22 Julie 1893 
în Viena.

Bauerbach, sat lângà Meiningen, eu 364 loc. 
la moçia de aci a scris Schiller 1782—83 »Ca- 
balà çi amor».

Bauernfeld, Eduard de, scriitor de comedii; 
n. 13 lan. 1802 în Viena, unde a studiat dreptul. 
Pânâ la 1848 ocupà functiuni de stat, dupa aoeea 
s’a dedicat exclusiv literaturii. Deveni nobil; 
t 9 Aug. 1890. Primele încercàri drainatice nu 
sûnt reuçite ; mai sucoese «Minte uçoarâ din amor-, 
(1831) çi «Protocolul dragostéi», (1831). Din co- 
mediile lui s’au susfinut mult pe scenâ «Mâi- 
turisirile», (1834), «Civic çi romantio», (1835) çi 
«Majoren», (1646), o alegorisare a referinfelor din 
stat. Amintire mai morità: «piariul», (1836), 
«Salonul literar», (1837), «Imperativul categorie», 
(1851), «Crise», (1851), «Fata Morgana», (1855), 
«Virtuoçii», (1855); »Escelen(ia«, (1865); «Din 
societate», (1867); «Tinerime modernâ», (1869); 
«Pacea ferei», com. ist. în versuri, (1870) ; «Pàrà- 
si(ii«, (1878) ; «Resbunarea fetei sau studenfii din 
Salamanca». (1881). ComediileMB., mai aies cele 
de salon, sûnt adevërate copii sociale, cari reo- 
glindeazà viafa modernà, miçcarea spiritual,à a 
timpului, traiul unor oercuri familiale. Carac- 
terele vioiu descrise, situapunile sûnt expuse eu 
istefime çi farmec teatral. Eroil lui de predi- 
lecfiune sûnt burlaci do spirit, blazafi, cari dupa 
0 sgomotoasà çi agitatà tinerefe îçi aflà liuiçtea 
în portul unei càsàtorii fericite. Dialogul (dis- 
eu(ia) este de model, élégant, eu spirit, plin de 
umor nefoi’fat, care se ivesce çi în epigrainelo 
lui B. : «Xenii blânde». Talentul lui obscrvntoric 
cuprinde scenele cele mai potrivite, pe cari le 
expune eu plan artistic. Dramele serioase : «Un 
luptàtorgerman», (1844); «Francise din Sickingen», 
(1850) ; «Alkibiades», nu sûnt reuçite. Produotele 
dramatice ale lui B. sûnt cuprinse în ed. delà 
1871—73, (Viena, 12 tom.) A scris çi poesii, 
mai bune cele satirice (ed. II. 1856). A mai scris : 
«piar poetic» delà 1820—1886, (Berlin, 1887), 
memorii, un roman etc. [Dr. E Oiistea.J

Bauhin, l) B., Jean, n. 12 Febr. 1.541 în Biile, 
f 16 Dec. 1613 în Montbéliard; a fost la început 
prof, de retoricâ în Bâle, exercitând în acelaçi 
timp çi profesiunea de medio, dar mai apoi se 
ocupà aproape exclusiv numai eu botauica çi 
scrise : «De plantis a divis sanctisve nomen ha- 
bentibus», (1591); «De plantis Absynthii iionicn 
habentibus», (1593) ; «Historia novi et admira- 
bilis fontis etc.», (1598) çi «Historia plantaruui 
universalis».

2) B., Gaspard, frate eu precedentul, n. 17 lan. 
1560, t 5 Dec. 1624. A fost succosiv prof, de 
limba grec., de botanioà çl de medicinâ. Prinfie 
numeroasele scrieri de botanioàputem cita: «Phy- 
topinax», (1596); «Aniniadversiones in historiam 
generalem plantarum» etc. Linné a dedicat me- 
nioriei fraplor B. genul Bauhinia, ale oànii 
frunze sûnt formate din doue foliole reimite 
în parte. [E. T.j

Bauhinia L., (botan.) gen de plante lignoMC 
sempervirente (uneori càtârâtoare) din familia 
Leguminoaselor, trib. Bauhiniee, ce cresce pre- 
tutmdene sub tropi. Multe spocii se folosesc m 
medicinâ: aça florile de B. tomentosa L. dm 
India orient, contra disenteriei, scoarta la infla- 
mapuni, sooarfa de B. variegata L. çi S. acu- 
minata L. ca adstringent la inflanmpunea gan- 
glioniloi1 oervicali çi ca laxativ, foile delà B. for-
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ficata Lam. din Brasilia ca emolient etc. Specii 
(le B. se cultiva la noi în florârü. [A. Pr.]

Baukis fi Phiiemon, dupa mit. grecâ au fost 
0 inuiere çi uu bârbat din Phrygia, bStrâni sâraci, 
dai' renumiti pentru bunâtatea, iubirea çi cre- 
dinfa lor. Zeus eu Hermes, luând fâpturâ de 
oaineni, sau coborit din Olimp, çi ca sa vadâ de 
sonrtea oamenilor, au càlâtorit prin Phrygia. 
Cànd s’a înnoptat, au întrat în case domnesci, 
dm' nime nu i-a primit, çi mergêud mai départe 
îütrarâ într’o oolibâ, ce era a lui Philemon çi 
B. Aceçtia îi primirâ eu iuimâ deschisà çi le 
açternurâ ce avurâ mai bun. Oaspetii, când au 
pleoat, li-au descoperit cà ei cine sûnt, çi coliba 
lor au prefàcut-o într’un templu, în care pe ei 
i-au pus de pi'eoti, apoi pe ei i-au prefâcut în 
doi arbori, iar prejurul 1-au pedepsit eu esundare 
mare. Acest mit se aflâ çi la Eomâni ; în locul 
lui Zeus e Dumne(}eu, în locul lui Hermes e 
Sâüt-Petru, cum s. e. e în colinda: Avutul çi 
Sëracul. (Cf. At. Marienescu : Colinde, pag. 57 ; 
înBasmele romane de L. Çâinean mitul se reaflà 
în mai multe forme.) [Atm].

Baumanti, 1) B., I. L, filosof modem, apai-fine 
giupei care, în fa(a sistemelor existante, pâ- 
çosce eu noue încercàri întru cultivarea filo- 
soflei. B. sustinénd basele idealistice ale specu- 
laflunii filosofice, aduce un argument indirect 
pentru valoarea realismului. A scris: Philos, 
als Orientieruug über die Welt ; Handbuch der 
Moral. [PI.]

2) B., Oscar, explorator, n. 1864 în Viena. 
A facut càlâtorii de studii în Monténégro (1888 
çi 1889), în Congo (1885), pe insula Fernando 
Po (1886) çi in Usambara (1888 çi 1890). A scris: 
«Fernando Po und die Bube«, (1888) ; «InDeutsch- 
0.stafnka wiihrend des Aufstandes«, (1890); 
«Usambara», (1891 ).

Baumbach, Rudolf, poet germ., n. 1841 în 
Kranichfeld. Poesiile sale sûnt pline de umor, 
vioaie, profonde çi de forma fminoasa. A scris: 
»Zlatorog«, (un mit slovenesc) ; «Trnggold» ; câu- 
tecul eroic «Horand u. Hilde», (episodul cunoscut 
din »Gudrun«), precum çi alte multe poesii, de- 
scrieri çi nara(iuni, cari toate au apàrut déjà 
în oâte 7—23 editîi.

Baumé, Antoine, (prou. Borne) chimist franc., 
n. 26 Febr. 1728 îu Senlis. A fost profesor la 
çooala de farmacie; a îmbunàtàjit prepararea 
mai multor medicamente çi a scris manuale 
niult folosite. •]• 1804.

Baumgarten, 1) B., lohann Christian, botan., 
n. 7 Apr. 1765 la Luckau în Lausitz, f 1843 
la Sighiçoara în Trans. A scris : »Flora Lipsiensis», 
Lipsea, 1790 çi «Enumeratio stirpium Magno 
Transsilvaniae principatui praeprimis indigena- 
™n]S t. I, IL, HL, Vindobonae, 1816; t. IV. 
Cibinii 1846, curante M. Fuss. [E. T.]

2) 5., Alex. Gottlieh, filosof, n. 1714 în Berlin. 
Dupa ce a studiat în Halle teologia çi filosofia 
a fost numit profesor de filosofie în Frankfurt ; 
11762. Cap luminat çi spirit ager, el a dus lilo- 
sofia lui Christ. Wolf pânà la cel mai înalt punot 
de cnlminajiune. El este întemeielorul estetioei 
oa soiinta çi ca disciplina filosoficâ a parte. Scr. : 
De nonnulis ad poema portinentia, 1735; Aes- 
tuehea, 1750—58; Methaphysica, 1739; Ethica 
pudosophica, 1740. (Cf. Ueberweg. IH.) [PL]

Baumgartner, 1) B., Andréas, baron de, bârbat

de stat çi savant austriac, n. 1793 în Friedberg 
(Boemia). S’a dedicat studiilor matematice, ocu- 
pând catedra de fisicâ la universitatea din Viena, 
delà care s’a reti'as din cause de sâuâtate. La 
1848 fù numit pentru sourt timp ministru al 
lucrârilor publiée, la 1851 ministru de comerciu 
çi finance, la 1855 president al academiei de 
sciinfe din Viena. t 1865. A scris: »Araeo- 
metrie®, »Die Mechanik in ihrer Anwendung 
auf Künste und Gewerbe«, »Naturlehre« etc.

2) B., Gallus lacoh, bârbat de stat elvejian, 
n. 1797 în Altstàtten; a studiat dreptul în Frei- 
burg çi Viena. A ocupat diferite funotiuni în- 
semnate în Elvefia, aparfinênd la început par- 
tidului liberal, iar mai tSrcJiu ultramontanilor; 
la pregàtirea proiectului de constitufie delà 1831 
a luat parte înseninatâ. f 1869. A scris: »Die 
Schweiz in ihren Kampfen und IJmge.staltungen 
von 1830—50«, (4 vol.) ; «Geschichte des schweiz. 
Freistaats und Kantons St. GaUen«, (2 vol.).

Baumgârtner, Garol Enric, medic germân, 
n. 1798 în Pforzheim; între anii 1824—62 a 
fost profesor în Freiburg; este autemergëtoml 
teoriei celulare a lui Schwann. Sorierea sa mai 
însemnatâ e: «Handbuch der speciellen Krauk- 
heits- und Heilungslehre®.

Baur, Ferd. Christ, renumit teolog protestant, 
întemeietorul fcoalei din Tübingen (çcoala cri- 
ticâ), care a scos la i vealâ vederi de tôt noue asupra 
creçtinismului primitiv; n. 1792 în Schmieden, 
lângâ Stuttgart, f 1860 ca profesor de teologie 
în Tübingen. Dintre numeroasele sale opéré 
amintim : »Symbolik und Mythologie, oder die 
Naturreligion des Altertiuns», (3 vol., 1824—25); 
»Die christliohe Gnosis, oder die christliche Ee- 
ligionsphilosophie», (1835) ; »Die christliche Lehre 
von der Dreieinigkeit u. Menschvverdung Gottes», 
(3 vol., 1841—43); «Kritische Uutersuchimgen 
über die kanonischen Evangelien», (1847) ç. a.

Bausch, Joarmes, naturalist, n. 1605 în Schwein- 
furt, -|- 1665; este unul dintre membrii fun- 
datori la «Academia naturae cmiosorum®, caro 
publicà memoriile sale sub numele de : «MisoeUanea 
academiae naturae curiosorum®, iar mai apoi s’a 
sohimbat în acela de: «Nova acta academiae 
naturae curiosomm®. [E. T.]

Bausznern, Guido de, n. 1839; politician sas 
din Trans., a studiat drepturile, dar a întrat în 
serviciu militai-, pe care mai târ(]iu 1-a pârâsit, 
ca sâ treaeâ pe cariera politicâ. A représentât 
mai mul(i ani cercul électoral al Agnitei în dieta 
(erii, ca membru al partidului guvernaniental. 
In 1893 a fost numit comité suprem al cottului 
Fâgâraç, în fruntea eâmia stâ çi a()i.

Bautain, Louis Eugène Marie, filosof çi teolog 
franc., n. 1796 în Paris; delà 1848 vicar suprem 
al diecesei Parisului çi profesor de teolog. mo- 
ralâ; F 18 Oot. 1867. Scr.: «Philosophie du 
christianisme®, (1835, 2 tom.) ; «Psychologie ex
périmentale®, (2 ed. 1859) ; «Philosophie morale®, 
(1842, 2 tom.), predice etc.

Bâufar, 1) B.-ul de sus, comunâ micâ în Tre., 
cotb.Unedoarei, pretura Hategului, eu 1077 loc., 
aproape to(i Eomâni gr.-cat. 2) B.-ul de jos, 
comunâ micâ in acelaçi cott. çi preturâ eu 
851 loc. de asemenea aproape totiEomâni gr.-cat.

Bautzen, câpitânatînregatulSaxonia, 2470 km2., 
eu 384,904 loc. Capitula B. (Budissin) e situatâ 
lângâ Spree, eu 23,668 loc. (1895) ; dom, castel ;

28’'’
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170,000 oameni çi a predat fort. Metz. Capitularea 
aceasta stîrni în Francia cea mai mare amârâ- 
ciune contra lui B.; acusat pànâ $i de tradare 
fù arestat 1872 la cerere proprie. Sub presiunea 
opiniunii publiée fù osàndit 10 Dec. la degra- 
dare çi moarte. Preçedintele republicei, Mac- 
Mahon, schimbà pedeapsa în închisoare pe 20 ani. 
Transportât pe iusula Sainte-Marguerite, lângà 
Cannes, fugi 10 Aug. 1874 la Madrid, de unde 
pubücà pentra justiGcarea sa: «Episodes de la 
guerre de 1870 et le blocus de Metz«, Paris, 
1883. t 1888 în Madrid.

Bazamac, rachiu ordinar, neîndulcit, nearo- 
uiatisat; v. Basaniac.

Bazancourt, César Lécat, baron de, scriitor 
franc., n. 1810, t 1865. In resboiul crimeic a 
fost însârcinat sa facâ guvernului rapoarte, cari 
apârurâ çi în broçura; «Cinq mois au camp de
vant Sébastopol», (1855). Opéré istorice a mai 
scris : «L’expédition de Crimee jusqu’ à la prise 
de Sébastopol ; chronique de la guerre d’Orient», 
(1856) ; «Les expéditions de Chine et de Cochin- 
chine», (1861—62); «Le Mexique contemporain», 
(1862) ; «La campagne d’Italie de 1859». A scris 
çi mai multe romane, ca: «L’escadron volant de 
la reine», (1836) ; «Un dernier souvenir», (1840) ; 
«La princesse PaUianci», (1852) etc.

Bazar, (pers.J, 1) în orient locul tîrgului; în 
oraçe mari haie, în cari se vend diferite mârfuri, 
mai aies de lux ; 2) numele unui jurnal de modà 
ilustrat, apare în Berlin delà 1855.

Bazard, Saint-Amand, sooiaUst franc., înte- 
meietorul carbonarismului în Francia, mare ade- 
rent çi propoveduitor al teoriilor social-politice 
ale lui Saint-Simon, asupra cârora a (inut pre- 
legeri publiée în Paris; n. 1791 în Paris çi f 
1832 în Courtry.

Bazargic, numele mai multor localitâ(i în pen- 
insula balcanicà. 1) B., a(}i bulgâresce Dobriei, 
oraç bulgar în districtul Varna, eu 10,717 loc., 
O moschee çi mai multe biserici. 2) B. çi Tatar- 
Bazargic, oraç în Rumelia orient., eu 15,659 loc., 
însemnatâ culturâ de urez çi un bâlciu mare^ 
ce (ine din lunie pana în Aug. In apropiere 
se aflâ isvoare calde.

Bazeilles, sat franc, lânga Sedan; aci s’a'dat 
luptâ crâneenâ între Francezi çi Bavarezi la 
1 Sept. 1870.

Baziaÿ, comunâ mica în Ung. cott. Caraç- 
Severin ; gara renumitâ atat pentru calea feratâ, 
cât çi pentm navigajiune pe Dunâre ; centra de 
comunicatiune, oficiu principal de vamâ, posta 
çi telegraf. La B. se îneepe strimtoarea Du- 
nârii numitâ «Poarta de fier».

Bazin, (Bosing), oraç eu magistrat régulât în 
cott. Pojon, 4507 loc. Slovaci çi Germani. In 
apropiere se afia o fabricâ de acid sulfuric çi 
bai reci eu apâ bogatâ în fier.

Bazoche, (les clercs de la B.), societatea aju- 
torilor de procui’atori din Paris, al câror çef 
purta titlul: «Roi de la B.« Aceasta societate 
da de pe la 1303 represonta(iuni teatrale mai 
eu samâ de continu! satiric çi moral, çi a cultivât 
mai târ(}iu çi aça numitele Sottie çi Farsa. A 
prospérât mult sub Ludovic XH., care la 1500 
i-a permis sâ-çi ridice scena în palatul justitiei. 
A încetat eu revolutiunea.

bb (accidenta), în musicà coborirea duplâ, 
bé mol duplu.

Bdelliym, gomâ reçinoasa de Balsamodendron 
africanum Arn ; ea se foloeesce la diverse plasturi.

BdellometrUj, (grec.) instrument de chirurgie, 
care tine loc in acelaçi timp de ventuse çi de 
scai-ifioator, pentru a lua sânge, dispus astfel 
încât reguleazâ emisiunea sângelui çi mesura 
cantitatea extrasâ. Aceastà^operatie se face în 
trei restimpuri succesive. Antâiu se aplicà pe 
piele O ventusâ, adecâ un clopot de oi-dinar de 
sticlâ, în care se rariCcà aerul, pentru oa .sa 
producâ O umflâturâ eu sânge a vaselor oapilare. 
Ridicându-se apoi aceasta ventusâ, se fac inici 
incisiuni superflciale eu scarificatorul, pentru oa 
sa dea scurgere sângelui; în fine se aplioâ din 
nou ventusâ în acelaçi loc, pentru ca sa se scurga 
sângele çi sa se obtinâ astfel cantitatea oeruta. 
A(Ji nu se mai folosesce.

Bdenie, (slav.J priveghiare, vigilie. Creçtinii 
dintâiu în preseara, ori în noaptea premergëtoare 
unor serbàtori mari se adunau în bisericâ, unde 
petreceau priveghind întru rugàciuni, cântàri çi 
cetiri sacre, çi astfel se pregâtiau suüetesce spre 
întimpinarea (Jilei de serbare. In bisericâ de 
rit oriental, afarâ de oficiul de noapte al oarelor 
sacre, care în sens mai larg se poate numôra 
între priveghieri, ca solemnitâti publics de pri
veghiare liturgicâ se pot considéra : oficiul oauo- 
nului sf. Andreiu, (Joi, V. sept. în pâresemi); 
al Acatistului, (Sârabâta, V. sept. în pâresemi); 
cel din Joia mare, (în sept.' patimilor); prive- 
ghiarea în noaptea Crâciunului, a Aretârei Dom- 
nului (Botezul), la sf. Paçti çi Buna-Vestire. 
Priveghierile de regulâ sûnt împreunate eu post.

B-dur, în terminologia musicalâ germanà nu
mele tonaUtàtii si bémol, ou armatura doi bémoli.

Be, semnul chimie pentru beril.
Beachy-Head, promontoriu în Anglia îniro 

Brighton çi Hastings. Aioi au învins Francezii 
sub admiralul TourviUe asupra flotei anglo-olan- 
deze conduse de admiralul Herbert Lord Tor- 
rington (10 Iulie 1690), în al doilea resboiu al 
coalitiunii contra lui Ludovic XIV.

Beaconsfield, (pron.Bec’nsfild), Beniamin Dis
raeli, lord., celebru scriitor çi om de stat englcz, 
n. 21 Dec. 1804 în Londra, fini literatului Isac 
Disraeli, (n. 1766, t 1848). In 1837 fù ale.s 
membru al camerei comunelor, unde se distinse 
prin lupta-i înfocatâ în favorul protectionismului. 
In 1848 ajunse conduoëtorul conservatorilov 
(tories) în caméra comunelor. Febr.—Dec. 1852 
çi Febr. 1858 pânâ lunie 1859, Iulie 1800 
pânâ Febr. 1868 ministru de finante (Chaucfelloi' 
of the exchequer). La 1867 a présentât parla- 
mentului proieotul de legs pentru reforma elec- 
toralâ, care a fost adoptât. Delà Febr.—Nov. 
1868 a fost pentru prima oarâ ministni pre
sident, 1874 pentru a doua oarâ; în aceasta 
calitate a condus B. politica englezâ eu multâ 
abiütate çi succès. La 1876 a fost chieinat în 
caméra lorejilor eu titlul de lord B. çi baron do 
Hughenden. In acelaçi an a fâcut sà fie votata 
de parlament o lege, care acorda reginei titlid 
de împërâteasâ a Indiilor. La congresul din 
Berlin B. a câçtigat Ciprul pentru Marea Britanie. 
Dupâ moartea-i întêmplatà la 19 Apr. 1881 
partisanii sëi politici au înfiintat o societate eu 
numele : «League of Primevères», al oâroi scop 
este lupta pentru lâ(irea principiilor oonsem- 
toare. La adunarea generalâ a acestei asociatiuni.
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care se tine în fiecare an în (Jiua aniversarâ a 
mortii marolui om de stat, çeful paitidului tory 
rostesce totdeuna un mare diseurs politic, con
sacrât în spécial evenimentelor exterioare. Intre 
scrierile mai de seamà ale lordului B. notàm 
romanele; «Vivian Grey«, (1825—27, 5 vol); 
«Oontarini Fleming®, (1832, 4 vol); «Coningsby, 
or the new génération®, (1844, 3 vol.) ; «Tancred, 
or the new crusade«, (1847, 3 vol); «Lothair®, 
(1870); Discursuii 2 vol. (1882) etc. Biogr. de 
Brandes, (1879); O’ Connor, (1884). [G. M.]

Beal, în mit. celtica la Sco(i (jeul soarelui, 
identic eu Bel en (v. ac.) Asemenea e Beel, 
care s'a identificat eu Baal din orient. Beli la 
Celfii din Wales, în Anglia, se chiamà soarele.

[Atm.]
Beala, doue .sate arâmânesci, unul B. dinsus, 

çi celalalt B. dinghios (= din jos), spre nord delà 
lacul de Ohrid, în Albania, laolaltâ eu 1200 suflete.

Béarn, provincie vecbe în sudul Franoiei, 
corespunde pâr(ii estice a aetnalului départ. 
Basses-Pyrénées, eu olimâ sânàtoasâ çi pâçuni 
foarte potrivite pentru economia de vite ; locui- 
torii sûnt çi lucràtori de mine. In secl. VI se 
a^ezarâ aici Baseonii. B. apar^inù pe rând fami- 
liilor Foix, Grailly çi Albert. Prin câsâtorie 
ajunge la Bom-boni; Bnric IV. o moçtenesce 
delà mamâ-sa. 1620 s’a incorporât la Francia. 
Capitala e Pau. Cf. Bordenave, Histoire de B. 
et Navarre (1873).

Bear-River, (Rîul- UrfilorJ, numele a trei 
rîuri în America de nord. Unul se aflà pe teri- 
torul Utah çi e afluent al marelui lac sàrat, 
al doilea isvoresce din munfii Sierra Nevada în 
California çi se împreunâ nu départe de Marys- 
ville ou rîul Feather; al treilea e sourgerea 
marelui lac al urfilor, (Great Bear-Lake) în 
rîul Mackenzie din British-Nordamerika.

Beastlore, (engl., pron. bist-lor), înseamnà: 
zoologie, dar nu in înfelesul scim(ific al cuvên- 
tului, ci în înteles poporal, cuprin(Jênd credinfele 
çi supemtitiunile, ce poporul le are fafà de deo- 
sebitele animale, eu respect la originea, numirea 
çi referinfele acelora fa(à de om. E tôt aceea 
ce numesoe Francezul ; Faune populaire, adecâ 
fauna popularâ. In literatura noastrâ B. e re- 
presentata în numeroase scrîeri mai mici çi mai 
aies în »Ornitologia« çi alte sorieri ale lui S. Fl. 
Marian çi în studiile folcloristioe ale lui Lazar 
Çàineanu.

Beata, ,'lat. fericitâ), atribut ce se dâ de 
câtra pontiflcele roman unei femei eu viatâ 
sfânta, B. Virgo, fericitâ fecioarà Maria; Beatae 
memoriae, de fericitâ pomenire. V. Beatiücare.

Beatificare, aotul prin care biserica déclara pe 
un om reposât, câ este primit în numërul fe- 
rici(ilor din ceriu, çi ca la atare i-se poate da 
cuit régies public. In seclii primi ai creçtinis- 
mului declararea aceasta o fâcea episcopul. Cultul 
public, întrodus în o dieoesâ, prin epistole en- 
cicUoe se uotifîca episcopilor din alte diecese 
eu înyitarea de a-1 primi çi în acelea. Pontificii 
rom. începênd din ,seol. XII. çi-au réservât sieçi 
dreptul de a beatifica çi canonisa (déclara de 
sfânt). Papa Urban Vin. a décrétât prooedura 
canonicà, care se urmeazâ çi acuni la B. In 
sensul aoeleia, înainte de a se pertracta la Roma 
procesul oanonic, trebue sà se cearà delà epis
copul diecesan instituirea procesului formai do

B. Sacra congr. rit. din Roma examineazâ apoi 
actele çi aflându-le în oïdine, cere delà Papa 
designarea comisinnii (signatura commissionis) 
pentru conducerea procesului canonic. Comisiunea 
aceasta face de nou investigafiune asupra vir- 
tu(ilor persoanei. Tôt ce se susfine despre res
pective persoanâ are sa se probeze prin mario]-i, 
experti, documente çi alte mijloace de proba- 
(iune. Dupa aceasta actele se examineazâ de 
nou în 3 congregatiuni (antepraeparatoria, prae- 
paratoria, generalis), aflându-se toate în ordine, 
în çedinfa (inutâ sub presidiul Papei, cardinalii 
çi consultorii voteazâ asupra B. Dacâ majoritatea 
voturilor a fost pentru B., Papa, premitéud ru- 
gâciuni, în o çedin(â solemnâ de mai târ(jiu de- 
clarâ de beatificat pe servul lui Dnmne(Jeu, 
despre care s’a instituit procesul canonic. (V. 
canonisare.) [Dr. Is. Marcu.]

Beat! possidentes, adagiu juridic, care însem- 
neazâ câ, în materie posesorie adevëratul po- 
sesor, avantagiat flind, poate cere menfinerea 
sau reintegrarea sa fafâ eu un tui'burâtor de 
fapt sau de drept. De aoî resultâ ad^iul, câ 
bucurati, fericifi cei ce posed, posesorii.

Beaton, sau Bethune, David, cardinal çi pri
mate al Scotiei, politician, n. 1494. Çi-a în- 
dreptat toatâ activitatea în contra lâtirii refor- 
matiunii. Ajuns la puterea cea mai mare bis. 
çi politicâ în Scofia, a pui’ces uneori ou asprime 
crudà în contra reformatilor. L-au ucis càtiva 
nobili scotiani în 1546.

Béatrice, fica unui nobil, Foleo Portînari, din 
Floren(a, patria lui Dante. lubitâ de acest poet 
âneâ din copilàrie çi moartâ în primâvai'a vietii, 
ea a devenit pe urmâ idealul, care i-a inspirât 
nemuritoarea sa epopee. Conduoëtoarea lui Dante 
prin »Purgatoriu« çi «Paradis®, ea figui'eazâ în 
epopea sa alegorioâ ca simbolul poesiei, religiunii 
çi (ilosoflei.

Béatrice, Léopoldine Victoria, princesâ de 
Saxa-Cobourg çi Gotha, al cincilea copil al prin- 
cipelui Alfred, duce de Saxa-Coboui-g çi Gotha, 
n. 20 Aprilie 1884 în Bastwell-Park ; sora prin- 
cesei Maria de Remania.

Beatrix, fecioarà sfântâ, n. din o familie bogatâ 
romanâ, 203 d. Gbr., denunfatâ de eâtrâ o ru- 
denie pâgunâ a sa, care rîvnia dupâ averea ei, 
a mûrit ca martirâ, liind sugrumatâ în prinsoare.

Beatrix, fica lui Ferdinand de Aragonia, re- 
gele Neapolei, çi a doua sofie a regelui Ungariei 
Mafia Corvinul, eu care se câsâtorî la 15 Sept. 
1476 eu pompâ extraordinarâ. B. exercità asupra 
regelui mare influenfâ prin spiritul çi frumsefa 
sa; remasâ fârâ copii dupâ moartea sojnlui ei, 
în sperantâ câ Vladislav o va lua de sofie, spri- 
gini din toate puterile alegerea aoestuia ca rege 
al Ungariei în contra fiuluî ei vitreg loan Corvin, 
dar Vladislav ajuns pe tron nu-çi tinù promi- 
siunea, çi astfel B. fù silitâ a se rentoaroe 1501 
în patria sa, unde muiî la 1508.

Beaucaire, capitala cantonului B., în arondism. 
Nîmes, départ, franc. Gard, pe malul drept al 
rîului Rhône, în fata Tarasconului, eu 9824 loc. 
Oraç vestit prin vechiul tîrg al Magdalenei, care 
çi a(}i este câutat de ca. 50,000 personne.

Beauce, t>nut sPre sud-vest delà Paris, de al 
càrui grânar se considerâ; capitala; Chartres.

Beaucourt, Gaston Ludovic Emanuel du
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Fresne, marquis de, istoric franc, de valoare, 
n. 1833 în Paris; între numeroasele lui luorâri 
istorice cea mai însemnatâ e : «Histoire de Char
les în 5 vol. (1881—91), premiatâ de aca
demie ou premiul Goberi. El e întemeietorul 
revistei «Revue des questions historiques« çi al 
societâtii bibliografice.

Beaufort, 1) R., Henry, cardinal çi episcop 
în Winchester, mai de multeori cancelar al Eu- 
gbterei; la însârcinarea papei a organisât în 
Germania un resboiu contra Hussifilor. La 1431 
a încoronat în Pairs pe Enric VI., rege al Fran- 
ciei. Ducele de Gloucester i-a fost mare contrar 
politic, dar B. a sciut paraUsa totdeuna intrigele 
acestuia. f 1447. 2) B., Edmund, duce de Somer
set, regent al Franciei sub Enric VI.; a pierit 
la 1455 în lupta delà St.-Albans.

Beaugency, ora$ în départ, francez Loiret, 
arondism. Orléans, 4544 loc. ; aici bâtù în 8 Dec. 
1870 marele duce de Mecldenburg-Schwerin pe 
generalul francez Chanzy.

Beauharnais, nobilà fam. orleanezâ din secl. XV. 
1) B., François de, n. 1756 în La Rochelle, 
députât al nobiümei în Statele-Generale (1789), 
apârând eu încâpâfinare drepturile clasei sale. 
Dupa O încercare zadarnioâ de a râpi pe rege 
(1792) emigrà, devenind major general al arm'atei 
lui Condé, çi protesta contra acusârii regelui, 
oferindu-se a-1 apàra. Sub Napoléon ajunge am- 
basador în Eti'uria çi Spania. Disgrafiat câ nu 
servia interesele lui Napoléon aci, fù exilât 
la moçiUe sale din Sologne pana în 1814. j- orb 
la Paris (1823).

2) B., Alexandre de, n. 1760 înMartinica; ca 
major de infanterie se distinse, sub Rochambeau, 
în resboiul american. Députât nobil în Statele- 
Generale, el primul se uni eu burghezia, jurând 
suprimarea privilegulor în noaptea de 4 Aug. 
Membru în comitetul militai-, secretar, apoi pre
sident de doue ori al adimarii nationale. Incepênd 
resboiul, el fù detaçat la armata de nord ca 
adj. general (1792). Comandà lagârul delà Sois- 
sons sub ordinile lui Custine, fù apoi general 
al armatei de Rin, (29 Maiu 1793). Atacat pentru 
pui'tarea sa, e arestat, tras la trib. milit., con
damnât çi décapitât (23 lunie 1794). A lâsat 2 
fii : prinful Eugeniu, fiu adoptiv al lui Napoléon, 
çi regina Hortensia, marna lui Napoléon m.

3) B., Claude de, a fost câpitan de corabie, 
de ai'tilerie apoi çef de escadrâ. In 17531uàîn 
oàsâtorie pe Marie-Anne-Françoise Mouchard, 
(}isâ Fanny, o femeie literatâ, de care se des- 
pârti în 1762, çi eu care avù un flu.

4) B., Claude, bârbat de stat francez, n. 
29 Sept. 1756. Fù mai ântaiu eficier în garda 
lui Ludovic XVT., senator titular de Amiens 
(1804), cavaler de enoare al împêrâtesei Maria 
Luisa (1810), pair de Francia sub restaurajiune ; 
j-10 lan. 1819. Se câsàterise de doué ori, avênd din 
prima câsâtorie pe fica devenitâ mare duoesâ de 
Baden (1806).

Beaujolais, tinut francez în Lyonnais, între 
Loire çi Saône ; capitala Beaujeu. Bogâtia prin- 
cipalà a locuitorilor în B. e vinul.

Beaulieu, numirea mai multor località(i çi 
castele din Francia. Mai însemnat e orasul B. 
sur Dordogne în départ. Corrèze, arond. Brive ; 
O bisericâ în stil roman, 2454 loc. (1886), fabri- 
cajiune renumitâ de cu^te, mine de plumb.

Beaulieu, Jean Pierre, baron de, general aus- 
triac, n. 1725 în Namur, întrà în armata în 
resboiul de 7 ani, luà parte în luptele delà Kolin, 
Breslau, Leuthen etc. çi avansà la rangul de sub- 
colcnel în statu! majer çi baron. Contribui mult 
la potolh'ea revolufiunii în Brabant, ca ooman- 
dant al unui corp de armata austr., çi avansii 
la rangul de general de brigadâ. Revolujiuuea 
franc. îi mari gloria, apârând granija olandezâ 
de nâvâliri. In resboiul din Italia, învins do 
Napoléon, se retrase la Linz depunênd comanda; 
t 1819.

Beaumanoir, Philippe de, unul din juriseon- 
sulfii francezi cei mai însemnafi din secl. Xlll. 
Opéra sa «Coutumes de Beauvoisis« oferà mare 
interes pentru istoria dreptului francez, isvor 
al legislatiunü moderne.

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 
(1732—99), scriitor çi autor dramatic franc, din 
secl. XVIII. ; flul unui orologier din Paris, prin 
inteligenfa, îndemânarea çi rarele sale calitâti 
s’a înâljat pânâ la cele dintâiu trepto ale so
cietâtii. Numit al doilea Veltaire pentru spi- 
ritul sëu satiric çi talentul sëu de scriitor, prin 
scrierile sale deveni unui dintre antomergëtorii 
çi pregâtitorii revolufinnii delà 1792. Opoi'elo, 
câror datoresce mai aies celebritatea sa, sùnt: 
«Mémoires judiciaires® çi douë drame satirice: 
«Le Barbier de Séville® çi «Le mariage de Fi- 
gai'0«. In aceste douë drame eroii principali, 
prin posifiunea çi peripejiile lor, represintà po- 
porul çi lupta pentru drepturile lui tafâ en pri- 
vileçüle, prejuditüle çi abusui'üe aristocratiei ; 
iaj in «Memoriile® sale a sciut sâ faeâ diutr'un 
interes particular, eu ecasiunea unor procese, o 
problemâ de interes public. [M. S.]

Beaumont, 1) B., Gustave Auguste de la Bon- 
ninière de, publicist çi poHtician franc., n. în 1802 
Beaument-la-Chartre ; "j- 1866. Fù aies hiembru 
al academiei de sclinfe, moralâ çi politicâ. El 
publicà: «Système pénitentiaire aux Etats-Unis», 
în conlucrare eu de Tocqueville, apoi: «Mario 
ou l’esclavage aux Etats-Unis®, «Irlande sociale, 
politique et religieuse». Câi-file lui B. sùnt plino 
de idei liberale çi respirâ cele mai nobile simpatii 
pentru cei oprimafi. 2) B., Edouard de la Bon- 
ninière, Vicomte de B.-Vassy, istoriograf franc., 
n. 1816, vër eu cei premergëtor, 1851—53 pre- 
fect în Laon; 1859, în urma unor abnsnri lînan- 
tiare fù condamnât la doi ani temrii(â ; j- 1875. 
Sorise: «Hist. des états européens depuis le 
congrès de Vienne», (1855—65, 6 vol.);«Histoire 
de mon temps», (1855—65, 6 vol.) ç. a.

Beaumont,jpuÿca—, întrodusâ 1871 în armata 
Olandei; numitâ astfel dupâ numele fabrioantuhd 
de arme B.; calibru: 11 mm.

Beaumont-en-Argonne, oraçel ou 1145 loc. în 
dep. franc. Ardennes, arondism. Sedan; aici 
învinserâ Germanii al 5-lea coi-p do armata 
franc, sub gen. Failly (30 Aug. 1870).

Beaune, capitala arondism. eu aoelnçi nunie 
în dep. franc. Côte d’Or (vechiul Burgund), eu 
12,146 loc.; aici se aflâ un grandies ospital, în- 
temeiat 1443, çi fmmoasa bisericâ Notre Dame 
din secl. XII. çi XIII. Piata principalà pentru 
vinurile de Burgund.

Beaune la Rolande, orâçel în dep. franc. Loiret, 
arondism. Pithiviers, îndireefie nord-ostioâ delà 
Orléans, 1874 loc. ; comeroiu eu bucato çi çofran.
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Aici repurtarâ Prusiacii la 28 Nov. 1870 o strâ- 
lucitâ victorie asupra Francezilor.

Beauregard, (pion, boregard), Petru Gustav, 
eu mimele adevërat Toutan, general al confe- 
deratiunii sudice din America de nord, n. 1818 
lângâ New-Orleans. In resboiul de secesiune 
a ocupat la 14 Apr. 1861 fortul Sumter, la 
21 Iulie 1861 a câetigat lupta delà BuU-Eun, 
dar prin pierderea Inptei delà Sbilob (6 §i 7 
Apr. 1862) çi-a pierdut tôt renumele de beliduce. 
Dnpâ tenninarea resboiului s’a retras în viata 
privatâ, primind postal de president la o societate 
de câi ferate.

Beauri, lacob, coniandantal rottei de Valoni 
çi Germani, oare, tiimis de Basta sa aresteze 
pe Mibaiu în propriiil lui cort pe câmpia Turcjii, 
a uois pe niarele voevod roman (Aug. 1601).

Beauvais, capitula dep. franc. Oise, 18,441 loo., 
lesidenfâ de episcop, catedralâ, teatru etc. B. 
se uuinia la Romani Caesaromagus, apoi Bello- 
vacum, unde s’au finut mai multe concilii. Aici 
se fine o serbare în onoarea femeilor, cari 1472, 
snb conducerea eroinei Jeanne Hachette, apârarà 
oraçul contra Burguncjüor.

Beauxit, (pron. bossit), minerai, v. Bauxit.
Beaver, (castor), çi Beaverteen, fengl.J nisce 

stofe de iarnâ din bumbac, fabricate mai antâiu 
ÎD Anglia, (esute ca postavul, eu péri lungi. 
Beaverteens sûnt cele mai durabile. Adi aceste 
stofe se fabricâ în toate teille eu industrie 
textilâ, din lânà çi bumbac, colorate în verde, 
brun, vênet çi negm .çi apretate. Stofela pre- 
parate analog din lâna cea mai bunâ se numesc 
Castorins. Alte stofe 6ne, cari circula sub nu- 
mele de Beavers çi Beaverteens se tin de soiul 
Vdpel.

Beaver Lake, lac adânc în British-Nordamerika, 
19 km. lung, 10 km. lat.

Beba veche, com. mare în Banat (Ung.), cott. 
Torontal, oeroul Torôk-Kanizsa, ou 3089 loc., 
între cari 1982 Romani; oflciu postal; isvor eu 
apâ minerais, dar nu se folosesce.

Bebber, Wilhelm Jacob van, meteorolog, n. 
1841 în Grietb, lânrâ Emmerich; 1876 rector 
al çooalei reale din Weissenburg, iar delà 1879 
çeful unei sectiuni a observatorului maritim din 
Hamburg; însemnat prin lucràrilo sale meteo- 
rologioe.

Bebek, localitate pe malul Bosforului, aproape 
de Constant!nopole ; aici se afla chioscul sultanului, 
numit Humaiun-Abad, ve.stit pentru oonferentele 
seorete, ce tineau sultanii aici eu ambasadorii 
strâini.

Bebel, 1) B., Henric, n. 1472, f 1518; humanist 
renumit. Dupa ce fScù stadii în drept çi în 
humaniora a fost profesor pentru poetioâ çi elo- 
centâ în Tübingen. Imprietenit eu Brasm çi 
Heucblin, a fost unul dintre cei mai buni lati- 
niçti ai timpului. Impëratul Maxmilian 1-a fâout 
poeta laureatus. A scris : »De laude, antiquitate 
etc. Germanorum«; »Proverbia germanica collecta 
ri latine redacta» ; «Triumphus Veneris« etc. 2) B., 
Ferd. Aug., n. 1840, eu pregàtirea unei çcoale 
cmie s’a stabilit ca stnrngar în Lipsea, a luat 
parte la toate miçcarile luoratorilor çi a fost 
unul dintie cei mai de frunte conducëtori ai 
sooial-democratilor din Germania. Ajuns în par- 
lament, Inptà contra liegemoniei Prusiei çi re- 
construirei imperiului german, t'nènd parte

comunei din Paris. A fost pedepsit eu înebi- 
soare pentru lesa-majestate. A scris: »Unsere 
Ziole«; «Cbristentum und Sooialismus« ; »Die 
Prau in der Vergangenbeit, Gegenwart und 
Zukunft»; »Die Socialdemokratie und das all- 
gemeine Wablrecbt». (Berlin, 1895.1 [PL]

Bebellahamon, numele unui (j.ea al Romanilor 
vecbi în Dacia.

BebutOW, Vasile Ossipovici, principe, general 
rus., n. 1792; 1835 guvernor în Armeuia, 1853 
comandant suprem în Transoaucasia; 1 Dec. 1853 
învinse pe Abdi Paça la Kadikar, iar 5 Aug. 1854 
pe farif Paça la Kurukdere; t 1858 în Tiflis.

Becar, (franc. Bécarre), în mu.sicâ semnul re- 
stitairei, semnul revocârei, (B. quadratum).

Becata, Becaful sau sitarul, (Scolopax rusti- 
cola), 0 pasere din fam. Soolopacidelor, ord. pa.se- 
rilor de balta (Grallatores), are ciocul lung, drept, 
îndoioios. Acoperit eu pene oastanîi, eu vergi 
întunecate çi gSlbinii. Picioarele scm'te, cenuçîi. 
Lung. 32 cm. Trâiesce în Europa çi Asia 
nordica, prin pâdurile umede ; iese la ivealâ 
dimineata çi seara. Se nutresce eu insecte, 
omi(}i, vîermi. La noi vine prin Martie çi clo- 
cesce în Aprilie. Cei mai multi însS trec numai 
pe la noi çi clocesc în Em-opa nordica. In Sept,, 
Oct. çi Nov. merg iaràçi spre sud. Camea lor 
este foarte gustuoasâ.

Becatina, (Galünago media), pasere înruditS 
deaproape eu 'becatul sau sîtarul, eu care sea- 
mënâ foarte mult, însa e mai mica. Lungimea 
ei este de 26 cm. Trâiesce în Eui-opa çi Asia.

Beccaria, 1) B., Cesare, marcheze de, n. 
1735 în Milan, f 1794, e pârintele dreptului 
criminal modem. Pânâ în secl. trecut, vechii 
legiuitori çi juriçti considerau dreptul de a face 
justitie, ca o ai'inà brutalâ çi sângeroasâ în- 
dreptatS contra nelegiuirilor din aoele aspre çi 
turbiu'ate vremuri : legile erau barbare, iar 
pedepsele çi mai barbare. B., îndoctrinat de 
aspiratiunUe moderne ale enciclopediçtilor, pro
clama cei dintàiu, câ ori ce pedeapsâ e ineebi- 
tabilâ, când nu folosesce conservàrii libertâtii 
publiée. Glasul lui B. avù un întins resunet: 
tortarile s’au suprimat, bastiliile se clâtinarâ, 
çi îndoialâ nâsou asupra legitimitàtii pedepsei 
eu moarte. Opéra capitalâ a lui B. este aceea 
asupra delictelor çi pedepselor. Idea fundamen- 
talâ a acestei scrieri e, câ dreptul de a pedepsî 
se întemeiazâ pe dreptul de legitimà apârare al 
sooietâ(ii, presupunênd o preexistentà oonven- 
(iune socialâ, în virtutea oàreia oamenii, inde- 
pendanfi dar isola]i la început, apropiindu-se 
unii de al(ii, s’au oonstitait într’un singur corp 
social, sacrificând parte din arbitriul lor în ga- 
ranfia restalui. Conclusiunea : dreptul de a pe- 
depsi trebue (ermui it în absoluta necesitate a 
apârârii corpuJuî social ; preste aceste limite el 
devine abus. Ideile lui B. au fost adoptate de 
Mably în Fi'anoia, I. I. Rousseau în Elve(ia, 
Blakstone, (Com. cod. erîm.) çi R. Philipps în 
Englitera, (Puterile çi obi. juriilor). (Cf. Voltaire, 
Com. siu- la liore des d. et des p.) »l)ei delitti 
e delle pene« a lui B., tipârit la Monaco în 
1704, apoi la Venefia în 1781, a avut nume- 
roase edifinni mai în toate limbile ; se distinge 
aceea a abatelui Morellet din 1766, reeditatâ de 
couvenfionalul Eoederer în 1797, împreunâ ou 
comentarul lui Diderot, cum çi oea contemporanâ
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a marelui criminalist F. Hélie. In «Bibliothèque 
nationale» s’a publicat o editiune popularà. B. fù 
protesor de économie politicâ la Milano. Cureul 
sèu nu s’a tipàrit decât dupa moartea sa, la 
1804, în colectiunea ecouomiçtilor italiani. »Ele- 
inenti di eoon. pol.« contine multe adevëmri 
noue pentiTi timpii în cari B. a profesat. In- 
teresant este în aceastâ lucrare cum B. ana- 
liseazâ func^innile capitalului $i prevede prin- 
cipiile divisiunii muncii. B. a mai scris o opéra 
despre disordinea monetelor în statul Mila- 
nului çi mijloacelo ei de reniediare, scriere 
din junete, ce în timpul când a apârut, la 1762, 
a fâcut multâ impresiune, în.sâde interes local ; 
aceastâ luerare nu mai e cetita decàt de specia- 
liçti. (Lit.: C. Cantù, B. e il dirittopenale, 1862; 
Joan Bohl, Du progrès en droit pénal, 1889.) — 
2) B., Giacomo Battista, fisician ital., n. 1716 
în Mondovi (Italia); dupa terminarea studiilor 
a devenit preot în Roma, unde, ocupându-se ou 
filosofla, a fost nuinit profescr al acestui studiu; 
tôt în aceasta calitate a funo(ionat în Palermo 
pana la 1748, când, mutându-se la Torino ca pro- 
fesor de fisicà, s’a ocupat eu succès strâlucit de 
sciintele naturale ; f 27 Main 1781. El a fost 
unul dintre cei mai savan(i bârbafi ai seclului 
sèu, çi scrierile sale despre electricitate i-au 
asigurat loc respectabil în literatura sciiofei fisi- 
cale. Scr. : «Dell’ elettricità terrestre atmosferica 
e ielo sereno». Torino, 1775; «Gradus Tauri- 
nensis». Torino, 1774. Scrierile lui B. au con- 
tribuit mult la desvoltarea de astâcji a electro- 
technioei.

Becer, cel ce pui-ta grije de beoiul domnesc, 
bucâtarul Curtii.

Becerra y Bermudez, Emanuil, bârbat de stat 
spaniol, aderent al regelui Amadeus, n. 1823 în 
Santa-Maria de Otero. A luat parte la revo- 
lutiile din 1848 çi 1854. Ca députât propagé 
libertatea religionarà, instructia publicà obli- 
gatoare çi serviciul militar obligator; a fost çi 
ministru al coloniilor, apoi al lucrârilor publics. 
Cn suirea pe tron a lui Alfonso XII. încetà 
influença sa politicâ. La 1884 fù aies mare 
maiestru al Francmasonilor spanioü.

Béchamel, (franc.) mânoare pregâtitâ din unt, 
fàinâ çi smântânâ, ce se folosesce ca sos la 
carne, sau adâugênd mai multâ fâinâ çi zahâr, 
ca pràjiturâ. Numele çi-1 are delà mareçalul 
de curte al lui Ludovic XIV.

Bèchamp, /. A., célébra chimist franc., n. 1816 
în Bassiug (Francia). Ca tiner veni în România 
eu un unchiu al sèu, consul francez în Bucuresci ; 
aici a studiat farmacia çi a practicat la spi(erul 
Mâusel pe Podul Mogoçoaiei ; la 1833 a obfinut 
diploma de farmacist, eu care s’a înscris la univ. 
din Strassburg, unde a depus doctoratul în 
chimie çi medioinâ. 1856 prof. în Montpellier, 
de unde s’a retras în Nancy, apoi în Paris. 
Fâcêndu-çi studiile pregâtitoare in românesce 
çi înv5(ând chiar çi «Inceputuii de istoria 'J'erii 
Românesci», cum dovedesce un caet scris eu lit. 
cirUe pâstrat de el, B. a avut totdeuna vii sim- 
patii pentra Romani çi România. A scris multe 
çi valoroase luorâri dindoraeuiul ohimiei: »Lei;:ons 
sur la fermentatiou vineuse» etc. (1863); «De la 
circulation du carbone dans la nature» etc. (1868). 
(Cf. Biografia lui B. de Dr. C. Istrati, în «Bu- 
letimü soc. de sciin(e«, Bucuresci.)

Becher, (turco-arabj, (bicher), flâcâu, burlac; 
mai târ()iu, când în imperiul turcesc se formarà 
bande de oameni fârâ oâpâtàiu, cari furau, je- 
fuiau çi se angajau ca mercenari, aceçtia se 
numiau B. Cu Turcii a trecut aceastâ numire 
çi în Ungaria, unde sub «betyâr» se în(eleg acuni 
pâstorii de vite de pe «Alfold». Românii folosesc 
acest termin çi pentra a desemna pe beutori, 
chefuitori. .

Bechet, com. rur.în Rom.,j.Dolj, pl. Jiuldejos, 
situatâ pe malul stâng al Dunârii în fa(a portului 
bulgâreso Rahova. Este udatâ de Dunàre çi de 
Jiu. Comuna B. a fost înüin(atâ la 1830, când dupa 
terminarea resboiului din 1828, o parte de Ro
mani locuitori în Bulgaria au trecut Dunârea çi 
s’au açezat pe locul numit Pichet; venind locui
tori çi din altâ parte, se fâcù comuna B., care 
fiind port, aj unse delà 1874 punct important pentru 
transpoitul mâriurilor în Oltenia. Portul se nuinia 
înainte Schela Ciobanului, unde s’a bàtut Mateiu 
Basarab cu Turcii. La 1598 a dat aici o lujita 
Mihaiu-Viteazul cu Turcii. La 1829 pe la B. a 
trecut Dunârea generalul rus Geismar. La 1877 
B. a fost jefuit de Cerchezii turcesci. In oursul 
întreg al resboiului din 1877 B. a fost un im
portant punct de atac. In comunâ sûnt 2 bi- 
serici çi 3 çcoli: una de bâieti, una de fete çi 
una mixtâ. Populafia e de 1169 sullete. Teritorul 
e arabil, vii çi pâduri. Se fabricâ tuicâ çi oâvâ- 
midâ. Sûnt doué ateliere de tîmplârie. Fiind B. 
port, învêrtesce un frumos comerciu. Are çi un 
spital, sustinut de judeL

Bechicum, remediu (médicament) împotriva 
tusei, cai-e mieçoreazâ iritatiunea spre tusâ a 
câilor respiratorice, s. e. alteâ (nalbâ), licor de 
Islanda etc.

Beciboca, rîu mare pe Madagascar ; isvoresce 
în muncii din central insulei çi se revarsâ în 
siuul Bombetoca; ca. 145 km. navigabil.

Beciu, com. rur. în Rom., j. Buzeu, pl. Slânicu, 
formaté din cât. : Bâligoçi, B., Tocila çi Sohitu, 
avênd o populafie de 860 loc. 'Teritorul coinunei 
este însemnat prin salzele isvorului Arbànaçi, 
pâcurâ çi alte substance minérale.

Beciu, în România numirea pivnitei.
Beciul, mànâstire in Basarabia, j. Orheiu, la 

depârtare de 36 km. de oraçul Orheiu, este açezatâ 
într’o vale a rîului Ikel. In apropierea niânâs- 
tirei se aflâ satul B. Mànâstirea a fost înteine- 
iatà pe la 1797 de câtrâ preotü satului Paçcani din 
Basarabia, anume preotul Andreiu çi loan Raçca.

Beck, 1) B., Fl •ideric, general austriac, u. 18.30 
în Freiburg i. Br. ; a luat parte la resboiul din 
Ungaria 1848, în Italia 1859 çi contra Prusiei 
1866; la 1874 deveni adiutant al împëratului 
çi consilier intim, la 1881 çef al statului major, 
la 1885 a fost numit membru al casoi de sus 
austriace. S’a distins prin talentul sou orga- 
nisatoric.

2) B., Gunther de Mannagetta, cav-, botanic, 
custode çi çeE în sectiimea bot. a niusoului de 
curte pentru istoria naturalâ din Viona, n. 18.ôb 
în Pojon; aranjà cu multâ iscusin(â marele liei- 
bariu vienez çi se distinse prin numeroa.se scrieri 
botanice.

Becke, Francise Carol, baron, bàrbat de stat 
austriac, n. 1818 în Kollinetz (Boemia), t 
studià dreptul la universitatea din .Praga;^ 184iJ 
întrà în serviciul statului, iar 1846 întrà in ca-
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liera diplomaticâ; functionà la consulatele din 
Galati, Alexandria çi Constantinopole ; pe timpul 
lesboiuJui orient, era consul general austriac în 
Constantinopole; 1856 vicepresident al comi- 
siunii internationale pentru regularea naviga- 
Jiunii pe Dunâre; 1862—65 vicepresident al 
oliciului central de marina în Triest; 1865 con- 
silier ministerial; 1866 consilier de sentie iji 
1867 pânâ la moarte rainistru de finante.

Becker, 1) B., Garol Frideric, istoric ger- 
man, n. 1777 în Berlin; a studiat fîlosofia çi 
istoria în Halle; j- 1806. A scris : »Die Welt- 
geschichte für Kinder und Kinderlehrer», (10 
vol, 1801—09), care a devenit foarte respân- 
ditâ ; Ærzahlungen aus der alten Welt«, (3 vol.) 
ç. a. 2) B., Nicolau, autorul poesiei »Rhein- 
lied«, n. 1809 în Bonn; aioi a studiat dreptu- 
rile, întrând în cariera judeoàtoreascâ. Sub 
iinpresiunea patriotismului provocat de Franoezi 
a compns poesia »Sie sollen ihn nicht haben, 
den freien deutsohen Ehein,« care a fost pro- 
veijutâ eu peste 70 nielodii. Celelalte poesii ale 
lui B. nu au valoare. f 1845. 3) B., Oscar, n. 
1839 în Odessa çi t 1868 în Alexandria. A 
devenit oimoscut prin atentatul savîrçit asupra 
regelui Prusiei Wilhelm la 14 Iulie 1861 în 
Baden-Baden. Papta çi-a motivat-o, câ nu so- 
cotesce pe regele Wilhelm capabil a duce la în- 
deplinire unitatea Germaniei. B. fù osândit la 
20 ani temnitâ, dar la întrevenirea regelui fù 
gratiat în 1866. 4) B., Jean, virtuos în violinâ, 
O. 1833 în Mannheim; a studiat musica în 
Paris sub conducerea lui Alard. S’a fâcut ou- 
nosent prin câlàtoriile sale artistioe întreprinse 
în toate terile Europe! çi în deosebi prin de- 
butul aça numitului »Cuartet Florentin» (com
pas din B., Masi, Chiostri çi Hilpert). f 1884 
în Mannheim.

Beckerath, Hermann de, politician çi ban- 
obier german, n. 1801 în Krefeld. Delà 1843 
a luat parte la viata publicâ ca membru în dieta 
de Rin, în parlamentul unit, în anii 1848—49 
în adunarea nationalâ delà Frankfurt, fiind çi 
ministru de finante al imperiului ; în parlamen
tul delà Erfurt çi în cel prusian a fost adereut 
al ppliticei unioniste a Prusiei. La 1852 çi-a depus 
mandatul de députât, f 1870 în Krefeld.

Becket, Thomas, (s f â n t), anteluptâtorul ierai- 
ebiei papale în Anglia, n. pe la 1119; 1157 can- 
celar al regelui Henric H., 1162 archiepisoop de 
Canterbury çi primate al Angliei. A fost om în- 
vëtiit çi sfânt, çi a apârat eu tarie dreptuiile çi 
libertatea bisericii în contra j'egelui sêu, de 
aceea çi-a atras ura çi mania lui. A fost ucis în 
29 Dec. 1170 de câtrâ patm cavaleri adiefi ai 
regelui, pe treptele altanilui bisericii sale. Papa 
Alexandru HI. în 1173 1-a numerat între sfinfii 
maitiri. [Dr. lacob Eadu.]

Beckmann, Johann, agronom çi technolog, n. 
1739 în Hoya, a studiat în Gottingen; la 1763 
a ajuns profesor de fisicâ çi istoria naturalâ la 
gimn. din St.-Petersburg. La 1765 s’a dus în 
Svedia ca sa studieze montanistica, la 1766 s’a 
fâcut profesor de filosofie, iar la 1770 çi de 
économie în Gottingen, unde a mûrit la 1811. 
B. a fost întemeietorul technologiei ; el încercà 
mai ântàiu sà adune într’un manual pe seuil 
desorierea unui numër de industrii çi întroduse 
ÇI numele de technologie. Cf. Exner: I. Beck

mann der Begründer der technologischen Wissen- 
schaften, (Viena, 1878).

Beckx, Petru ' loan, general al lesuitilor, n. 
1795, t 1887. A întrat in ord la 29 Oct. 1819, 
fiind déjà ordinal preot; în 1847 a ajuns pro- 
curator al provinciei lesuitilor din Austria, în 
1849 provincial, iar 1853 general al ordului. Sub 
guvernarea lui ordul a progresat mai aies în 
terile protestante ; tôt sub directiunea lui a apârut 
mai ântàiu cea mai de frunte foaie periodicâ 
catolicâ »La Civittà Cattolica».

Becquerel (pron. Becrel), 1) B., Anton César, 
fisician franc., n. 1788. A studiat technica apoi a 
întrat în armatâ ca oficier de geniu luând parte 
la luptele din Spania (1810 çi 1812), unde a 
avansat la gradul de câpitan. La 1815 a ieçit 
delà miUtie çi s’a dedioat studiilor fisice. La 1829 
ajunse membru al aoademiei de sciinte. Çi-a 
câçtigat renume mai aies prin cercetàrile sale 
electrice çi magnetice, t 1878 în Paris.

2) B., Alexandre Edmond, fisician franc., fini 
lui Anton César, n. 1820 în Paris. A fost profesor 
de fisicâ, pe care a înavutit-o eu mai multe lucrâri 
de valoare. t 1891 în Paris.

Beese, (6-Becse), comunâ mare în Ung., oott. 
Bâcs-Bodrog, eu 15,040 loc. Maghiari çi Sêrbi. 
Are multe zidiri frumoase çi trei mori eu vapor.

Beeskerek, 1) Becicherecul mie (Kis-Becs- 
kerek), comunâ mare în cott. Timiç, eu 3687 loc. 
Germani, Sêrbi çi Rom.

2) Becicherecul mare, oraç eu magistrat régulât 
în Banat (Ungaria), cott. TorontM, lângâ riul 
Bega, eu 21,934 loc. (1891) Sêrbi, Germani, Ma
ghiari, Slovaci çi 382 Romani; sediul autoritâ- 
tilor comitatense; tribunal; judecâtorie cercualâ; 
gimnasiu çi mai multe institute de crédit ; garâ, 
rnsemnate tîrguri de vite. Teritorul oraçului de 
19,371 hectare e foai-te roditor. Citadela oraçului 
1551 a fost asediatâ de câti'â Turci, iar 1848 
de câtrâ Sêrbi.

Becul (lampa) lui Bunsen, o jeavâ de métal, 
la capëtul câreia gazul de luminat amestecat eu 
aer arde eu flacârâ vino(ie, neluminoasâ çi fârà 
fum. Aerul strâbate în (eavâ prin nisce gâurele 
praoticate la partea de jos a jevei, aça câ cu- 
rentul de gaz îl râpesce eu sine çi se amestecâ 
eu el çi astfel produce o câldurâ mare, care se 
poate întrebuinja la încâlcjire, la topirea meta- 
lelor etc. Lampa aceasta se întrebuinjeazâ în 
toate laboratoarele.

Beda, numit Venerabilis, câlugâr bénédictin 
englez, n. 673 în Northumberland, f 735. A fost 
un ingeniu extraordinar çi enidit mai în toate 
scünjele cunoscute pe timpul sëu. A scris mai 
multe opuii teologice, filosofioe, filologice çi co- 
mentarii la sf. Scripturâ. Cele mai însemnate 
opuri ale lui sûnt: »De sex mundi aetatibus» çi 
»Historia ecclesiastica geutis Anglorum libri V.» 
Edijiimea cea mai bunâ a operelor lui se aflâ la 
Migne : Patrologia latina. [Dr. lacob Radu.]

Bedeau, Marie Alphonse, general franc., n. 
1804 în Bertou, lângâ Nantes, întrà în armatâ 
1825 ca oficier. In Algeria luà parte în mai multe 
lupte, avansà pânâ la general de divisie çi ajunse 
1847 guvemor. Reîntors la Paris primî oomanda 
preste armata din Paris çi ajunse vicepresident 
al adunârii constituante. In urma loviturii de stat 
din 2 Dec. 1851 fù expulsât, dar dupâ amnestie 
se întoarse în patrie, j- 1863 în Nantes.
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Bedekovich, Coloman, politician croat, n. 1818 
çi t 1884. A ocupat diferite functiiini publiée, 
fiind totdeuna un déclarât aderent al partidului 
maghiaro-croat. Ou întroducerea dualismului çi 
paotului maghiaro-croat a primit a fi prinml nii- 
nistru croat în cabinetul Andrâssy, mai târ4iu 
çi în cabinetul Ti.sza.

Bedeleu, comunâ mica în cott. Turda-Arieç, 
pretura Trâtcâului, eu 777 loc. Români de legea 
gr.-orientalâ; în apropiere se aflâ o vestitâ peç- 
terâ de stalactifi, în care s’au gâsit oa.se din 
scheletul ursulüi ; tJrsns spelaeus.

Bederni^a, (gemmehiar), pai-te decorativâ a or- 
uatelor episcopesci; are forma unei tablete pâ- 
trate, îmbrâcatà de régula în stofâ de acelaçi 
fel, din care este pregâtit întreg ornatul, çi în- 
frumsefatâ eu icoane sfinte ; se poartâ legatâ eu 
un corn de cingâtoare la coapsa dreaptâ, iar de 
celelalte cornuri atîrnâ trei ciucuri de aur; sim- 
boliseazâ învigerea a.supra morfii çi nemuiirea 
sufletului.

Bedeus, 1) S., losif sen., baron de Scharberg, 
n. 1783 în Sibiiu. A studiat drepturile, întrànd 
apoi pe cariera de fuuctionar, unde avaosà (1833) 
pânà la comisar civil pentm Ardeal, mai târ(}iu 
comisar suprem al marelui principat. Avù mare 
influenfà asupra guvernului provincial, în spé
cial în chestiuni industriale ; luà pai’te însemnatâ 
la desbaterile dietei la 1840. La 1848—49 a 
remajs fidel împëratului. Dupa suprimarea revolu- 
tiei se reîntoarse din Eomània, unde se refu- 
giase, çi-çi l’eocupà vechia funcfiune ; la 1653 
trecù la pensie, eu care ooasiune fù ridicat la 
rangul de baron. S’a ocupat mult eu studii isto- 
rice, din care causa a çi fost aies president pe 
viafâ al societâtii »Verein für siebenbürgisohe 
Lapdeskunde*. Cà pensionar s’a dedicat ou totul 
numitei societàfi çi biserioii nationale sâsesci. 
1 1858. Cf. E. br. de Friedenfels, »I. Bedeus von 
Scharberg», (Viena, 1877).

2) B., losif jun., baron de Scharberg, n. 1826 
îu Sibiiu. A studiat drepturile, întrà apoi în 
serviciul statului ca asesor la tribunalul urbaiial, 
dar a repâçit, ca sa se poatâ pune în fmntea 
institutului de baui »Bodenkreditaustalt«, pe care 
çi atji îl dirigeazâ. B. çi-a oâçtigat mérité fm- 
moase pehtru biserica ev. çi pentin popoiail sâ- 
sesc, îu spécial ca president al reuniunii agricole 
ï.Siebenb.-sachsicher Landwirthschaftsverein».

Bedford, (pron. bedfbrd), comitat englez în 
Soutb-Midland-Distrikt, 1194 kma., çi 160,729 loc. ; 
are o extinsà agrieulturâ. Capitala B. e situalâ 
lângâ rîul navigabil Ouse, eu 28,023 loc.; oo- 
merciu însemnat eu bucate çi vite.

Bedford, loan Plantagenet, duce de, al treilea 
fiu al lui Enric IV. de Anglia, bârbat de stat çi 
beliduce. Loctiitor în absenta fratelui sëu Enric 
V. din Angüa, bàtù pe Francezi la Southampton. 
Dupa moartea lui Enric V. (1422) primi regenta 
în Francia. In aliantâ ou ducii de Burgundia çi 
Bretagne supuse aproape întreagà Francia, dar 
neîntelegerile dintre aliati çi ivirea fecioarei de 
Orléans sebimbarâ situatia. B. se mai sustinùpànâ 
în 1435 oând f în Rouen în decursul tratati- 
velor de pace.

Bedlam, (pron. bedlem), cel mai vecbiu institut 
de alienati în Londra, întemeiat de Enric VIII. 
la începutul secl. XVI. ; e arangiat pentru 600 
bolnavi. Sistemul zidirii e vecbiu, dar trata-

mentul çi provisiunea morboçilor corespunde pé 
deplin recerintelor moderne.

Bedretto, Val —, vale în cursul sup. al rîului 
Ticino, în cantonul elvetiau Tessin, 20 km. lun- 
gime ; la Airolo trece în valea Leventina. Lavi- 
nele au causât multe stricàciuni în aceastâ vale.

Bedça, popor african în pârtile estioe ale 
Nilului spre Abissinia, între Marea Roçie çi Nil, 
cunoscut çi geografilor vechi arabi. In ce pri- 
vesce limba e înrudil eu poponil Beni-Amer, eu 
Galla, Somali çi Danakil.

Beduini, (arab. = locuitori ai deçertului), se 
numesc acele semintii arabe, cari trâiesc în 
tinuturile deçei'te ale Arabie! çi ale terilor îu- 
vecinate, precutn çi în pârtile Africei de nord, 
ducênd o viatâ patriarchalâ sub çeicii proprii; 
apai'tin i.slamului; trâiesc asociati dupâ semintii 
în coiluri sau bordeie, din economia de vite, 
comerciu çi din jaf. B. sûnt iubitori de liber- 
tate, viteji, ospitab, dar totodatâ çi resbunâtoii, 
iubitori de câçtig çi perft(Ji ; ei poartâ de dosubt 
haine largi çi pe deasupra o mantie mare; ai- 
matura lor stâ din: o lance lungâ, puçcà çi 
iatagan.

Beecher-Stowe, Harriet, v. Stowe.
Beechey, (pron. bioi), Frideric William, ex- 

plorator englez, n. 17 Febr. 1796 în Londra, 
•)• 29 Nov. 1854. A însotit la 1818 pe Franklin 
în expeditiunea sa la Spitzberga, iar 1819 a 
plecat eu expeditia aroticà a lui Parry pe vasiil 
Hecla; la 1825 a plecat eâtrâ coasta nord-vesticâ 
a Americei de nord, ca sâ se întâlneasoâ eu 
Franklin, dar a trebuit sâ se reîntoarcâ 1828 
fârâ résultat. La 1847 e numit çef al departa- 
mentului pentni marinâ, la 1854 contraadmiral, 
iar la 1855 e aies president al societâtii geo- 
grafîoe. A scris: «Voyage of discovery towards 
the Nortb Pôle 1818« etc.

Beelzebub, febraicj adioâ (Jeul muscelor. la 
vechii Moabiti çi Sirieni; în biblie sub B. se 
întelege câpetenia dracilor.

Beer, 1) B., Adolf, istoric austriac, n. 1831 în 
Prossnitz (Moravia); a fost prof, de istorie la 
diferite gimnasii, pe urmâ la politechnicul din 
Viena. A scris o multime de opéré istoiîce valo- 
roase, dintre cariamintim : «Geschichte des Welt- 
handels», (5 vol., 1860—84); «Holland und der 
bsterr. Erbfolgekrieg», (1871) ; «Die erste 'Iheilung 
Polens», (3 vol., 1873—74); «Die orient. Politik 
Oesterreichs seit 1774«, (1883) etc.

2) B., Wilhelm, banchier çi astronom, n. 1797 
çi t 1850 în Berlin. Cunoscut îndoosebi prin 
observât!unile sale asupra lui Mars çi asupra 
lunei. A scris: «Der Mond nach seinen kosnii- 
schen und individueUen Verhâltnissen eto.«, 
(1837) ç. a.

Beerberg, cel mai înalt munte în pâdui'ea 
Thuringiei, 984 m. înalt; în el se aflâ un tunel 
de 3 km. lungime al liniei ferate Plauo-Ritschon- 
hausen.

Beethoven, Ludwig van, compositor, n. 16 Dec. 
1770 în Bonn. Copilâria lui n’a fost ferioitâ. 
Fiul unui tatâ brutal, moçteni un caracter in- 
dârâtnic, revoltâtor; a-sprimea çi inaltratàrile, 
cari însotirâ primele notiuni musicale pe can 
B. le câpâtà delà tatâl sëu, îl facurà a lua rnu- 
sica în oroare. In urmâ îçi continua studiile 
eu Tob. Pfeiffer, eu organistul Van Eeden çi
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mai ou samâ eu organistul Neefe, cave îi pre- 
(Jise, câ va fi un al doiloa Mozart. La vîrsta de 
11 ani el suplinesce pe Neefe la orga oapelei çi 
în 1783 publicà primele sale compositiimi: trei 
sonate pentni piano, pe cari le scrisese în 1781. 
In lulie 1784 e numit al doilea organist al ca- 
pelei électorale. In 1787 obtinênd un concediu 
|)lecà la Viena pentni a vedé pe Mozart, dar nu 
putù sa se foloseascà mult de sfaturile acestuia, 
cioi fù silit a se întoarce la Bonn, unde marna 
sa mui-1 în 24 lulie 1787. Functiunoa de orga
nist e singura sa ocupafiune pana în 1792, când 
fâcù cunoscintâ eu Haydn; în acest an, obtinênd 
un nou concediu, pleaeâ la Viena, unde gâsesce 
üspitalitate în casa printului Liclinovski, care îi 
oferi çi O pensiune de 600 fl. pe an. B. venise 
la Viena pentru a lua lectiuni eu Haydn, stu- 
diind contrapunctul, dar clasicismul màiestrului 
îl fâcù sa se desguste de jugul formulelor çi 
sa schimbe pe marele -Haydn pentru Schenk, 
autor al unei opéré comice de mare succès pe 
ahinci la Viena. B. studià eu acesta çi numai 
de forma arâta lui Haydn temele déjà corigate, 
nnstificajiune, care dura aproape 2 ani pânâ la 
pleoarea lui Haydn în Anglia, când çi Schenk 
e înloeuit eu bëtrànul conti'apunctist Albrechts- 
berger, eu care însâ B. nu întârijie a se certa, 
çi se adreseazâ la Salieri, delà care ia lectiuni 
pentru stilul vocal. Cum se vede o lipsà do 
unitate flagranta domnesce în studiile lui B., 
dar aceastà lipsâ de unitate, gra^e vigoarei ta- 
leutului sêu, n’a fost poate stràinà desvoltârii 
atât de miraculoase a geniului sëu creator çi a 
faselor, atàt de variate, prin cari a trecut stilul 
sëu. In 1794 pensiunea ce i-se servia din Bonn 
fiindu-i taiatâ, B. se açeazâ definitiv la Viena, 
unde locuiau déjà frajii sëi Carol çi loan, eu 
cari însâ avù multe neîntelegeii. Précédât de 
un mare renume, în 1796 B. întreprinde o oà- 
làtorie în Germania, visitând çi ridicând entu- 
siasm în urma lui în Praga, Lipsea, Berlin çi 
Nürnberg. Intre 1793 çi 1800 se poate pune 
cea mai fericità epoeà a vietii lui B.; în acest 
timp bucurându-se de vigoarea sânàtàjii, el ri- 
dicà entusiasmul auditorilor prin talentul sëu 
de piariist impfovisator çi prin oomposijiile sale, 
pe cari editorii çi le disputa. In aceastà periodâ 
a stilului sëu influenta lui Mozart e vëditâ. 
Opurile 1—18 sûnt produsul acestei période, 
adecà; 9 sonate pentru piano, între cari Patetica; 
6 taio eu piano; 4 trio çi 3 quartete pentru 
coarde; un quintet; diferite variatiuni (La ci 
darem la mano, ç. a.) ; faimoasa Adelaide ; scena 
dramaticà: Ah, peifido! Aljii împing aceastà pe- 
viodâ mai départe, alipind la ea pânà la sonatele 
op. 27 çi sinfonia H. (op. 36). Cu 1801 apar 
primele simptome de surditate, çi B. cuprins 
de mélancolie, misantrop, se retrage lângà Viena, 
la Heiligenstadt. Cu anul 1815 începe pentru B. 
0 noua erà de necazuri de un ait gen. La aceastà 
periodâ aparjine vestita sonatâ pentni piano çi 
violinà publicatâ în 1803 çi dedicatà lui R. 
Kreutzer; sinfonia eroicà, FideUo, unica lui 
l|ramà liricâ, (Viena, 20 Nov. 1805), care nu ob- 
tinù decàt trei representatiuni ; a fost reluatâ 
mai târ()iu (1806) çi astâiji e consideratà ca unul 
dm principalele titluri ale gloriei lui B.; totuçi 
pretinsul nesucces delà început a servit de motiv 
pentni a împuta neîntrecutului sinfonist lipsa

sim tu lui dramatic. Apoi sinfoniile în si bémol, 
în d 0 minor, care de unii e consideratà ca apo- 
çeul geniului lui B., Pastorala, acele în la çi 
in fa, apai'tin asemenea acestei période, la cari 
se mai alipesc âneâ concertele pentru piano çi 
orchestra (în s o 1 çi m i bémol), concertul pentru 
violinà çi un însemnat numër de sonate pentru 
piano, musica pentru Egmont de Goethe, uver- 
tura Coriolan, sinfonia ou program »die Sclilaoht 
von Vittoria«, inspiratà de isbânda lui 'Wellington 
în Spania (1813) çi declaratà de prietini ca neo 
plus ultra a musicei imitative, cantata »Der 
glorreiche Augenblick«, scrisà ou ooasia congre- 
sului delà Viena (1814). Déjà din 1809 B. îçi 
fixase reçedinta la Baden, lângà Viena, unde 
tràia din produsul compositiilor lui çi dintr’o pen
siune anualâ de patru mii florini, ce-i seniau 
protectorii çi admiratorii lui. In a treia periodâ 
a stilului lui B. se conteazâ compositiunile ou- 
prinse între opurile 101 çi 135: ultimele 5 so
nate pentru piano ; quartetele pentru coarde în 
mi b. (op. 127), în si b. (op. 130), în do diez 
minor (op. 135), quartetul fugâ (op. 133), uver- 
turile op. 115 çi 124, ultima sinfonie, a 9-a cu 
cor, Misa solemnis, ç. a. Ambele aceste din urmà 
au fost executate pentru prima data la Viena în 
7 Maiu 1823, sub conducerea lui Schupanzich, 
B. fîind ajuns în aça stare de surditate cà nu 
mai era în stare a conduce singur, çi pentru a 
puté vedé entusiasmul provocat, una din so
liste, oântàreata üngher, trebui sà-1 întoareâ ou 
faja spre public, el stàtea nemiçcat cu ochii pe 
partiturà cu toate tunetele de aplause ce stîr- 
niserà producfiimile lui. In 1826 se aratâ la 
B. primele simptome de hidropisie. La 22 Mart. 
1827 el îçi reface testamentul çi 26 Mart. 
Deçi au fost de aoeia, cari au vnit sà vadâ în 
a treia periodâ a stilului lui B. o periodâ do 
decàdere, gracie însâ criticelor çi comentariilor 
transcendente aleunui Berlioz, ale unui Schumann, 
ale unui R. Wagner, astâiJi nu numai nu se gâ
sesce un musicant, care sa conteste câ B. nu s’a 
ridioat nici odatâ mai sus decàt în a treia periodâ 
a vietii sale, dar geniul sëu e aprejiat çi glori- 
ficat de multime, fund B. cel mai mare màiestru 
al musicei instrumentale moderne. [T. C.]

Befana, în Italia çi mai aies în Florenfa e o 
fee (sau fatâ màiastrâ) purceasâ din mitologia 
creçtinâ. Numele B. se derivâ din Epiphauia, adecâ 
serbàtoarea aràtârii lui Christos. Sera ei e Mezza 
Caresima, (mijlocul postului de pasci), iar fratele 
ei e Calendi Maggio (cjiua primâ a lui Maiu). B. 
e 0 fiintà rea, eu care se sparie pruncii cei rei, 
çi de (}iua ei (6 lan.) sûnt legate multe datine. 
Aci avem exemplu, cum conceptele creçtine 
s’au mitologisat, adecâ împâgânit, (v. Eudochiaçi 
Doohia). [Atm.j

Beg, heiu, adecà domn ; titulaturâ ce se dâ 
fiilor de paçà çi functionarilor mai înalti turcesci ; 
dupà rang B. e între Effendi çi Paçà. Dupâ vre- 
muri çi domnitorii români erau înzestrati cu 
acest titlu. — Beglerbeg, domnul doranilor, gu- 
vernorul unei provincii cu mai mulfi çefi de 
districte.

Bega, (poporal Begheiu), rîu în Banat, isvo- 
resee în muntü Poiana-Rusca, se vareâ în Tisa 
la Titel. Deoarece acest rîu, prin desele esundâri, 
a fàcut mari stricàciuni, formând la çes bâlti çi 
moraçtine, generalul austriao Mercy Fr. a tâiat
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în jumëtatea prima a secl. XVIII. eanaîul B., 
pe care comunicà çi vapoare mici; acest canal 
are o Imigime de 70 km. Dovedindu-se insufi- 
cient s’au mai fâcut sub Maria Teresia doué 
canale : umil la Coçteiul mic çi altul la Topolovet. 
S’au cam négligeât eu timpul, din care causa 
s’au întemeiat pe rând doué sooietati pentra o 
mai temeinicâ regulare a canalului, dar din lipsa 
banilor pana acum eu pu^in résultat.

Begas, familie de artiçti, pictori çi sculptori.
1) B., Garol, pictor, n. 1794 în Heinsberg, lângâ 
Aachen, f 1854 în Berlin. Tablourile sale sûnt 
parte istorice, parte de un caracter romantic, 
(lov, Invierea lui Christos, Christos pe Muntele 
Maslinilor, Bnric IV. în Canossa, etc.) 2) B., 
Beinhold, sculpter, n. 1831 în Berlin; apartine 
directunii naturaliste ; operele sale reamintesc pe 
Michel-Angelo, (mai de valoare : monumental lui 
Schiller în Berlin, monum. lui A. de Humboldt 
în Berlin, Pan mângàind pe Psyché cea parasita, 
Ràpirea Sabinelor, busturile împ. "Wilhelm, Bis
marck, Moltke ç. a.).

Beggiatoa, bacterii sulfuroase.
Beghine, v. Beguine.
Beglerbeg, v. Beg.
Begna-Elf, rîu în Norvegia, isvoresce în Fi- 

lefjeld, trece prin lacurile Spirillen çi Tyrifjord, 
çi se revarsâ în ChrisHaniafjord ; 203 km. lung.

Begner, Hanof, v. Benkner loan, sen.
Begoe, dupa mitologia etinscâ çi romana a fost 

0 nimfâ delà care purcede: are fulguritorum ; 
adecà: arta fulgeriturilor, ce se (ineau de arà- 
tarea voin(ei (Jeilor, çi pentru aceasta preofii res- 
pectivi purtau: Libri fulgurales çi tonitniales, 
(càr(i despre fulgere çi tuiiete), cari aratâ, câ 
antioii aveau cova cunoscin(â despre existen(a 
electncitâtii çi puterea ei, (vr. Elicius) [Atm.]

Bégonia L., (dedicat lui Michel Bégon, guver- 
natorul francez din St.-Domingo çi protector al 
botanicei din secl. X’VII.), este un gen din fam. 
Begoniaceae, cai’e cuprinde plante erbacee vi
vace, cârnoase, acaule sau caulescente, uneori 
frutescente. Frunzele sûnt alterne çi inaoquila- 
terale, întregi, lobate sau partite çi neregulat 
dintate. Florile unisexuate çi dispose în cime 
axilare sûnt de ordinar mari çi décorative, albe, 
roçii sau galbene. Acest mare gen cuprinde vr’o 
330 specii, respândite mai eu samâ în America 
tropicalà çi snbtropicalâ, în Asia çi Africa, iar 
în insulele din Oceanul Pacific devin de fot rare. 
Multe specii eu numeroase varietâti de B. se 
cultiva prin sere çi grâdini ca plante ornamen- 
tale, din causa foimelor elegante çi a colorilor 
vii, ce presintâ florile çi fmnzele lor, frumos- 
vërgate sau patate eu diverse coiori. Aça este : 
B. manicata A. Brong., B. Rex Putz, B. sem- 
perflorens Link et Otto. etc. [Z. C. P.]

Beguine, 1) muieri eretice apar(inëtoare sectei 
beguar(Jilor, cari (Jiceau, câ omul îu viafa pré
senta poate ajunge la gradul suprem al perfeo- 
tiunii aça încât nu mai poate pècâtui ; prin ui- 
mare nici nu mai este obligat sa se roage ori sâ 
deprindâ virtufile, çi pentru aceea au câ(Jut în 
cele mai mari vi^ii çi obscenitàti. Secta aceasta 
a fost condamnatâ de câtrâ papa Clemente V. 
în conciliiü finut în Vienna (Francia) la 1311;
2) societate sau congregatiune de femei catoUce, 
cari trâiesc în comunitate, dar fârà de a face

voturi perpetue ; întemeiatâ de un preot belgian 
ou numele Lambert Begue în secL XII.; B. de 
aceste mai sûnt çi astaeji în Belgia.

[Dr. I. Radu,]
Behadur, titlu ce poartâ a ti-eia clasâ nobiliarà 

în India.
Behar, (Bihar, BaharJ, provincie iudobritioâîu 

Bengalia (India), 114,315 km9., eu 23.127,104 loc. 
Capitata B. are 48,968 loc.

Behemot, (coptio : >P-ehe-môut = bou de apâ), 
este uumele unui animal sugàtor, ou oase taii, 
desoris în cartea lui lob, (cap. 40, 10—19), pe 
care majoritatea scrutâtorilor Bibliei îl cred oâ 
este hipopotamul. In Talmud B. este un tnur 
mare, care s’a créât la început.

Behera, provincie în nord-vestul Egiptului, 
eu 398,856 loc.; oraçul principal e Damanhur. 
In B. se aflà linie feratâ delà Alexandria la 
Kafr-es-Sayar, lângâ Nil. Cu apa necesarà cul- 
turii de varâ a pâmêntului se provede dia o 
mare pompa, ce se aflâ 55 km. în nord-vestul 
Cairului.

Behistun, Behistan sau Bisutun, deal l.ângâ 
satul persic cu acelaçi nume în Kurdistan ; pe 
0 lature a sa verticalâ, înaltâ de 450 m., se 
aflâ sculpturi çi inscripjii cunéiforme biue oou- 
servate, prin cari regele Darius I. îçi vestesco 
victoriile sale în 19 lupte. Aproape de B. se 
aflà rninele unui palat de pe timpul Sassaui4ilor 
çi pe care popora(ia îl numesce Tacht-i-^irin.

Behn, Aphra, scriitoare engl., n. 1640in Ciin- 
terbury sau Wye. S’a dus cu tatàl sëu îu Surinam, 
unde a fâcut ciiuoscin(â cu prinful indian Oroo- 
noko, a càmi istorie ti-agicâ a desciis-o îu col 
mai bun roman al ei »Oroonoko, or tlio loyal 
slave», unde pledeazâ pentru emauoiparea ïn- 
dienilor. Atât romanele eût çi dramele ei sûnt 
de valoare mediocrâ çi adese respiugëtoare prin 
imoralitatea lor. Ascris subpseudoniinul»AstrBa«. 
f 1689 în Londra.

Behr, W. los., publioist german, n. 177.5 îu 
Sulzheim; a fost prof, de dreptiü publie la uni- 
versitatea din "Würzburg. La 1833 a fost detinut 
çi acusat pentm uneltiri démagogies çi lésa ina- 
iestate çi condamnât la arest de fürtniea(â pe 
timp nehotârît. La 1848 a fost amnestiat; apoi 
a fost aies députât în adunarea nationalâ. 11851. 
Opéré: «System der Staatskunst», «Verfassuug 
und Verwaltung des Staats» etc.

Behring, Emit Ad., medic german, n. 1854 îu 
Hansdorf (West-Preussen); a studiat în institute 
militare, servind apoi pânâ 1895 ca medic militai'. 
Delà 1895 prof, çi director al institutuliii igienic 
din Marburg. Renume çi-a oâçtigat pria desco- 
perirea serului antidifteric, (v. çi Difteria), pentru 
care a fost premiat, împreunâ cu Dr. Roux, de 
academia de medicinâ çi de aoademia de sciinte 
din Paris; clasice sûnt çi lucràrile sale despre 
remediile de desinfecfiune. Opéré: «Die Blut- 
semmtherapie«, (1892); «Bekâmpfung der Infet- 
tionskrankheiten«, (1894). Y. çi Bering.

Beica, rîu în Rom., afluent pe dreapta al 
Oltului ; isvoresce dintre dealurile Drâganu çi 
Guçoeni, j. Vâlcea, curge delà nord spre sud-e.st 
çi din sus de com. Arcesoi, i. Romana(i, se varsa 
în Oit.

Beilic, 1) odinioai'â palatal îaal(ilor denmitan 
ai Porfii în Bucuresci, (la laçi se uumia »Conac«);
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2) claca în folosül domnului ; 3) nvunele mânâ- 
stirei sf. loan gurà de aur din laçi. (V. ac.)

Beindorf, aparatul, o càldare al cârei acope- 
remênt are deschicjetari rotunde spre a açeza 
în ele vase eu lichide. In câldare se flerbe apâ 
çi de câldura vaporilor formati din ea se în- 
câl(}esc lichidele din vasele puse în deschi(}eturi.

Beins, (Beinç, magh. Belenyes), opid în Un- 
garia, cott. Bihor, eu 3000 loc. Rom. çi Magb. B. 
este emporiul cultnrei, industriel $i comerciului 
din acest tinut, residenta de varâ a episcopului 
gr.-cat. de Oradea mare, protopopiat gr.-cat., 
gr.-or. §i r.-catobc, preturâ, judecâtorie cerc. etc. 
Are cinci çcoale elementare (gr.-cat., gr.-or., 
r.-cat., ref., ovr.) do bàieti, çcoalâ elem. de stat 
de feti(e, çcoalâ infer. industrialà. In piafa B.-lui 
a stat odinioarâ castelul principilor Criçanei. In 
cimiteiul cat. se aflâ ruinele unei mànâstiri. La 
distants de jumëtate oarà delà oraç e »Pântâna 
Popi«, scaldà primitivà eu apâ fleroasâ. Inspre

tineri sûnt provë(}uti eu pane. Tôt din genero- 
sitatea lui M. Pavel s’a deschis în 1896 inter- 
natul de fetite (v. ilustr. p. 439) întemeiat pentru 
crescerea fetitelor orfane ale preotilor din die- 
cesa gr.-cat. oradanâ, çi împreunat eu scoalâ 
civilâ de fetite eu patru clase. (Cf. Vlaç, Brevis 
bistoria Gymnasii Belényesiensis, în progr. gimn. 
din a. 1853/4; Butean, O privire fugitivâ asupra 
trecutului institutului nostru, progr. a. 1889/90; 
Parkas, Istoria gimn. gr.-cat. de Beiuç [1828 
pânâ 1895]. Beiuç, 1896.) [T. P.]

Boira, veche provineie în Portugalia, situatâ 
între Spania, Oceanul Atlantic, Duero çi Ta]o; 
23,977 km9., çi 1.397,432 loc. B. e împârtitâ de 
présent în 5 districte : Aveiro, Vizeu, Coimbra, 
Guarda, Castello Branco. Capitula e Coimbra.

Beiram, v. Bairâm.
Beirut, sau Bairut, (vechiul oraç fenician Be- 

rytos), capitula imui vilaiet turcesc în Siria ; 
eu 105,000 loc., între cari 2000 Buropeni. Aici
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sud, lângâ satul Piniç, în distantâ de 3 oare 
delà oraç, se înaltâ ruinele cetâtii de vênat a 
regelui ung. Bêla IV. In B. se aflâ gimnasiul 
gr.-cat. superior întemeiat de episcopul oradan 
Samuil Vulcan în 1828. La început (_1828—1837) 
a avut numai patra clase gramaticale, cârora în 
1837 s’au mai adâugat clasele umaniore (V., VL), 
astfel a functionat pânâ în 1852, cànd apoi, sub 
era absolutismului, conform organismului éla
borât de contele Thun, ministru imper, de instr. 
pnblicâ, s’a complétât în gimnasiu eu opt clase 
eu drept de publicitate. Edificiul Vulcanian dove- 
dindu-se insofleient pentru trebuintele didactice, 
actualul episcop Michail Pavel a ridicat în con- 
tinuitate eu edificiul vechiu, pe teritorul fon- 
dului diecesan numit »Pavelean«, un edificiu nou 
(v. ilustr. p.^440), pe care 1-a dat în folosinta 
gimnasiului în 1888. In legâturâ eu acest edi
ficiu nou a clâdit generosul episcop un internat 
pentru studentü gimnasiali gr.-cat. flpsiti de mij- 
inCe’ ^V' P- 441). Aici aiji aflâ adâpost
105 elevi, dintre cari mai bine de 40 gratuit, 
provë^uti toti eu uniforme. Afarâ de aceçtia 20

se aflâ residenta unui paçâ, a unui episcop grec, 
archiepiscop maronit çi a unui delegat papal ; 23 
moschee çi 36 biserici creçtine. B. e cel mai în- 
semuat port în Siria; tesâtorii de bumbac çi 
mâtasâ, fabricatie de sîrmâ de aur çi argint, tabac 
fin etc. Cele mai multe state îçi au în B. con- 
sulatele lor.

Boisa, ( Oryx B., Antilope B.J, probabil vechiul 
Oryx al anticilor, o antilopâ din fara. Bovidelor, 
(subfam. Caprinae), din ord. Artiodactilelor, co- 
loaroa përului cenuçie sau gâlbinie ; botul, nasiü 
lângâ ochi çi urechile albe. Coarnele drepte, ne- 
tede çi foarte lungi, cam de 1 m. Trâiesce în 
Africa nordicâ.

Beischlag, politician german venit în Transil- 
vania pe timpul domniei împëratului losif II. ; 
dupàcestudià mai deaproape açezâmintele acestei 
teri çi cunoscù asuprirea înfricoçatâ, ce se fâcea 
natiunü rom. prin celelalte trei natiuni unité çi 
legate eu jurâminte contra Eomânilor, la cererea 
curtü din Viena compuse un proiect, dupâ care 
natiunea rom. putea sâ între în lâuntrul consti- 
tnjiunii tr.ansilvane ; ourtea trimesese acel opérât
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la guverDul din Sibiiu spre studiare çi opinare ; 
într’aoeea moare losif ; adversarii Românilor 
alla despre acel proiect, çi dieta provoaoâ pe gu- 
vermil feiii ca sa iasâ eu planul lui B., iar daeâ 
se poate sâ-1 tracteze pe acesta ca xtradàtor», 
câci cutezase a da monai'chulai un oonsiliu atât 
de éliminai; în çedinta dietei din 28 Febr. 1791, 
guvernu] déclara în ceea ce privesce proiectul lui 
B., câ pe acela i 1-a cemt curtea imperialâ. (Cf. 
G. Bai'itiu, Ist. Trans., I., 536).

Beiu, V. Beg.
Beiuÿ, V. Bein$.
Beizadea, (turc.) sinonim eu print, nume dat 

mai înainte fiilor de domnitori.
Beja, (la Romani Fax luKa\ capitala distric-

Gamds (cott. Somogy). A fâcUt studii jiuidice. 
çi s’a dedicat în spécial (Jiai'isticei çi politice! 
militante; la 1884 a fost aies députât eu pro- 
gram liberal, fiind de atunci neînti’erupt membm 
al parlamentului. Ca (Jiarist a scris la început 
în »Pesti Naplôo, apoi în »Bllenôr«, în présent 
apârâ politica partidului liberal în coloanele ()ia- 
relor »Neinzet« çi «Pesti Hirlap«. A publient mai 
multe scrieri beletristice, traduse çi originale, 
dar mai cunoscut a 'devenit prin broçurile sale 
despre chestiunea DationalitâfUor din Ung., îu 
cari pledeazâ pentru lâ(irea culturei çi linibei 
maghiare între na(ionalitâtile dinUngaria. Aeeste 
scrieri ale lui B. se caracteriseazà prin un ço- 
vinism exaltai Amintim; »Magyarosodàs és ma-
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tului B., în proviücia poitugheza Alemtejo ; eu 
8487 loc. ; residenfa unui episcop. Aici se allâ 
remâçiîele unui apaduct roman.

Bejar, oraç în prov. spaniolà SaJamanca, for- 
tificat, eu strade auguste $i murdare, 12,120 loc.; 
în apropiere se aflâ bâile Banos de B. eu terme 
sulfuroase.

Bejenie, fuga dinaintea duçmanului ; în spécial 
fuga poporalui la munti dupa învingerea ete- 
liçtilor de câtrâ Turci (1821). Se (Jice çi despre 
roirea albinelor. Bejenar, fugar, émigrant.

Békés, coinitat în Ungaria, v. Bichiç.
Bekker, Aug. Immanuel, vestit filolog ger- 

man, n. 1785 în Berlin, f 1871. La 1811 a fost 
numit prof. ord. la universitatea din Berlin, iar 
1815 membru al academiei de sciinte. A scris 
excelente recensiuni despre mai raui(i autori 
clasici, ca: Plato, Aristoteles, Thukydides, Aiisto- 
phanes etc. çi a publicat edifiuni critice ale 
operelor lui ApoUodor, Appolionius, Herodot, 
Pausanias etc. S’a ocüpat çi eu filologia limbilor 
romanice, în spécial eu cea provençalâ.

Beksics, Gustav, publicist magb., n. 1847 îu

gyarositas», (1883) ; »Târsadalmunk és nonizeti 
hivatàsunk« (1884); »A dualismus tortonete, kôz- 
jogi értelme és tbrekvéseinkc, (1892) ; mai non ; 
»Programul politicei nationale în Ardcal çi se- 
cuime«, (1896).

Bekta^i, v. Derviç.
Bel, îu mit. orientais, în spécial la Babilonieni, 

fost (Jeu de fnmte çi identic eu Baal (v. ac.) 
Mai tàr(Jiu din acest B. la Evrei çi la oreçtini 
în orient s’a format Belial (Belijaal), eu întelcs 
de démon strieStor. [Atm.]

Bel, unui dintre cei mai vechi ornitologi rom., 
care ânea pe la 1834 a adunat o colecjiune în- 
semnatâ de paseri indigène, ce le-a préparât 
çi donat cabinetului de istorie naturala din laçi.

Bêla, comunS rur. în Rom., j. Dàmbovita,’ sa 
compune din 3 eStune : B., Nistoreçti çi Broç- 
tenii noui, eu 1100 loc. Rom. Ai'e pâduri, oresco 
vite, produce porumb. Are o biserica çi o çcoolâ.

Bêla, numele a patru régi çi mai multi dnoi 
magb. l) B. /.(1061—63), nepotulsf.-tiilui Stefan. 
Dupa câderea lui Petru çi Aba (neniijlocitii suc- 
cesori ai sf.-tului Stefan), fù chiemat Andreiu, duce
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Arpadian, sa ooupe tronul. Acesta fiind ataoat 
din partes lui Enrip III., împêr. german, câruia 
Petni îi j arase credintâ, chiemà pe fratele sëu 
B. sa conducà oastea magh. în contra Gennanilor. 
B. a bâtut pe Enric de repetite ori, astfel Ungaria 
scâpà de egemonia germanâ. Intre aceste lui 
Andreiu i-sya nàscut un fiu, Solomon, câruia voi 
sâ-i asigureze tronul promis déjà fratelui sëu 
B., din care causa a erupt resboiu civil ; Andreiu 
fù bâtut çi ucis, iar B. ajunse rege. Sub domnia 
lui s’au resculat peutru ultima datâ Maghiaiii 
pàgâni, dar furâ nimiciti. 2)B. IL (1131—41), 
liul lui Almoç, fratele regelui Coleman, care îl 
orbi, deasemenea çi pe tatâl sëu ; ajuns rege dupâ 
fiul lui Coleman, avù imdte lupte ou pretendentul

a întemeiat oraçe. Pentru meritul reorganisârii 
terii este numit al doilea întemeietor al Ungariei.

[T. F.]
Belacoasa, batist de jesâturâ foarte finâ, din 

bumbac colorât.
Bela-Reka, rîulet în Banat, isvoresce în mun- 

tele Semenio çi se varsâ în Cerna, în apropierea 
Mehadiei.

Belboh, (saubélbog,bialybog, bilbog,bjlybuh)în 
mit. sloveanâ e (jeul luminei, adecâ al soarelui, oon- 
trarul lui Cernabog, 4eul întunerecului. [Atm.]

Belcesci, com. rur. în Rom., j. Iaçi,pl. Babluiu, 
formata din càt. : Ciorani, Vâleni çi Ruçi, Ulmii 
noui, Ulmii vechi, Polienii, Litenii, Arama (Proto
pop), Coarnele-Caprei, Focurile (Praguri) çi Mun-
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Boiici. S’a resbunat grozav asupra cousilierilor 
çi adereu(ilor lui Cdoman. 3) B. III. (1173—96), 
fiul al doilea al regelui Geza II., crescut la 
cuitea lui Emanuil Komnenos, împeratul Bi- 
zanjului, cure a' voit sâ-1 faoâ moçtenitor, dar 
dupâ ce i-s’a nàscut fiu, 1-a trimis aoasà ca sà-çi 
ocupe tronul .stràbunilor. Aici a fost primit ou 
recealâ, a avut sâ se lupte mult chiar în contra 
mamei sale çi fratelui sëu, panâ çi-a putut asi- 
guia tronid. Sub domnia lui s’a format can- 
celaria aulicà çi a înaintat bunâstarea teidi. A 
fost unul dintre cei mai distinçi régi ai Ungariei. 
4) B. IV., (1235—70) fiul lui Andreiu II. ; îneo- 
ronat ânoà îu via(a acestuia, a primit ca apanagiu 
a treia parte din (earà ou drepturi suverane. 
Astfel înzestrat s’a pus în fruutea partidului 
reformator^, A avut mare parte în edarea bulei 
de aur çi în revindicarea averilor regesci ocu- 
pate sau dàniite fàrâ drept. Dupâ moartea tatàlui 
seu ajuns rege, s’a apucat de reforme, dar po- 
porul Tatarilor (1241—42) i-a nimicit jeara. In 
reorganisarea (erii s’a aràtat mai dibaciu decât 
m apârarea ei. El este primul rege ungar, care 

Enoiclopedia romanâ. Vol. I,

tenii, pe o suprafatâ cam de 14,286 bect., ou o 
populafie de 5137 sufiete, din cari 350 Evrei, 
300 Ruçi çi 150 Magh., iar ceilalji Romani. Locui- 
torii se ocupâ ou agricultura çi prâsirea vitelor. 
In com. sûut 5 biserici ou 7 preoji, çi 4 çcoale 
ou 4 învëjàtori çi 1 învëtâtoare.

Belcev, ministru de fmanje bulgar, asasiuat 
în 28 Martie 1892 în Sofia. Asasinü çi-au în- 
dreptat gloujul contra lui Stambulov, pe care 
îl îusopia B., dai1 au dat greç. Guvernul bulgar 
a întrodus imediat severâ ceroetare, dar ade- 
vérafii asasini s’au réfugiât în Rusia; au fost 
însâ prinçi mai mulji indiviiji inipiafi în com- 
plotul, care era îndreptat çi contra principelui 
Ferdinand, çi patru dintre ei au fost executati prin 
spûnzurare în 27 Iulie 1892. Nisce documente 
cumpërate de guvernul bulgar delà laoobson, 
fost dragoman rusesc pe lângâ Hitrovo în Bu- 
curesci, aratâ câ însuçi Hitrovo ar fi angajat 
pe asasini pentru scopurile politicei msesci. 
Aoeste documente s’au publicat în nenijesce : 
Leonov, Geheime Doknmente der russisohen 
Politik in Bulgarien 1891—92. (Berlin, 1893.)
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Belcredi, Richard, conte, barbat de stat au- 
striac, n. 1823; 1864 locotiitor al Boeniiei, delà 
1860, ocupându-se çi eu politica, a sprijinit teu- 
dintele cléricale ÿi feudale, adeca domnia absolu- 
tismului ?i a concordatului ; 1865 fù numit priin- 
ministru al Austriei çi forma »cabinetul celor trei 
confi»; în Sept. 1865 a suspendat çi constitutia. 
Dar opositia dietelor provinciale, în deosebi 
desastrul resboiului anstro-prusiac çi dorinfa 
monarchului de a reda Ungariei oonstitufia, îl 
silirâ a se retrage în 7 Febr. 1867. Sub cabi- 
netul Taaffe a fost numit 1881 presid. la înalta 
curte de administrafio (Verwaltungsgerichtshof), 
din care post s'a retras 1895.

Beldiceanu, Nicolae, fost profesor în laçi, 
n. 1844 în Preutesci (Moldova), t‘ în S’a 
distins ca poet liric çi prin cercetâiile sale 
archeologice. Ca poet a fost influençât mai ântâiu 
de AJexandri (în Pasteluri) çi apoi de Eminescu. 
A sens la (Jonv. Literare, Contemporanul çi 
Archiva din laçi. Poesiile adunate într’un volum, 
laçi, 1893.

Beldiman, 1) B., Alecu, mare postelnic, unul 
din începëtorii literaturii rom. delà începutul 
acestui secol. A trait pana la 1825. Ca soriere 
originalâ a lâsat »Tragodia Moldovei«, tipâritâ la 
1861 çi pusâ de M. Cogâlniceanu între Leto- 
piseÇe, (tom. III., ed. II. 1872). Autorul, cum 
aratà forma, a voit sa scrie o poemâ epicâ despre 
revoluÇiunea eteriçtilor greci delà 1821, însâ n’a 
reuçit decàt a face o cronicâ rimatâ, în care nu 
numai lipsa inspiraÇiunii poetice, dar çi limba 
çi versiflcaÇiunea lasâ mult de dont. Ca anexe 
ale acestei scrieri, sorise de B. çi tipàrite tôt 
în LetopiseÇe, se aflâ: Tâlmâcirea càimâcàmiei 
lui Vogoride çi Jurnalul. mergerii boierilor dé
puta^ la 'farigrad, 1822. B. a fâcut, »spre pro- 
copsirea neamului românesc», cum spune însuçi, 
çi multe traduceri din limba francezâ, dintre 
cari s’au tipàrit: Moartealui Avel, (1818); Istoria 
lui Numa Pompiliu, roman de Florian, (Buda, 
1825) çi Orest, tragédie de Voltaire, (Buda, 
1820). Cf. biografiade lonescu Gion în «Archiva*, 
a. IL, p. 81.

2) B., Alexandru, publicist rom., fundatorul 
(Jiarului »Adevëi'ul« ; fini lui Vasile B. çi al Mariei 
Mavrocordat, descendentâ a Domnului Constantin 
Mavrooordat ; n. 1832, a fost prefect de Ilfov 
la 1864—65 çi prefect de poliÇie la 11 Febr. 
1866, când a fost resturnat Cuza çi când i-se 
împutà lipsa de vigilenÇà. B. este cel mai violent 
antidinastic. In 1872 a întemeiat în laçi im (Jiar 
antidinastic »Adevërul«, pentru care a fost dat 
în judecata CurÇü eu juraÇi din Roman, care 
1-a achitat în unanimitate, fiind printre juraÇi 
çi Dimitrie A. Sturza. In 1888 B. a întemeiat 
in Bucuresci »Adevërul«, care la început sus- 
tinea domnia pâmenteanâ, iar dupa moartea flilor 
lui Cuza a devenit 4>ar republican democrat.

Bèldy, famille nobiharà seouiascà; apare pentru 
primadatà în secl. XIV. Membrii ei au ocupat 
înalte funotiuni pe lângâ principii transilvâneni. 
La 1770 B., losif, câpitan suprem în Fâgàraç, 
a fost ridicat la rangul de conte. B., Ravel, n. 
1621, a oresout la curtea lui Râkôczy I. çi a 
servit ca comandant de cavalerie în expediÇia 
polonâ a lui Râkôczy II. Dupa moartea acestuia 
a întrat în serviciul lui Mih. Apaffy; dar în 
urma intrigilor lui Mih. Teleki, principele îl

aruncà în temniÇâ, de care scâpând s’a réfugiât 
în Turcia. Aici însâ îl prinserà diu nou ; f 1678 
în ledikula.

Bele-arte, ai-tele frumoase, v. Arta.
Belem, 1) suburbiu în Lissabon, eu 9247 loc.; 

castel regesc çi o fostâ mânâstire eu bisericà 
frumoasâ çi cripta régala. (V. çi Lissabon) ; 2) ca- 
pitala provinciei brasiliane Para, ou 65,(K)0 loc. ; 
piaÇa principalâ a pçoductelor de pe rîulâma- 
zoanelor.

Belemnite, scoici (conchilii) fosile ale unor ino- 
lusoe din olasa Cefalopodelor, ord. Belemnoidelor, 
secÇia Fragmoforelor, fam. Belemnitidelor. Au 
forma unui vîrf de lauce cilindricâ. Scoica se 
compune din trei pârÇi mai impoitante : rostiul 
(la vîrf), fragmoconul (la mijloc), proostracum 
(la partea terminalâ). Apar în trias, la începutul 
erei secundare ; ating apogeul desvoltârii lor în 
lias, jura çi cretaceul inf. ; încep sa desoreascâ 
eu cretaceul super, çi continua descrescerea în 
teifiar aça, câ astâ()i nu sûnt representate decàt 
prin tipuri eu rostrul foarte redus, cum e sejna. 
Din causa formel de lance aceste fosile sûnt con- 
siderate de profani, cari le gàsesc prin terenui ile 
formaÇiunilor secundare, drept sàgetile, pe cari 
sf. Ilie le asvîrle, când tràsnesoe, contra diavo- 
lului; se întrebuinteazâ la descântece. [Ali.]

Belen, în mit. oeltioà e (jeul soarelui. In Sco(ia 
serbâtoarea se Çinea în 1 Maiu. B. s’a venerat 
çi la CelÇii din Gallia, mai aies în Armorica, 
(Bretagne în Francia), çi era (Jeul Druizilor 
(v. ac.) mai juni, ba sûnt date, câ s’a venerat 
çi în Aquileia çi în Venefia, unde c)eul a dat 
oracule, adecâ a spus profetü (ca Apollon la 
Greci) çi idolul lui s’a aQat eu coarne de ber- 
bece (ca lupiter Ammon în Egipt); probabil a 
simboÙsat soarele în zodia berbecelui. Pe timpul 
câderii imperiului roman, numele unor ()e> de 
ai popoarelor nordice, mai aies celtioe, s’au dat 
de predicate 4eilor romani, astfel se aflâ çi Apollo 
Belenus, dar numele se aflâ çi în formele Belin, 
Belines, Bellinus, pânâ ce în timpul creçtiuâtâtii 
B. a însemnat çi diavol, câci preofii creçtini 
pe tofi 4eil pâgàni i-au déclarât de deinoni, 
(v. Bel). Sûnt uime, câ lui B. i-so fâceau çi sa- 
crificii omenesci : se aprindea un rng çi omul ri
dicat pe el ardea. E de interes, câ la Colfii de 
a4i din Wales se aflâ uriaçuf Beliagog (Bnli a 
gwg). Beli se chiamâ soarele çi în niitologiilc 
mai multor popoare se constateazâ, câ 4e'* de 
oarecândva, dupâ lâfirea oreçtinismului, au de
venit adeseori uriaçi. Ausonius, care a tiâit în 
Burdigala (Bordeaux) deci între Celfi, 4ico ca B. 
din Armorica e identic eu Phobus la Greci.

[Atin.]
Belényes, numele magh. al crâçului Beinç (v. ac.)
Beletristica, v. literatura.
Belfast, capitala comitatului irlandez Antriin, 

aproape de gura rîului navigabil Lagan, eu 
273,055 loc. ; dupâ Dublin cel mai însemnat oraç 
industrial în Manda. In B. se aflâ mari tes?" 
torii, fabrici de maçini, fabrici ohimice, çantien^ 
bererii etc. ; exporteazâ îndeosebi pânzâ (1889 
în valoare de ca. 650 mil. fr.) ; institutjuni cul
turale : Queen’s College eu 20 profesori, Pres- 
byterian College, Belfast Academy. Vreduicà de 
amintire e çi Linen Hall, bursa pentru pilnzârii, 
întemeiatâ 1785.

Belfort, capitala arondismentului francez B.



Belgia — Belimarkovici. 443
çi fortareatâ lângâ rîul Savoui'euse, eu 17,949 loc. 
In B. se încnicigeazâ tJ çosele ; aici e pia^a de câ- 
potenie pentru comerciul eu Germania çi Elvetia; 
are mare însemnàtate strategieâ prin positia sa 
in valea Trouée de B., prin eare în ori ee timp 
poate treee o armata mai mare. In resboiul din 
1870—71 B. a devenit însemnat prin lunga sa 
apârare; la 3 Nov. 1870 a fost îneungiurat de 
Oermani, sub eomanda lui Treskow; la 18 Febr. 
1871 a trebuit sa eapituleze; dupa înebeierea 
pâoii B. a remas în posesiunea Franciei çi a 
fost înzestrat eu noue fortifieatiuni.

Belgia, tearâ situatâ la apusul Europe!, între 
éO'/j0 lat- nord, ei 2° long, est., mârginitâ de 
Marea de Nord, Olanda, Germania, marele dueat 
de Luxembourg çi Franeia, are o suprafata de 
29,457 km». Populatie: 6.410,783 loe. (218 loe. 
pe km»., eea mai deasâ populajie din lume), ju- 
inëtate Waloni (Franeezi), jiimëtate Flamanzi 
(Neerlandezi). Divisiune administrativâ : 9 pro- 
viucii (4 flamande : Anvere, Flandra ooeidentalâ, 
Flandra orientalâ çi Limbourg; 4 walone : Namur, 
Hainaut, Liège çi Luxembourg; 1 mixtâ; Bra
bant); div. judieiarà: 1 ourte de oassafie, 3 eui-ti 
de apel, 9 ourti de jurati, 26 tribunale de prima 
instants, 207 judeeàtorii de paoe; div. eolesia- 
stica: 6 dieoese, (dintre oari un arohiepisoopat), 
185 deeanate, 3080 paroobii; div. mil!tara : 2 
circonseriptiuni, 32 distriote çi 246 oantoane mi- 
litare. Invêtâmêntul superior: 5 universitàti (2 la 
Brnxellos, 1 la Gand, 1 la Liège çi 1 la Louvain). 
Capitala Bntxélles (190,313 loe., 500,000 eu fo- 
burguiile: Laeken, Sehaerbeek, Saint-Iosse-ten- 
Nood, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Anderleebt 
çi Molenbeek). Oraçe prineipale ; Anvers (238,788 
loc.) port pe Esoaut, metropola eomereiului bel- 
gian; Gand (157,000 loe.); Liège (163,000 loe.); 
Malines, Bruges, Louvain, Tournai, Coui’trai, Na
mur, Ostende, Mons, Arlon, Binant. B. are 14 
ape navigabile, între oari Esoaut, Meuse, Yser, 
Sambre eto., çi numeroase oanaluri, iar eâi fe- 
rate; 5545 km. Comerciul general atinge cifra 
de 6 mitiarde franci. Agricultura este neîndes- 
tulitoare pentru trebuintele consumatiei interne, 
industria însà e foarte desvoltatâ. B. este una din 
terile cele mai prospéré din lume.

Istofia. B. populatà la început de triburi, nu- 
mite dupa localitati : Morini, Menapieni, Atnatici, 
Eburoni etc., a fost cucerità de Romani sub luliu 
César, la anul 52 înainte de era creçtinâ. In 
secl. y., ea a treout sub Franci, mai ântâiu sub 
Merovingieni (Clovis), apoi sub Carlovingieni 
pharlemagne). In secl. IX. a fost împârtitâ între 
Manoi çi regatul Lotaringiei. Delà aceasta epoeâ 
feudalitatea începe sa se desvoalte. In secl. XIII. 
comunele flamande çi brabansone, renumite 
prin industria lor, iauim mare avênt; gai'da ci- 
vica a aoestor comune se mesura în puteri eu 
hupele feudale la Bouvines, Courtrai, Mons-en- 
Puelle, Cassol çi Rosebecque. Delà 1385—1477 
B. apai'tine casei de Bourgogne ; la 1477 ea treee 
la easa de Austiîa. Delà 1795—1815 ea se 
aflâ sub dominatiunea franoezâ. La 1815 e re- 
ur?1^i la Olanda, formând eu ea împreunâ regatul 
'jenlor de Jos«. La 1830 se révolta contra do- 
minatiunei olandeze çi se proclainâ independentâ. 
Longresul din Londra, tiuut în anul urmâtor, re- 
eunoasoe independentâ B.-ei, garantându-i 
ln acelaçi timp neutralit ate a. Astâ(}i re

gatul B. alcâtuiesce o monarchie constitutionalâ, 
ereditarâ, avênd de rege pe Léopold II. de Saxa- 
Cobourg. Çepte ministri; regim representativ ; 
caméra (1.52 deputati) çi sénat (102 senatori) ; 
sufragiu universal eu pluralitate de voturi; pentru 
comune representare proportionalâ. Colorile na
tionale: reçu, galben, negru.

Belgrad, (sêrb. Belograd = dealul alb; turc. 
Bar ul Djihad = locul resboiului reUgionar), ca
pitala regatului Sêrbia, situatâ la vërsarea Savei 
în Dunàre, pe malul drept al ambelor rîuri. 
B. are climâ foarte schimbâcioasâ. Populatia e 
în crescere continua, la 1896 B. avea 57,128 
loc., majoritatea Sêrbi, apoi Macedoneni, Greci, 
'j.'intari etc. B. consista din fortàreatâ çi din oraç. 
Fortàreata are doue parti: o parte situatâ pe 
deal, ceaJaltâ se întinde pànà la malurile rîu- 
rilor ; întâriturile cetâtii sunt de pe timpul prin- 
cipelui Eugen, dar nu corespund exigentelor mo
derne. Oraçul situât la poalele dealului se des- 
voaltâ mereu. B. e administrât de un primar ou 
un sénat; oraçul are 1 milion f ranci datorie. B. 
e residenta regelui, aci sûnt cele mai înalte oficii 
de stat administi'ative çi judecâtoresci, mitro- 
polit, oomandâ de fortàreata çi de divisie; re- 
presentantii puterilor strâine etc. In B. se aflâ 
0 universitate, 3 gimnasii, o çcoalâ realâ, un 
seminar preotesc çi unul învétâtoresc, o aca
demie militarâ, çcoalâ superioarâ de fete, 6 çcoale 
de bàieti, alte 6 de fete ; aeî se aflâ academia 
de sciinte, bibüoteca çi museul national eu nu
meroase antichitâti sêrbesci çi ungare; teatrul 
national. In B. apar 10 (Jiare politioe, 3 foi co- 
merciale, 4 roviste literare etc. Industria B.-lui 
e neînseranatâ; comerciul e foarte viu, eu de- 
osebire comerciul de transit; în B. sûnt 5 bânei, 
e caméra de comerciu çi industrie.

Istoria. Pe timpul Romanilor pe locul B.-lui 
era oraçul Si ngidunum, apartinênd Moesiei 
superioare ; în evul de mijloc se numia çi Alba- 
graeca. Prin secl. VII.—IX. era al Avariior, în 
secl. X ajunse sub Bulgari, iar dupâ aceea sub 
împëratii bizantini. luoepênd din secl. XIII. 6. 
çi-a sohimbat mereu stâpànii : Mongolii, Sêrbii, 
Tiu'cii, Austriacii. Renumitâ e lupta delà B. a 
lui lancu Corvin de Huniade 1456, în care 
bàtù pe sultanul Mohamed H. La începutul 
secl. XIX. B. deveni capitala non întemeiatului 
principal Sêrbia, remânênd fortàreata în mâna 
Turoilor pânâ la 1867, oànd aoeçtia furà siliti pe 
cale diplomaticâ a o céda Sêrbiei. Numele B. îl 
poartâ çi oraçele Alba-Iulia çi Akjermau. (V. ac.)

Belhita, mamifer, v. jder.
Belial sau Beliar, fevr.J netrebuicie ; în tes- 

tamentul vechiu »fiul belialului« = omul fârâde- 
legii, câleâtor de lege, necredincios ; în test, non 
B. — satana.

Beligerante, pàrtile, se numesc statele cari 
se aflâ în resboiu, spre deosebire de cele re- 
mase neutrale, oari nu se amestecâ çi, dupâ prin- 
cipiUe de drept international, n’au nici îndrep- 
tâtirea de a se amesteca în resboiu.

Belimarkovici, lovan, general sêrb, n. 1828 
în Belgrad ; fù profesor la çcoala de resboiu din 
Belgrad, iar 1868—73 ministru de resboiu. In 
resboiul din 1876—78 se distinse ca general eu 
deosebire la ocuparea oraçului Niç ; 1880 nefiind 
multâmit eu regimul partidului progresist, se re- 
trase din serviciul activ, 1889 însâ, cànd eu
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abdicarea lui Milan, B. fù numit de acesta dim- 
preunâ eu Ristici çi Protici, regent în locul mi- 
norului rege Alexandra I.

Belinfi, comunâ mare rnm. îu Banat, cott. Ti- 
miçului, cerc. Recaçului, eu 3099 loo. ; gara çi 
ofieiu telegrafo-postal.

Belloara, eolonie apartinëtoare eomuuei Se- 
gagia de sus, eottul Turda-Aiieç; în apropiere 
se aflâ stânei de porfiriu, grupa de stânei ])u- 
terniee, numite Seâriçoara, 91 peçtera B.-ei, în eare 
la 1849 s’au réfugiât Romanii dinaintea armatei 
br.-lui Lupu Kemény.

Belisana, în mit. eelticâ dîna lunii la Gali. Ei 
i-a fost înehinatâ iarba numitâ belisa (hyoseya- 
mus, Bilsenkraut), pe eând bilinuntia (floarea 
urzieii) a fost înehinatâ cjeului Belin, lui Apollo 
eeltic. [Atm.]

Belisar, célébra general al împëratului bizantin 
lustinian (secl. VL), s’a nàsout în Dardania 
dintr’un Jeran trac. Cariera çi-a început-o delà 
simplu gai’dist. Stràlucit soldat, din toate punc- 
tele de vedere, ilustra câpitan, el fù gloria 
militarà a domniei lui lustinian. General în 
orient (530) conti-a Perçilor urmà 0 tactioâ de 
Cunctator, pana ce (531) impetuositatea trupelor 
sale îi aduse 0 învingere. Rechiemat potolesce 
în Constantinopole teribila revolu(ie Nika, mâce- 
lârind 30 mii (lan. 532). Trimis contra Vandalilor 
din Africa (lun. -534), se poartâ aici ou blànde(e 
çi dibâcie; pentru vecliea populatie e liberator 
de Vandalii arieni, pentru Vandali e duçraan 
Personal al usurpâtorului Gehmer. Acesta învins 
se predâ. lustinian bâuuindu-i fidelitatea, în 
urma unor pîri duçmânoase, nu-i mai trimite 
mijloace. B. vine la Constantinopole çi atunci 
împëratul îl primesce ou mare triunif (Mart. 
535). lustinian rupênd relatiiinile eu üstrogotii, 
B. e trimis în Italia. Stâpân pe Neapole intrâ 
uçor în Roma (Dec. 536), pe care 0 fortifioâ. 
Vitiges (Mart. 537) eu 150 mii Go(i îl asediazâ, 
dar B. deçi neajutat, résista çi Go(ii se retrag 
preste un an. Eunucul Narses aduce ajutoare, 
dm- întrând în conflict eu B., Milanul fiind reluat 
de Gofi (lun. 539), B. asediazâ pe Vitiges îu Ra- 
vena. lustinian prin nesce intrigi e câçtigat la 
pace de Vitiges, dar B. nu se învoiesce, ci çrinde 
pe çeful got. Rechiemat (540) çi retrimis in po- 
triva Perçilor, luptâ eu succès (541), dar fù 
rechiemat (542), ca sâ fie din nou trimis în 
Italia, unde suocesorii sëi nu puteau résista 
noului rege got Totilas (545). B. nici acum nu 
capâtâ ajutoare, çi totuçi isbuti sâ se (inâ în 
Roma. Desgustat de miseriile, ce i-se fâceau, 
cerù sâ fie rechiemat (548). In Martie 559 res- 
pinge pe Huuii Cutriguri, ce ameninjau capitala. 
563 încurcat de duçmani într’un complot, fù 
disgrajiat, sârâcit çi închis. Dupâ 7 luni, dove- 
dindu-se falsitatea acusârii, fù réintégrât, f Mart. 
565. Ultima nenorocire a vie^ii a dat nascere 
legendei (B. orb çi oerçitor), nâsoocitâ de câlu- 
gârul grec Tzetzes (secl. XII), care confundase 
pe B. eu contimporanul sëu loan de Capadocia, 
prefectul pretoriului, çi popularisatâ de pictorii 
David çi Gérard. Cf. Izambert, Hist. de lust. 1856.

Belisce, colonie apartinëtoare la comuna Val- 
povo în eottul Verôcze (Slavouia), eu 1024 loc. ; 
stafiune de cale feratâ, postâ çi telegraf. Aici se 
aflâ unul dintre cele mai mari stabiUmente in
dustriale de pe continent, un ferestrëu, ce pre-

luorâ lemn de stejar, çi fabrica de taninâ a firmei 
Guttmann V. çi Alfr., cari îçi procurâ leinnele 
din padiuile seculare ale Slavoniei.

Bellu, fSeélJ, coin, mica în Ung., cott. Bihor, 
eu 291 case, çi 1536 loc., dintre cari 1160 sûot 
Romani (800 gr.-cat., 360 gr.-or.), iar ceialalfi 
Maghiari çi Slovaci. Toate confesiunile au bi- 
sericâ frumoasâ de piatrà, çooalâ regulatâ. Te- 
ritorul e 6,580 jug. cat. mai tôt arâtor, produoe 
cereale bune; se ciiltivâ industrie de casa çi 
mânâ; vasele de lut au bun renume; se prâsesc 
vite comute frumoase ; tîrgurile de vite delà B. 
sûut vestite. In B. este 0 fabricâ de stiolâ, ce 
lucrâ eu 80 persoane.

Beliu, Barbu, magistrat çi bârbat politie ro
man, n. 1825 în Buouresci, fini marelui logofét 
çi boier de prima clasâ Alexandra B. ; a terminât 
studiile în Atena çi în 1850 întrând în magis- 
traturâ a ajuns în scurt timp membru la înalta 
curte de justifie. In 1859 ca membru al adu- 
nârii deputafilor a luat parte activâ la alegerea 
lui Cuza de Domn çi al Munteniei. Ministiu de 
instrucfiune publicâ în 1862 sub presidenfia lui 
Barbu Catargiu (v. ac.), îçi dâ demisiuuea dupâ 
asasinarea primului ministra, çi deçi mai re- 
veni ca ministru de justifie în 1863, dupâ cùteva 
luni se retrase eu totul din afacerile publiée, 
ou reputafiunea de membru distins al partiduliii 
consei-vator.

Belize, sau Balise, capitala colonie! engl. Hon
duras, (v. ao.)

Bell, 1) B., Andreiu, preot anglican, lemimit 
ca întemeietor al metodei învëfâmêntului mutual ; 
n. 1753, t 1832. Numit la 1789 predioator la 
Madras (India), fù însârcinat eu direcfiunea or- 
felinatului militar din satul Egmore din apro
piere. In aoest orfelinat el aplioà pentru prinia- 
oarâ sistemul sëu, consistând în a se servi, îu 
clase eu çcolari numeroçi, de câfiva elevi aleçi 
(monitori), atât pentru instruirea celorlalfi 
câtçi pentrumenfinereadisciplinei. Intorcêndu-se 
în Anglia, B. câutà sâ respândeaseâ ideilo sale, 
dar nu isbuti la început sâ oâçtige opinia publicâ 
în favoarealor. Intêmplându-se însâ ca quakerul 
Lancaster (v. ao.), care întrodusese aoelaçi 
sistem în çcoala sa privatâ din Londra, sâ se 
ilustreze prin resultatele ce dobftndia, çi iscându-se 
O diseufie vie între B. çi Lancaster eu privire la 
prioritatea invenfiunii, înaltul cler al biseiioii 
anglicane se grâbi a da lui B. tôt conoursul spre 
a puté înfiinfa çcoale pentru copiii anglicnui çi a 
le opune çcoalelor lanoasteiiene, în cari se pri- 
miau copii de toate sectele. In interesul înfiin- 
fàrii acestor çcoale se întemeià la 1811 National 
society. B. ieçi învingëtor din luptâ, iar Lancaster 
ruinât plecà în America. La moaitea sa B. lâsa 
O avéré mare destinatâ înfinfârii de çcoale gra
tuite pentru copiii sâraci. Principala sa soriere : 
•Eléments of tuition« din 1812. (V. Invëfâmènt 
mutual.) [M—r.]

2) B., lohn, anatom, n. 1763 îu Edinburg, 
t 1820 în Roma. La 1790 a deschis im teatru 
anatomie çi finea prelegeri foarte cercetate. A 
scris: »System of the anatomy of the humau 
body«, (1793, apârù în mai mmte edifii)-

3) B., Charles, vestit chirurg, n. 1774 în Edin
burg; a fost prof, de chirurgie la mai multe 
çcoale de medioinâ în Londra. Mérité neperi- 
toare însâ çi-a câçtigat prin cercetârile sale
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asupra fisiologiei nervilor. B. a descoperit pentru 
primadatâ, câ râdâcina anterioarâ a nervilor spinali 
consista exclusiv din fibre motorice, iar cea pos- 
terioarâ exclusiv din fibre sensibile (Teorema 
lui B.) t 1842. Opéré; »A System of operative 
surgery founded on anatomy», (1814); »The ner- 
vous System of the human body«, (1830) etc.

S., Alexander Graham, flsiolog engl, n. 1847 
in Edinburg. La 1870 a trecut în Canada çi 
a ajuns profesor de fisiologie în Boston. Delà 
1872 s’a ocupat eu construirea telefonului, la 
1875 çi-a cemt patenta. La 1880 laolaltà eu 
Summer Tainter a inventât fotofonul.

Belladonna, v. Atropa.
Belladonnina, alcaloid care se extrage îm- 

preunà eu atropina din planta Atropa Bella
donna. Se întrebuinteazâ în medicinâ ; are pro- 
prietatea de a dilata pupUa întoemai ca atropina. 
Se presintâ ca o massa amorfà, aproape inco- 
lorà, eu gust slab amai-, iute çi arcjëtor, reac- 
(iuuea alcalinâ; pu(in solubU în apâ, potasa al- 
coolicâ 0 descompune în tropin çi acid bella- 
donnic; e un toxic puternic.

Bellanda, numele unei semintü de negri delà 
Nilul sup.

Bellarmiti, Robert, iesuit çi filosof çcolastio 
(1542—1621), prin. secl. XVI oel mai mare apâ- 
râtor al catoMcismului roman apusean çi al su
prématie! papei. Aplicat în misiuni eolesiastice, 
la 1599 devine cardinal, mai apoi archiep. în 
Capua. In certele lesuitilor eu Dominicanii asupra 
scrielor lui Molina, el a (inut parte moünismului. 
Dintre scrierile sale cea mai însemnatà e ; »Dis- 
putationes de controversiis christianae fidei ad- 
versus hujus temporis haereticos«, prelegeri t>- 
nute în CoUegium romanum din Eoma la 1576 çi 
publ. la 1581. [PI]

Bellary, oraç, capitula posesiunii îndo-britice 
în Madras, eu 59,770 loc. ; e înzestrat eu doue 
fortuii, în cari stationeazà militie englezâ.

Bellatrice, numele stelutei y din constela- 
tiunea Orion.

Bellay, (du) loaehim, poet francez, n. pe la 
1525 în Anjou, •[ 1560; de oarecare talent, a scris 
ode, satire, poesii intime (Regrets). B. e mai 
aies celebm prin rolul sëu prépondérant, ce 1-a 
avut în directiunea literarâ din secl. XVI., cu- 
nosentâ sub numele de t pléiade* din care fâcea 
parte Ronsard çi Boïf. In scrierea sa »Defense et 
illustration de la langue française*, B. propune 
înavutirea limbei prin crearea de cuvinte çi ter- 
mini noui, çi mai aies prin împnimutul din lim- 
bile latinâ çi grecâ. [A. S. C.]

Belle, joc de bazard, un fel de loterie ; original' 
din Italia, se joaeà eu o tabelâ eu 104 numeri în 
13 coloane de câte 8 numeri, corespun4ëtori la 
nisce numeri de câçtig, ce se soot dintr’o pungâ.

Belle Alliance, moçie în provincia belgicâ Bra- 
bantul de sud, aproape de Waterloo. Dupa B. 
au numit prusiacii lupta delà Waterloo. (V. ac.)

Bellegarde,i Henric, conte, mareçal campestru 
si ministru aiistriac, n. 1756 în Dresda; a luat 
parie la resboaie contra Turciei (1788), în Italia 
çi contra lui Napoléon I. ; a functionat ca presi
dent al consiliului de resboiu çi ca guvernor în 
Venetia în mai multe rânduri. 1845 în Viena.

Belle-lsie, 1) insulâ fortificatà în Oc. Atlantic, 
la coasta sudicâ a Bretagne! ; se fine de départ, 
franc. Morbihan; 82'5 km2., çi ai'e, socotind çi

populatia insulelor Houat çi Haedic, 11,000 loc. 
2) B., strimtoare de mare între Noua Fundlandâ 
çi Labrador.

Belleisie, (pron. bel-il), Charles Louis Auguste 
Fouquet, duce de, mareçal francez, n. 1684 în 
ViUefranche ; a luat parte însemnatà în res- 
boaiele de succesiune, spaniol çi austriac, în 
acest din urmâ distingêndu-se prin conducerea 
retragerii Francezilor din Boemia (1742); la 1746 
oomandà armata francezà, apârand eu succès 
granifele contra Austriei çi Sardiniei ; ca ministru 
de resboiu (delà 1757) a réorganisât armata 
francezà. t 1761.

Bellerophon, dupa mit. grecâ un héros din Co- 
rint, fiul lui Posseidon, ()eu de mare. B. în Lykia 
a fost venerat ca (Jeu de soare, pentru aceasta 
capul lui a fost încungiurat de raze çi 4eul a 
câlârit pe un cal, ce s’a eugetat a fl ca çi calul 
lui Zeus Keraunius, iar Atena i-a dat un frâu 
de aur, eu care a putut sâ-çi înfrâne calul eu 
aripi. In Lykia a fost un monstru, numit Ghi- 
merd (v. ac.), care eu foc a pustüt (eara, dar B., 
la porunca regelui lobâtes, 1-a omorît eu sâge- 
Jile çi làncea (atributele unui 4eu de soare). 
B. eu calul s’a suit la ceriu, çi a vrut ca sa 
între în casa lui Zeus, dar acesta, pentra în- 
drâznealâ 1-a fulgerat, çi B. a câ4ut pe pâment, 
pànâ ce calul a ajuns la ieslele lui Zeus, care 
1-a prins la carul soarelui. B. înseamnâ ucigâtor 
de monstru, de bâlaur. De regulâ 4eü de soare 
ucid monstrii. [Atm.j

Bellevue, ital. (franc. Belvedere), nume ce se dâ 
la numeroase castele çi locuri, cari oferâ o prive- 
liçte frumoasâ. Cele mai cunoscute sûnt: 1) cas- 
telul B. din apropierea Parisului, zidit de Mar- 
chisa de Pompadoui-, care la asediarea Parisului 
1870—71 a format un punct strategie foarte 
important. 2) Castelul B. pe drumul delà Sedan 
la Donchéry, unde s’a semnat 2 Sept. 1870 ca- 
pitulajinnea delà Sedan. 3) B. din apropierea 
Berlinului çi 4) B. la Kassel.

Belliard, Aug. Daniel, general çi diplomat 
francez, n. 1769 în Fontenay le Comte ; în re- 
volujie a îutrat ca voluntar în armata francezà, 
distingêndu-se în deosebi în luptele din Italia. 
Ca çef al statului major al lui Mui'at, a luat 
parte la resboaiele din 1805, 1806 çi 1807 ; a 
participât çi la expeditia din Rusia. Ca amba- 
sador al regelui Ludovic Filip în Bruxela a ré
organisât armata belgicâ, t- 1836. A scris : Mé
moires écrits par lui-même, (3 vol. 1842—43).

Bellini, familie vene(ianâ de pictori. Cel mai 
vechiu ai^tist din familia B. a fost Jacopo B. (t pe 
la 1464), a trâit în Florenja, Padua, Verona çi Ve- 
nejia. Fiul sëu cel mai mare Gentile B., n. 1427 çi 
f 1507, e caractérisai prin grandiosul sëu stil 
istoric; a fost totodatâ çi meçter de medalii, ta- 
blouri de ale sale se aflâ în Milano çi Vene(ia. Mai 
valoros e fratele sëu mai tinër Giovanni B. (nu
mit çi Gianbellin sau Sambellin), t 1516; tab- 
lourile sale se disting prin o flnâ caracteristicâ, 
sim( pentru fi'umos çi for(â în colorit. Operele 
sale principale se gâsesc în Venetia, Berhn, 
Viena çi Londra.

Bellini, Vincenzo, compositor ital.,n.3Nov. 1802 
la Catania în Siciüa, f 24 Sept. 1835 îh Puteaux, 
lângâ Paris. StudiUe sale musicale le fâcù eu Tritto 
çi Zingarelli în conservatoriul din Neapole, dar 
din punctul de vedere atât al armoniei, cât çi
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al OTChestratiei au fost insuficiente. lu schimb 
din punctul de vedere al melodiei, B. a scris 
într’un stil »care nu ai’e .seamën decât pe acel 
al lui Pergoleee, reformând oântul itaJian, readu- 
cêndu-1 la nativa sa simpUcitate çi la francheta 
sa de expresiune<i (A. GaJli). Primele sale pio- 
ductiuni au fost bucâti de musicâ instrumentalâ 
çi musicâ sacra. In 1824 debutà în musica dra- 
maticâ eu »Adelson e Salvina«, representatâ la 
conservator eu mult sueees çi în 1826 la teatrul 
San Carlo ou »Bianca e Fernando®. »I1 Pirata® 
representatâ la Milan în 1827 îi fàeù numele 
renumit în toatâ Italia. N’a fost tôt atât de 
fericit eu »Zaira®, (Parma, 1829) ; dar »la Stran- 
niera® (Milan, 1829), »i Capuletti ed i Monteeebi®, 
(Vene^a, 1830) çi »la Sonnambula®, (Milan, 1831) 
obtinurâ din ce în ce succese mai mari. Critica 
însâ îi împuta, çi eu drept cuvent, sârâcia ar- 
moniei lui, simplicitatea rudimentarâ a orebes- 
tratiei çi uniformitatea monotonâ a formelor 
bucâtilor de cânt. In »Nonna« B. îçi dâdù toate 
sbintele de aîulâtui’a aceste scâderi. Dupâ aceasta 
dâdù «Béatrice di Tenda®, (Venetia, 1833), care 
fù primitâ mai pufin favorabU, çi plecà apoi la 
Paris, unde culese lauri eu »i Puritani®, repre
sentatâ la teatrul itaban. Melodüle lui B. pbne 
de 0 dulce mélancolie, produc adese o profîmdâ 
impresiune. La 1882 un frumos monument s’a 
ridicat în memoria lui B. în Catania. [T. C.]

Bellis L., (botan.) gen din fam. Compositelor, 
trib. Asteroideae, cuprinde plante erbacee perene 
sau anuale. Fiunzele radicale sau alterne sûnt 
spatulate, întregi sau sinuat dentate. Floiile 
sunt dispuse în capitule solitare, cele ligulate 
sûnt albe sau rosee, iai' discul este galben. B. 
are vr’o 7 sau 8 speoii respândite în toatâ 
ernisfera borealâ. Prin pâr(ile noastre cresce 
B. perennis L'. prin liveÿ, fânate çi pâçuni, çi 
este cunoseutâ de poporul nostm sub numele 
de: Bânuti sau Bânutei. Se cultivâ foarte 
mult prin grâdini ca plantâ ornamentalâ din 
causa frumsetü florilor sale. Prin culturâ s’au 
ob(inut din aceastâ plantâ mai multe varietâ^i 
bortioole. [Z. C. P.]

Bellona, in mit. romanâ 4ina de resboiu. La 
269 a. Romei se amintesce templul ei în Eoma, 
la marginea câmpului Mars. Senatul în templul 
(pnei a pnut çedinte, când pertracta ou beli- 
ducii reîntorçi din resboiu, sau ou solii popoa- 
relor strâine, câci aoeia nu aveau drept sâ între 
în Eoma. B. se 4ice aouçi sera, acuçi muierea 
lui Mai'S. Din Comana în Capadoebia âneâ s’a 
adus O (pnâ B., dar (Jinâ de lunâ çi de naturâ, 
care probabil a stat în legâturâ mitologicâ eu 
Bel (Baal), 4e|i de soare în orient. Sulla, care 
era în Capadoebia, în urma unui vis, în care B. 
i-a promis triumf, la 88 a. Cbr. a întrodus cultul 
ei, çi preopi ei s’au numit Bellonarii. [Atm.]

Bellot, strimtoare de mare în America arcticâ 
între Bootbia febx çi Somersetul de sud ; numitâ 
dupâ câlâtorul francez Bellot, care a mûrit (1853) 
în Oceanul Arctic.

Bellovaci, pe timpul lui César una din' cele 
mai puternice seminpi belgieue.

Bellovacum, oraç vecbiu în Galba belgicâ, acnm 
Beauvais.

Bell-Rock, stâncâ periculoasâ în mare, la coasta 
estioà a Scofiei. 1808—11 a fost zidit aici un far 
de 37 m. înâltime.

Belluno, provinoie ital. (Venefia), 3347 km*,, 
eu 194,(X)0 loc. Gapüala B., situatà între rîurile 
Ardo çi Piave, are 5190 loc. ; reçedtn(â eppeascâ.

Belmontina, b substanfâ asemenea parabnei, 
care se preparâ în Angba din gudronul de 
Rangoon (indian) çi se întrebuinfeazâ ca inateiial 
pentru fabricapunea de luminâri.

Belodon, un saurian uiiaç antediluvian, de 
forma crocodüului. S’a gâsit în pietrile nâsi- 
poase de lângâ Stuttgart (Germania).

Belone, (B. vulgaiis), pesoe din ordinul Sooin- 
bresooidelor, cai’acterisat prin lungirea fàlcilor 
în forma unui cioc; fâlcile sûnt provë4ute c;u 
din(i conioi lungi; oscioarele au ooloare ver4ie. 
Se aflâ în toate mârile europene.

Belonite, miorobte aciculare, ale câror vîrfuri 
sûnt rotondité; în rooe viti’oase, s. e. obsidian etc.

Belopotoczky, Goloman, episcop de Trioala çi 
vicar apostobo campestru al armatei austro- 
ungare, n. 1845 înEozsabegy, cott. Liptô (Ung.); 
studüle teologice çi-le fâcù în Innsbruck; 1872 
luà doctoratul în teologie la univeisitatea din 
Viena; funefionà apoi ca profesor de teologie în 
Szepesbely; 1877 prefeot de studii în seminaral 
central r.-cat. din Budapesta çi profesor suplent 
la universitatea de acolo; 1882 directorde studii 
la «Augustineum« în Viena, iar delà 1890 func- 
(ioneazâ ca vicar apostobe.

Belovar-Crlç, cott. în Croatia çi Slavonie, avènd 
suprafa{â de 5,048 km2., în mare parte deluroaaà. 
Munfii aoestui coniitat sûnt : în partea nord-vest. 
a cottului se ridicâ mun(ii Kalnik (643 m.), 
delà cari se întinde spre sud-est çirul mun- 
(ilor Bilo (299 m.); în partea sudicà a cottului 
se ridicâ grupa mun(ilor Gari6, eu pisoul Hunka 
(489 m). Delà Bilo spre Drava, precum çi delà aceçti 
mun(i spre sud-vest se întind çesuri mànoase. 
Apele acestui comitat sûnt: Drava, GlogovniJa, 
ôazma; Lonja çi Ilova îi ating marginile. Clima 
în genere e sânâtoasâ çi plâcutâ. Producte: cu- 
curuz, seoarâ, mai pufin grau, orz çi ovës, 
cartofî, legume, in, cânepâ; vin, poame (eu de- 
osebire prune, 33,000 mâji metrioe pe an), pu(iue 
smoobine. Dintre animalele de casâ se cultiva 
multi rîmâtori; albinâritul çi culture viermiloi1 
de mâtasâ âneâ se lâ(3sce. Dintre minérale se 
aflâ pu(in fier çi cârbuni de piatrâ, apâ mine- 
ralâ acrâ alcabnâ-muriaticâ se aflâ la Apato- 
vaC, (v. ac.) Cottul B. are 266,210 loc (1891), 
pe un km2. 53 suflete; loc. sûnt: Croa(i, Séibi, 
Germani, Ven4i, Maghiari. Industrie çi instmefia 
lasâ mult de dorit. In privin(a administrative 
B. e împâi'tit în 7 oercuri prétoriale çi 4 oraçe 
bbere reg. (IvaniC, Kapronta, Belovar, Criç); în 
privin(a bisericeascâ: rom.-cat. aparfin arcbi- 
episoopiei din Zagrab, gr.-orient. episcopiei din 
PakraÂ Capitale: Belovar.

Bel^azar, sau Baltazar, regele Babiloniei, v. 
Naboned.

Belt, doue strimtori între marea esticâ çi oea 
nordicâ. B.-ul mare desparte insulele daueze 
Seelauda çi Fünen, 60 km. lung çi 16—30 kin. 
lat, eu insulele : Romso, Sprogo, Agersb, Omb 
etc. ; pentru naviga(ie cam perioulos. B.-ul mtc 
între Fünen de-o parte çi Scbleswig çi lütlaud 
de cealaltâ, 66 km. lung, 0'63—15 km. lat, putin 
navigat; eu insulele: Fano, Brandso, Bogb etc.

Beltea, dulceatâ din must de poame.
Béluga, (Acipenser buso L.) v. Morun.
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BelUÿ, banul, fiul voivodului sêrbeso Uroz, 

frateIeTsotiei (Elena) regelui maghiai1 Bêla II., 
delà 1141 tiitor al minorului rege Géza II. 
çi guvernor al terii. B. a fost ua bârbat de stat 
injelept çi biin beüduce ; lui i se atribue Victoria 
üngurilor delà Lech (11 Sept. 1146), precuin 
çi colonisarea Saçilor în TransUvania çi Ungaria 
de nord; 1156 fù numit palatin al Ungariei.

Belutÿistan, teai'â asiaticà situatâ în partea 
sud-esticâ a platoului iranic, între Afghanistan 
çi Marea Arabâ, în vechime Gedrosia. Supra- 
fata 315,000 km9., eu vr’o 400,000 loc. B. e un 
platou nefmotifer, ce se lasâ în forma de te- 
rase delà muntii Brahui spre mare; rîuri mai 
mari lipsesc; clima e variatâ: pe platou fier- 
binte, in vâi caldâ çi umedà, între munfi sànâ- 
toasâ. Loouitorii sûnt Belutçi, iar în partea esticâ 
Brahui; pâstori, mohamedani, sunni(i în majo- 
ritate. Capitala Kelat, residenfa »m i r«-ului, oâ- 
luia sûnt supuçi ceialalti chani. In partea nordicâ 
a B.-lui au ocupat Englezü (1887) un teritor 
de vr'o 35,000 km2., eu ca. 120,000 loc.; la 
sud, làngâ (ermuri, are posesiuni çi »Imam«-ul 
din Maskat.

Belvedere, ital., (franc. BellevueJ, numele unor 
oastele de plâcere sau al altor clâdiri eu pri- 
veüçte frumoasa. Sub numele de B. e renumita 
aiipa palatului Vatican în Roma, oonfinênd toate 
colecpunile de artâ ale acestuia (între cari ApoUo 
de B.) çi biblioteca papalâ. Acela^i nume îl poaitâ 
çi un palat vienez, care a adàpostit pânà 1891 
galeria împërâteascâ de tablouri.

Beizebub, sau BeUebul, (evrj nmnele (Jeului 
punie Baal. In sf. Scripturâ B. e identic eu Belial 
çi e una dintre numirile satanei.

Beizebub, o moimitâ din genul Favianilor (cyno- 
cephalilor), fam. Catarrhinelor.

Beizonf, Giovanni Battista, câlâtor çi ar- 
cheolog, n. 1778 în Padua. La început a fâcut 
studii de mechanicâ, pe urmâ a întreprins mai 
multe câlâtorü. In Africa çi mai aies în Egipt 
descoperi mai multe catacombe çi mumii. El a 
desfâout mai ântaiu renumitele morminte ale lui 
Psanimetich sau Necho, de unde a dus sarco- 
fagul de alabastru çi renumitul bust al lui 
Memnon, çi le-a açezat în museul britic. Tôt el 
a desfâout çi renumita piramidâ a lui Ehephr en. 
Dupa moartea lui, so(ia sa a publient dese- 
nurile delà desfacerea vestitelor piramide eu 
moruiintele regilor egipteni.

Bem, losif, general polon, n. 1791 în Cra- 
covia din famille nobüâ; a fâcut studii militare în 
academiadin Varçovia întemeiatâ de Napoléon I. 
A luat parte la expedi(ia din 1812, dar dupa 
retragerea Francezilor s’a reîntors în patrie çi 
a lutrat în armata ruseascâ. Pentra sentimentale 
sale patriotice a fost concediat la 1825, ocu- 
pându-se apoi în Lemberg eu studii literare çi 
technice. A luat parte la revolu(ia polonâ din 
1830 ; dupa supiimarea acesteia s’a réfugiât în 
stràinâtate, ieçind din nou la ivealà în miçoâiile 
l'evolufionare din Viena, de unde a scâpat eu 
fuga în Ungaria. Aid a sciut sà càçtige înere- 
amea ^lL* Kossuth, care 1-a pus în fruntea a 
8000 soldafi, pentru ca sa alunge pe Austiiaci 
din TransUvania. La 9 Dec. 1848 a câçtigat 
prima victorie asupra imperialUor în lupta delà 
Deeç; alungà pe Urban în Buoovina çi reînvià 
entusiasmul Seouilor, din çirul cârora çi-a întregit

corpul sëu de armata. In marçuri foi'tate ajunse 
(21 lan. 1849) înaintea Sibüului, dar fù bâtut 
în lupta delà Oena Sibüului de câtrâ generalul 
Puchner, trebuind sa se retragâ pânà la podul 
delà Pisld. Aid càpâtà ajutor din Ungaria çi în 
lupta sângeroasâdela 9 Pebr. bâtù straçnictmpele 
impériale, ocupând Sibüul (11 Martie) çi Braçovul, 
çi alungà pe imperiali în Muntenia. La porunca 
guvernrrlui magh. alergà apoi în Banat, sUind 
pe Puchner a pâràsr çi acest teritor. Dar trebur 
sa grâbeascà rndërët în Ardeal, unde întrarà 
Ruçii pe la Tunml-roçu çi ocuparâ Sibüul. In 
lupta delà Sighiçoara (31 Iulie) B. a fost bâtut, 
pierijênd cea mai însemnatâ parte a armatei sale. 
Dupâ acest desastrrr trecù prin Sibiiu çi Turnul- 
roçu çi alergà fârâ trupe îu Ungaria, ca sà iee 
comanda armatei de acolo. Luà parte la lupta 
nenorocoasâ delà Tinriçoara (9 August). Armata 
lui B. a depus armele la Dobra, el însuçi s’a 
réfugiât în Turcia çi a treorrt la mohamedanism ; 
sub numele Amurat paça a fost numit guvernor 
în Aleppo, rmde a suprimat o resooalâ a popo- 
ratiurrü arabe contra creçtinüor (1850). f 10 Dec. 
1850. La 1880 i-s’a ridicat un monument în 
Tîrgul Mureçului (Trans.) In decursul petrecerii 
sale în Trans. se înceroà a câçtiga pe Eumâiri 
çi Saçi pentru causa maghiarâ, dar fârâ succès.

Bematist, (grec.) mësurâtor de paçi; cel ce 
mësuT'à lungimea unei câi eu paçrU.

Bémol, musicâ, v. b-mol.
Ben, (evr. çi arab.J fiu, în legâturà eu numele 

pârintelui servesce ca supranume (patroirimic) 
la persoane, s. e. Ali Ben Hassan, AU fiul lui 
Hassan ; la ludei adeseori e pus înaintea conu- 
melui, s. e. Bendavid = fiul lui David.

Benacus lacus, numele roman al lacului Garda.
Benares, oraç în districtul B. din provinciile 

indo-britice nord-vestice, pe malul stang al rîului 
Ganges, eu 222,520 loc.; cel mai sfânt oraç al 
Incjilor, eu 1450 temple indice çi 272 moschee. 
Âncâ din vechime e sediul soiinfei çi emdi^rmii 
brahmane (colegiu indic, colegiu sanscrit, obser- 
vator astronomie). B. are o industrie înfloritoare 
(fabrici de zahàr, indigo çi shawl-uri, argintàjrii 
çi aurârii) çi rm comerciu extins crr tôt ce produce 
natuia çi diligenta cmuliri în provinciile înve1 
cinate. Delà 1775 posesiirne englezà.

Bench, v. Court.
Benezur, luliu, pictor maghar, _ n, 1844 în 

Nyiregyhâza, discipol al lui Piloty în München ; 
1880 ajunse profesor la academia din München, 
iar delà 1883 profesor çi acum director la aoa- 
demia de picturâ din Budapesta. A lucrat multe 
tablouri istorice çi portrete de mare valoare 
aitisticà.

Bendeguz, sau Bendecm, dupâ legenda magh. 
tata lui Attila, Buda çi Keve. Scriitorii magh. 
susjin, cà B. e numai o transformare limbisticâ 
din Mundzuk, numele istoric al tatâlui lui Attila; 
aceasta ar dovedi, câ Maghiarii au adus eu sine 
din vechia lor patrie tradifii hunice.

Bendela, Teofil, archiepiscop çi mitropolit al 
Bucovinei (1873—75), n. 8 Maiu 1814 în Cer- 
nâu(. Dupâ absolvarea studiilor liceale çi teo- 
logice în locul sëu natal se câlugâri în 1836 çi 
fù trimis la Viena spre a se perfectjona în 
studiile teologice. Intorcêndu-se 1838 fù sfinfit 
diacon çi rânduit ca prefect de studii la semi- 
nariul clérical. In 1840 fù hirotonit ieromonach
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çi numit lector seminarial, în care post re- 
mase pana în 1857, cànd se fâcù arciumandrit 
diecesan çi viear gen. al episcopiei. In 13 Nov. 
1873 fù numit archiepisoop çi mitropoUt al 
Bucovinei çi Dalma^iei. Deçi a condus diecesa 
Bncovinei nuuiai doi ani, totoçi a lucrat mult 
pentru binele bisericii, mijlocind urcarea sala- 
riüor preotesci. El stàrui eu multà energie pentru 
realisarea dorin^elor generale dupa un congres 
bisericeBC. Ca rector seminarialapublicat2opuri ; 
unul în nemtesce : Die Bucovina im Konigreiche 
Galizien. Viena, 1845; çi altul în rom.: Invë- 
tàtura elementarâ din fisicâ pentru çcoalele po- 
porane. Cernâut, 1852. f 21 Iulie 1875 în Fran- 
zensbad; fù înmormêntat în capela cimitirului 
din Cernant.

Bender, capitula judetului eu acelaçi nume în 
Basarabia, este açezatâ pe malul rîului Nistru. 
Printre cetâtUe întemeiate de Genovezi a existât 
altâdatâ çi renuniita cetate Tighina, cunoscutâ 
in chrisoave slavone çi sub nume de Tighinia. 
In secl. XVI., dupa moartea lui Stefan cel Mare, 
cetatea a oâ^ut în mânile Turcilor, cari au nu- 
mit-o Ben-dere, adeoàîn limbaturceascâ»eu voiu«. 
Pentru întretinerea cetâtii Turcii au créât o 
zona, oupriudênd mai multe sate, ce le-au dâruit 
cetâtii. La 1892 B. poseda 46,408 loc., din cari 
22,000 Ovrei, iar restul Romani.

BendevechI, Mihaiu, scriitor rom., n. 1859 în 
Ràdâuti, în Bucovina, unde a cercetat çcoala 
primarâ; studüle secundare çi le-a fâcut la gim- 
nasiile sup. din Suceava, Bâdâuti çi Cernâut, 
iar cele teologice la universitatea din oraçul din 
urmâ; s’a preotit în 1885 çi a fost trimis paroch 
în Mihalcea, apoi în Crasna çi (1890) la Cala- 
findesci. A tradus Catechesele sf. Ciril din le- 
Tiiaalim çi le-a publient în »Candela« dm 1883 
pana 1894, unde a tipârit çi mai multe predici. 
A mai publient în Ceraâut (1889) o »Carte de 
rugàciuni«, compusâ de dînsul pentru felurite 
ocaaiuni, çi apoi în foaia popor. »Deçteptarea« 
articole mai aies relative la agriculturâ.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Bendis, dupa mitol. grecâ e o ()inâ din Ti'acia. 

Tracii au lâpt cultul ei în Atena çi în Piraeus. 
Cultul ei a fost cuit de lunâ çi B. a stat aproape 
de Hekate, o personifleatiune a lunei. I. Grimm 
o tine identicâ eu Vanadis, predicatul (Jinei Freyja 
din mitol. nordicâ. [Atm.]

Bendoki, monetâ de aur în Marocco, valoreazâ 
aproape 10 cor.

Benecke, 1) B., Beiihold Ad., ichthyolog ger- 
man, n. 1843 în Elbing ("Westpreussen) ; delà 
1877 prof, pentru anatomia topograficà în Éônigs- 
berg, 1885 membru al oomisiunii pentru scni- 
tarea scüntiflcâ a mârilor germane. f 1886. 
Opéré: »Fische, Fischerei und Fischzucht in 
Ost- und "Westpreussen», (1881); «Handbuch der 
Fischzucht imd Fischerei», (1886). 2) B., G. Frid., 
germanist, n. 1762 în Monchsroth, lângà ÿJôrd- 
lingen; delà 1814 prof. univ. în Gôttingen. B. 
a fost primul care a tinut prelegeri academice 
asupra vechei literaturi germane. f 1844. Opéré : 
»Beiti%e zui’Kenntniss der altdeutschen Sprache 
und lâtteratur», (2 vol.), a pregàtit »Mittelhoch- 
deutsches "Worterbuch», edat de "W. MüUer çi 
Zarncke, çi a comentat mai multe opéré vechi.

Benedek, 1) B., Aladdr, eu numele familiar 
Nâray Ivân, poet maghiai-, n. 1843. A scris

poesii, foiletoane, recensiuni etc. Ca poet a fost 
foarte productiv çi pe la 1860—70 foarte po- 
pular. Nu mai putin decât 8 vol. de poesii a 
publient; (»Koltemények«, [poesii,2 vol.], »Âmyak, 
sugarak», [Timbre, raze] etc.) 2) B., Alexie, (jiarist 
magh., n. 1859 în Kis-Baezon, (cott. Udvarhely), 
Dupa terminarea studiilor universitare s'a (ie- 
dicat cjiaristicei; a(}i redacteazàpubl. »Kis-K6nyv- 
târ» (Mica bibliotecà), care cuprinde scrieri pen
tru tineriine. A publidat basme çi balade secuiesci, 
un roman din viata Secuilor, çi a colectat 
multe poesii poporale secuiesci. 3) B., Ludovic, 
general austriac, n. 1804 în Çopron (Oedenburg), 
t 1881 în Graz. Çi-a fâcut studüle militare în 
academia din "Wiener-Neustadt; prin energia sa 
avansà degrabâ laranguri înalte. S’a distins 1848 
în resboiul din Itaüa, çi în lupta delà Solfe- 
rino (1859), çi-a câçtigat lauri la San-Martino. 
La 1860 a fost numit guvei’uor al Ungariei în 
locul archiducelui Albrecht. In 1866 a comandat 
armata de nord, fârâ a puté împiedeca întrarea 
Prusiacilor înBoemia; desastrul delà Kdnigerâtz 
(3 Iulie 1866) va remâné pentru totdeuna légat 
de numele sëu. Cercetarea pornità contra lui 
B. a fost sistatâ la dorinfa împeratului.

Beneden, Pierre loseph, zoolog, n. 1809 în 
Mecheln (Belgia); a studiat raedicina, dar s’a 
dedicat eu totul zoologiei, în spécial studiului 
parasitUor; prof. în Gent, apoi în Lowen. Opéré: 
«Zoologie médicale», (1859, eu Gervais); «Icono
graphie des helminthes ou des vers parasites de 
l’homme», (1860); «Die Schmarotzer des Thier- 
reichs», (1876) etc. f 1894 în Lowen.

Benedetti, Vincent, conte, diplomat francez, 
n. 1817 în Bastia pe Corsica, 1852 secretar de lo- 
gatiune çi mai târtjju ministruîn Constantiiiopolo, 
1855 director în sectia poüticâ a ministeriului 
de externe çi secretar la congresul de pace delà 
Paris (1856). Ca plenipotenfiat la Turin lucrà 
pentru împâcarea scaunului papal eu regirnul 
itaüan. 1864 fù acreditat la curtea din Berlin 
eu misiunea de a încheia eventnal alian(a eu 
Prusia contra Austriei pentru lârgirea teritorului 
francez. Dupa lupta delà Kôniggràtz 1886 — ca 
mijlocitor de pace — pâçi amenmtâtor eu preten- 
siunile Franciei de a-i céda un teritor gernian 
împreunâ eu oraçul Mainz, dar Bismarck le res- 
pinse eu toatà hotarîrea. In 9 Iulie 1870 pre- 
tinse delà regele "Wilhelm sa interijicâ printului 
de Hohenzollern a primi coroana spaniolâ, çi mai 
apoi cerù asigurarea, câ nici în viitor nu se va 
mai ventila chestiunea candidàrii principelui du 
Hohenzollern. Refusarea acestei pretensiuui çi 
a unei audiente în 13 Iulie, servira Franciei 
de pretext la declararea resboiului.

3enedlct, numele mai multor Papi: B- I- 
(574—78). B. n. (683—85). B. ITI. (fiSb—oB), 
pe'timpul càruia s’a întêmplatîn Constautinopole 
alungarea patriarch. Ignafiu çi înâl(area lui Fotio. 
B. IV. (900-903). B. V. (964-65). B. VI. 
(972—74). B. VIL (974—83). B. VIII. (1012-24). 
B. IX. (1033—44), fiul contelui putei nic de Tu.'i- 
culum, a ajuns prin simonie în scaunul papal, 
fiind numai de 18 ani. Om desfranat. Romanu 
1-au alungat de douë ori. Mai apoi a abdicat 
însuçi. In 1047 a ocupat eu forfa din nou 
scaunul, dar la un an s’a retras. B. X. (1058—59), 
tôt din familia de Tusculum, a cuprius scaunul 
papal asemenea eu foi'ta, dar a trebuit sa se
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retragâ. B. XI. (1303—04) a restabilit en Francia 
paoea turburatâ sub BonifatiuTQI. B. XII. (1334 
pânâ 1342) al 3-lea Papa eu reçedinta în Avignon. 
Impër. Andronic din Bizan(, înfricat de pro- 
giesele Turcilor, a cerut delà el, fârâ résultat, 
eonvooarea unui conciliu icumenic ou soopul de 
a réuni pe Greci eu Latinii. B. XHI. (1724—30). 
B. XIV. 1740—58), mai înainte Prosper Lauren^u 
Lambertini, n. 1675 în Bologna, bârbat foarte 
eradit, a servit în Roma în oflciile bis. cele 
mai diferite. In 1727 a ajuns cardinal çi archi- 
episcop de Ancona, iar mai apoi de Bologna. Ca 
papa 30 silia a trâî în concoidie eu domnitorii 
creçtini, combinând energia eu prevenirea ?i eu 
moderatiunea. Operele sciintifioe cele mai de 
fninte ale lui : »De servorum Dei beatificatione 
et canonisatione», »De sacrificio Missae«, »De 
festis D. N. I. Ch. et B. M. V.«, »De synodo 
dioecesano«.

Bénédictin, ordul^ care trâiesce conform regulei 
date de st. Benedict, n. 480 în Nursia din 
Umbria (Italia), din familie nobilâ. In Roma 1-au 
disgustat aça de mult pëcatele conçcolarilor sëi, 
încât s’a retràs în singuràtatea selbaticâ de lângà 
Subiaco, spre resârit delà Roma, petrecênd acolo 
mai multi ani în ascesâ severâ. Apoi s’a dus 
în Monte Cassiuo (529) çi a întemeiat un ord 
câlugâresc în o mânâstire, ce a zidit-o acolo 
çi oare s'a fâcut marna ordului Benediotinilor. 
Acest ord çi-a càçtigat mérité foarte mari prin 
silintele de a încreçtina gi civilisa popoarele bar
bare. Pe lângà toate câ secularisarea a rârit 
lare pe B., ei totuçi sûnt âneâ çi astâcji destul de 
numeroçi, çi se ocupà parte eu educarea tine- 
rimii çi cultivarea sciintelor, parte eu pàstorirea 
parochiilor, parte eu misiuni în diferite (inutui'i 
ale lumii vechi çi noue. Célébra e în Ungaria 
archiabatia benedictinà din muntele Panoniei 
(PauDonhalma), al càrei abate are drepturi juris- 
clictionale episcopesci.

Benedictinà, licor eu renume universal, care 
se prépara eu felurite ierburi, mai eu samâ în 
mânàstirea Benedictinilor din Fécamp (Francia, 
départ. Seine inf.)

Benedic^iune, binecuvêntare. (V. ao.)
BenefaI, numele unui (Jeu al Romanilor vechi 

în Dacia. In fal se reallâ bal. (Torma Kâroly, 
Inschi'iften Nr. 44.)

Beneflciu, binefacere, favor; în evul mediu 
çi tend revocabil. R. de drept, drepturi spéciale, 
ce le acordà legea la persoane din anumite clase, 
sau la ori care îudreptâ(it sau obligat.

B. de cesiune, în dreptul roman e dreptul 
debitoinlui de a puté céda însuçi creditorilor 
toate bunmile sale, spre a évita infamia çi în- 
chisoarea. Dacà în urmâ, dupa atare cesiune, 
mai câçtiga alte bunuri, el putea din nou sà 
ne lu’inàrit, dar în acest cas putea ridioa dinaintea 
pretorului exceptiuuea de »quod facere potest«, 
spre a fi condamnât numai pânà la concurenpa 
pnterilor sale. B. de ces. în legiuirea românà este 
0 institutjune modernà. Definitiunea legalà se 
gasesce în art. 1122 çi 1125 Cod. civ. (Cf. çi 
art. 1718 ur.) Art. 653 din Pr. civ. aratà apoi 
de cine se poate cere. Cesiunea poate fi vo- 
Juntarâ sau judiciarâ (art. 1123 civ.; 648 ur. Pr. 
l'iol ei, în fine, sûnt aràtate de art.

• ilo1 c'v- E de observât, câ art. 1125
Ç> 1127 civ., cum çi art. 651 Pr. civ., fac alu-

siune la legea asupra constringerei corporale 
din 12 Sept. 1864, dar care nici odatâ nu s’a 
pus în aplicare.

B. de discufiune, numit mai rar çi B. de or- 
dine este dreptul acordat de lege fidejusorului 
a cere în prealabil discutarea averti debitorului 
principal, (art. 1662 G. civ. çi 464 C. corn.; vedi 
çi art. 112 Pr. civ. çi 42 C. com.) Acest B. s’a 
îiitrodus de lustinian prin Novella IV.

B. de divisiune, dreptul încuviintat cautiunei 
(ohezeçului) urmâritâ de créditer sa cearâ îm- 
pâi'tirea datoriei între cofidejusorii (cogarantii) 
solvabili ; acest B. constitue o exceptiune pe- 
remptorie çi, ca atare, poate fi propusâ în ori 
ce stare a proce.sului.

B. de inventar, este un mod spécial de accep- 
tatiune a moçtenirei, care dâ eredelui avanta- 
giul : 11 a plâti datortile succesiunei numai pânâ 
la concuren(a valoarei bunurilor, ce el a priinit ; 
2) a scuti chiar de plata datoriilor, predând 
acele bunuri creditorilor çi legatarilor; 3) a nu 
amesteca bunurile sale proprii eu acelea ale suc
cesiunei, conservându-i dreptul de a cere contra 
ei plata crean(elor sale.

B. de subrogafiune este dreptul ce-1 are oau- 
(iunea de a se substituî în toate drepturile çi 
ac(iunile creditorului, atât contra debitorului cât 
çi contra tertelor persoanei obligate, sau ale câror 
drepturi sûnt supuse ipotecei constituite de dé
biter în favoarea creditorului urmâtor. Acest B. 
nu poate fi invooat de cau(iune, decât în urma 
efectuârei plâtii intégrale.

Benefidum în sens c a no nie este: dreptul 
perpetuu al clericUor, institui(i de autoritatea 
bisericeascâ, de a trage folos material din unele 
bunuri ale bisericei pentni oficiul spiritual, pe 
care îl ocupâ. B. le-a instituit biserica âneà de 
prin secl. IX., ca clericii, conform cuvintelor 
sf. Paul, în schimb pentru oficiul spiritual, ce-1 
ocupâ în bisericà, sa aibâ cele de lipsâ spre sus- 
(inerea vietii. De aceea oficiul este conditiune ne- 
cesarâ la ob(inerea beneficiului, (beneficium dater 
propter oficium). (Cf. Dr. I. Ratiu, Dreptul bise- 
ricesc, p. 557.)

B. intercalai' este venitul unei episcopii, sau 
al altui B. bisericesc pe timpul cànd B. devine 
vacant prin moartea, ab(Jicerea, depunerea ori 
transferarea beneficiatului la ait B. Venitele B.-lor 
patronal! çi cari se plâtesc din cassa statului 
în Ungaria, daeâ sûnt rom.-oat. trec la stat ori 
la patron ; iar venitele episcopiilor gr.-cat. trec 
parte la fondul viduo-orfanal çi parte la fondul 
delicientilor ; a celor parochiali la vëduve çi la 
orfani, daeâ sûnt, iar daoâ nu, la administrator.

Benefit-building-societies, (pron. benefit-bil- 
ding-sosaitis) în Anglia societâ(i mutuale pentru 
oonstruc(ia de case. Aceste societàti, cnnoscute 
delà 1815, oumperâ terenuri potrivite, le par- 
celeazâ çi le îinparte între niembri, dilndu-le 
pentru zidirea casei împrumuturi ipotecare, ce 
se amortiseazâ la terinin fix. In 1887 au existât 
2404 societàti eu 605,000 membri çi un capital 
do 36.313,515 1. st.

Beneke, Fridr. Eduard, filosof german (1798 
pânâ 1854), a studiat teologia çi filosoüa, dar din 
causa machinatiunilor lui Hegel, al càrui sistem 
era dominant în Prusia, n’a putut obtiné «venia 
legendi«, decât numai dupà moartea aoestuia. 
B. ca çi Herbart, respinge teoria despre facul-



450 Bene merenti — Bengescu-Dabija.

ta file sufletului çi, admi^nd ca isvor nuDiai es- 
perienta interna, statoresce pentni desvoltarea 
noasti'à psichicâ patru procese fnndamentale : 
1) procesul producerii stàrilor elementave în ur- 
marea aiectiunilor sensuiilor ; 2) din aoeste ele- 
mente sufletul îçi fomieazâ puteri noue; 3) 
procesul forinârii de noue acte prin asociatiune 
çi reproductiuno ; 4) procesul atraotiunii çi com- 
binatiunü. Basa sisteniului sëu este psichologia. 
Morala o baseaza pe raporturile natiu'ale ale 
fuDctiunilor sutletesci, dupa cum aceste raporturi 
se afinnâ îu sentiineute. Çi asupra pedagogiei a 
influentat în mod simtitor. Scrierile sale se re- 
feresc la psichologie, metafisicii, eticâ çi educa- 
tiune. (Cf. Ueberweg UT. 382; Kircbner, Gesoh. 
der Phil. 406.) [Plet.]

Bene merenti, flot., = celui ce a binemeritat), 
decoratiune românâ, creatâ de regele Carol I. 
prin deoretul din 21 Febr. 1876 (Monitorul of. 
7/19 Mart.), pentru recompensarea «meritelor 
câçtigate pe domeniul aitelor, soiin(elor, in- 
dustnei, agriculturei etc.® Se dà Roniànilor çi strâi- 
nilor çi are 2 clase: cl. I. medalie amie (30 mm. 
diametni çi 2 o mm. grosime), cl. H. aceeaçi 
medalie în métal alb, ambele eu bustul regelui 
çi inscr. »Cai-olus I. Rex Romaniae®, iar pe fa(a 
cealaltâ cuvintele i>Bene merenti® încungiurate 
de e ghirlandâ de stejar. Panglica e de coleare 
roçie, bordatà eu ai’gint. Med. B. a fost data 
çi la Români tran,silvaneni, (Bari(iu, Vuloan, 
Dr. Diaconovich, Dima).

Benengdi Cid Hamet, scriitor maur, dupa care 
— se (Jice — ar fl plagiat CeiTantes epera Den 
Quijote.

Benesci, com. rur^ în Rom., j. Vâlcea, pl. Oltefu 
de ]‘es, situatà pe valea rîului Oltetu; 356 loc., 
însemnatâ prin lupta dintre pandurii lui Tudor 
Vladimirescu çi mai mul(i beieri refugiafi aici 
la 1821, cari s’au apârat din turnul bisericei.

Benetier, sau scoicà uriaqà, (Tridacna gigasj, 
animalul cel mai mare din ord. Sooicelor (Conchi- 
fereler), are mârimea de 1—2 m. çi greutate 
de 200—300 kgr. Ghiocele sûnt albe-gâlbenii, 
çroase, grele, eu crete. Animalul însuçi se aflâ 
intre cele doue ghioci lipit de dînsele. Tràiesce 
în Oceanul Indic. Ghiocele se folosesc de indigeni 
ca vase de spàlat, în temple; carnea se mànâncâ.

Benevent, prov. ital. în Campania, 2168 km*., 
eu 259,015 loc. (1890). Capitala B., situatâ lângâ 
Sabato çi Calore, are 17,406 loc. ; aci resideazâ 
un archiepiscop; manâstirea Santa Sofla ; multe 
ruine antice, între cari »arcul lui Traian®. Lângâ 
vechiul Beneventim, în Samnium, repurtarà Ro- 
manii 275 a. Chr. învingerea vestita asupra lui 
Pyrrhos. In evul mediu B. forma un principat 
al Longobarejilor, mai târcjiu ajunse sub stâpS- 
nirea Papei; 1806—15 B. fii prinoipatul lui 
Talleyrand, apoi pânâ la 1860 iaràçi al Papei.

Benfey, Teodor, orientalist çi fllolog, n. 1809 
în Nbrten; 1834 profesor extraordinar, iar delà 
1862 profesor ord. de limba sanscrità çi filologia 
comparativâ în Gottingen. Cu deosebire se dis- 
tinsQ ca sanscritist; descoperirile lui pe terenul 
filelogic, deçi càte odatâ cutezate, sûnt de deo- 
sebitâ importantâ; el inaugura teoria niigratiunii 
sau importatiunii basmelor, dupa care basmul 
ar fl O proprietate exclusivâ a Indiei, de unde, 
pe cale oralâ sau literarà, s’a respiindit abia în 
epoca istoricâ preste lumea întreagà. Opéré;

ïGriech. Wurzellexikon®, 2 vel., (1839—1842); 
«Grammatik der Sanskritsprache®, (1852); trad. 
»Pantçatantrei«, 2 vol., (1859); »Sanskrit-English 
dictionary®, (1866) ; Istoria linguisticei çi a filo- 
logiei oiîent. în Germania, (1869); Vedioa çi 
linguistica, (1880) etc. Scrieri mai mici 2 vol,, 
(1890-91). t 1881. [nt.l

Bengalia, regiunea de nord-est a Hindustauului, 
care dominà basmul inferior al Gangelui çi Brah- 
maputrei, delà provînciile Népal çi Butan çi pâuâ 
la golful ce poai'tâ aoelaçi nume. Ocupà o su- 
prafatà de 403,000 km3., çi are o populatie de 
vr’o 71 milioane suflete. Intreaga regiune se 
compune din câmpii joase, umede, acoperite cu 
pâdui'i çi totuçi nesànàtoase çi fearte roditoare. 
Mai’e parte din acest teren este format din alu- 
vioanele depuse de Gauges çi Brahmaputra. çi 
este udat de aceste rîuri dimpreunà cu afluentii 
lor. Se produc cantitâ(i considerabile de orez, 
bumbac, opium, indigo, grau, orz, porunib, in, 
trestie de zahâr, tutun çi màtasâ. Pàdurile sûnt 
intestate de reptile euorme, tigri, eletanfi, mistrep 
çi nenumerate niaimu(e. Locuitorü din É. sûntui- 
maçii acelor Aryas, cari aoum càteva mii de 
ani, au scoborit din platoul Pamir çi au înfiintat 
în valea Indului civilisa(ia brahmanicà. Aoeia 
erau albi; Bengalienii de astâ()i însâ au devenit 
bruni, fie din causa arçi(ei soarelui, fie, mai sigur, 
din amestecul Arilor de atnnci çi urmaçilor cu 
rasa drawidas, neagrâ sau aproape neagrâ. Ei 
sûnt oameni trumeçi, talie finâ, nasul aquilin, 
ochü çi përul negm. Vorbesc Umba hengli, de- 
rivatâ dm vechia sanscrità. Astà(Ji B. constitue 
cea mai impertantâ din cele patru mari presi- 
denfii ale Hindustanului, supuse de Englezi, cu 
reçedin(a în Calcutta, unde se aflâ çi rcçedinfa 
viceregelui Indiiler. [G. T. B.]

Bengalie, golful B., parte a Oceanului Indic, 
situatà între India anterioarà çi cea posterioarâ.

Bengalie, focul, v. Piretechnia.
Bengasi, capitala vilajetului turceso Barka îu 

coasta Africei nord., cu 7000 loc., dintre cari 
2000 Europeni çi 2500 Ovrei, restul Mohame- 
dani. Oraç comercial foarte însemnat, port ma- 
ritim. B. este Berenike din veohime, ale oârei 
ruine se aflâ spre nord-est delà oraçul de aeji.

Bengesci, com. rur. în Rom., j. Gorj, e for- 
matà din 4 cât. : B. de jos, de mijloc, de sus 
çi Birceii, avênd 1460 loc. In cât. B. de mijloc 
se aflâ 0 grandioasâ bisericà de zid, fundatà la 
1729 de jupân Staicu Bengesou, consilier ÎJnpërâ- 
tesc în timpul anexàiii Olteniei la Austria (1718).

Bengescu, George, 1896 représentant al Eo- 
mâniei la Bruxela, mai cunoscut ca literat; u. 
Aug. 1848 la Craiova; dupa studii literare çi 
juridice fâcute în Francia çi în Belgia, întrà 
1871 în magistraturâ, în 1882 devine secreto 
al legafiunii romane din Londra çi delà 1891 
este ministru plenipot. la Bruxela. B. a publient 
în »Convorb. lit.® studii asupra lui Alexandri, 
iar la Bruxela primul vol. al unei «Bibliographie 
franco-roumaine du 19-e siècle®, (1895). Cea fnai 
cunoscutà lucrare a lui B. e «Bibliographie de 
Voltaire®, (4 vol. Paris, 1882—90), opéra coro- 
natâ çi medaliatâ de acad. francezà çi o foarte 
îngrijitâ edi(ie de «Oeuvres choisies de Voltaire» 
la Jouanst, pânâ acum 8 vol.

Bengescu-Dabija, George, ofioier sup. in ar' 
mata României ; n. 1837 în Tîrgul-Jiului ; çi-a facut
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studiile militare în Francia. S’a distins ca scriitor 
dramatio. Scr. comediile : »0 palma la balul mas- 
cat« ÿi »Nu-i pentru cine se gâtesce»; »Radu 
III.x, dramâ în versuri; »01teanca«, opéra co- 
mioâ, $i xPygmalion», una din tragediile cele mai 
bune, scrise în 1. roinânâ. A colaborat la »Con- 
vorbiri !it.«

Benghiu, (turc.) mursâ, blastur negru sau bu- 
câlioâdetaftàneagrâ, ce femeileîçi lipescpe fatâ; 
semn ori lentilâ pe piele.

Benguela, tinut în Guinea inf., delà Cap Negro 
|)ànâ la rîul Cuva; apartine guvernamentului 
general Angola ; eapitala B., (Sao Felipe), port, 
200Ü loc.

Béni (Veni), rîu în Bolivia, isvoresce în çirul 
estic al An()ilor, se varsâ în Madeira. Depar- 
lamentul B., în estul Bolivie!, are vr’o 17,000 
loc. (afarâ de indianii selbateci) çi o supiafaÇà 
de 340,000 km8., parte mare neexploratâ. Capi
tata Trinidad de Mojos.

Beni-Amer, popor în Abissinia nord., 200,000 
suflete ; nonia(Ji, se ocupâ eu economia de vite ; 
supuçi chedivului din Egipt.

Beniamin, (evr.) cel mai tinër fiu al lui lacob 
al Rachilei. !pnutul .seminfiei lui B. era în jurul 
Betleemului. incureându-se semintia lui B., âneâ 
pe timpul Judecàtorilor, în resboiu eu celelalte 
eemintii, B.-ii dispârurâ aproape eu totul. La îm- 
pài'tirea regatului îiuutul semin^iei lui B. fù 
anectat împëràpei lui luda.

Beniamin, rabin câlàtor, v. Tudela.
Benigni, Losi/1 deMildenhurg,n. 1782 înViena; 

la început se dedioà studiului istoiiei, întrà mai 
tài’ijiu în serviciul militai-, iai- apoi a fost numit 
tunctionar. Transférât flind în Ardeal, i-a fost 
înoredutâ conducerea politioà a granifei militare. 
La 1834 a treout la pensie, dedioându-se stu
diului istoriei Saçilor. B. a redigiat (Jiarul »Trans- 
silvania», delà 1834 »Siebenbürger Bote«, apàrând 
interesele germanismului çi guvernului vienez. 
La 1849 a fost împuçcat eu ocasiunea ocupàrü 
Sibiiului de câti'â Maghiari. A sciis; »Handbuch 
der Statistik u. Géographie des Grossfürstentbums 
Siebenbürgen«, (1837); sAnmerkungen und Be- 
richtigungen zu den Grundverfassungen Sieben- 
bürgens», (1839); »Unterhaltungen aus der Ge- 
schichte Siebenbürgens®, (1840).

Beni-Hassan, sat in Egiptul de mijloc, pe malul 
stàng al Nilului; vestit pentru moi-mintele sà- 
pate în stâncâ, cari contin inscriptü prefioa-se 
pentru istoria Egiptului. Mormintele sûnt de pe 
la 2200—1900 a. Chr. ; oraçul, câruia au àpar- 
tinut, a disparut fârâ urme.

Beni-Mezab, (Beni-M’zab sau Mzahifi), popor 
pacinic în sudul Sahai'ei, 40,000 sufl., sub suze- 
ranitatea Pranciei, lângâ rîul Mzab, eu 4 oaze 
?i mai multe fântâni. Popoi"ul acesta are mult 
interes pentra oomerciu. Capitula este Ghardaja, 
lângâ rîul Mzab, ou 15,000 loc.

Bénin, numirea unei pàr(i din Guinea sùp., 
pe lâiigà gurile rîului Niger, lângâ sinul B., 
format de delta rîului Niger; teren productiv, 
climà nesànàtoasâ. ImperiulB. sau Benin-Neger, 
aihiat în partea vesticâ a deltei Nigerului, eu 
eapitala B., situatâ lângâ bratul Nigerului, 
numit B., are vr’o 15,000 loc.

Benincasa Savi., (botan.) gen de plante anuale 
tmtoare din fam. Cucurbitaceelor, trib. Cucu- 
merinee, eu o unicâ specie: B. cerifera Savi.,

originarâ din Asia tropicalâ. Fructele cilindrice, 
sau la 0 varietate ovoidale, acoperite la supra- 
fatâ eu cearâ, sûnt comestibile, cultura lor s’a 
respândit în terile tropicale çi subtropicale çi 
ar puté fi. întrodusâ çi la noi în gràdini.

[A. Pr.]
Beniç, mantea lungâ fârâ mâneci sau eu 

mâneci largi,
Benkner, 1) B., loan, sen., pe la 1545 jude 

al Braçovului çi totodatâ corifeu al propagande! 
lutherane între Saçii din Ardeal; 1546 infilnfà, 
împreunâ eu Honterus çi Fuebs, prima fabricâ 
de hârtie în Ardeal. Ca sâ oâçtige çi pe Romârii 
penti-udoctrinalutheranâ, puse pe diaconulCoresi 
sâ traducâ în roniânesce cele patru evangbelii 
împreunâ eu un ait diacon Tudor, în eapitala 
Munteniei,Tîrgoviçtea,çi apoi luând manuscriptul 
lor îl tipàri în Braçov; lucrarea se termina la 
30 lan. 1561. Tôt aça luà disposi(ii çi pentru 
traducerea în romànesce çi tipàrirea (1559) ca- 
teohismului mie de Luther, f 1565.

2) B., Paul, jun,, descendent al cunoscutei 
familü patiiciane din Braçov, n. 1685. Din cause 
de subsisten^â a trecut în România, atlând ocu- 
pa^une chiar la curtea doinneascâ. A lâsat o 
xlstorie a principilor valachi* în manuscript, care 
însâ s’a pierdut.

Benkô, 1) B., losif, secuiu transilvan, n. 1740 
în Bardôcz (aproape de Braçov), unde tatâl sëu 
Mihail era paroch reformat. Familia dînsului a 
fost dintre cele mai alese familü secuiesoi (pii- 
mipili). Âneâ pe oâud studia în colegiul din Aiud, 
se interesa mult de luci-uri literare. Dupâ ter- 
minarea studiilor la 1767 a mers de paroch în 
Kôzep-Ajta, unde a stat 20 ani. B. a fost om 
foarte muncitor çi iubitor de sclinfe, pe cari le-a 
cultivât eu multâ staruinfâ, deçi în toatâ viafa 
s’a luptat eu miserie extremâ. Cu deosebire s’a 
ocupat cu istoria çi geogratia Transilvaniei, çi 
cu botanica. El a adunat pretioase documente 
çi manuscrise transilvanice çi le-a preluorat ou 
succès într’o mulfime de opuri, din cari unele 
au vë()ut tiparul, iar altele s’au respândit numai 
ca manuscris. Intre operele lui mai însemnate 
sûnt: xTransilvania sive magnus Tranniae prin- 
cipatus. Pai-s prier sive generaüs®, tom. 1. II. 
Vindobonae, 1778; «Paiï posterior Tranniae, sive 
specialis Tranniae pi'incipatus cognitio®, âneâ nu 
s’a tipârit, dar ca manuscris e foarte lâjitâ. Alt 
op însemnat al lui e: »Milkovia sive antiqui 
episcopatus Milkoviensis... explanatio...«, tom. 
I. n. Viennae, 1781. Prin ace.ste B. çi-a câçtigat 
nume çi mente neperitoare ; dar a stîrnit çi in- 
vidia çi duçmânia multora, care a prorupt în 
flacâri în 1787—89, pe oând B. era profesor la 
colegiul din Sz.-Udvarhely. Scos din funcfiune, 
a végétât împreunâ cu 10 prunci ai sëi din mica 
pensiune, ce i-a resolvit-o consistoriul. A mai 
fost ajutat çi cu parochia Bardôcz (1793—99); 
apoi a fost scos din funefie »pentru multe fapte 
ruçinoase®. De aci înoolo a trâit retras în Kozèp- 
Ajta, lipsit de stima colegilor sëi, pânâ în 28 Dec. 
1814. Miseria çi lupta cu necazurile vie(ii se 
vede a-1 fi împins sâ oaute màngâiere în beuturâ. 
Alte opéré ale lui sûnt: »Erdélyi olâh nemzet 
képe«. Pozsony, 1785; ximago inclytae nationis 
siculicac®. Cibinii, 1791 ; xDiaetae sive comitia®, 
Cibinii et Claudiop., 1791;»Kozép-Ajtai Szkumpia», 
(despre Rhus coriaria, edatâ pe.spesele statului
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1796); »Politioa trinita-s transilvanica etc.«; Bio- 
grafia lui : »Benkô Jôzsef élete éa muukài». Irta 
grof Mik6 Imre. Pesta, 1868.

2) B., Carol, n. 1801 în Aiud, unde a ?i stu- 
dlat. S’a ocupat mult culegênd documente çi 
date pentru istoria Transilvanici. f 1863 în 
M. San-Craiu.

Benkulen, residen^ie olandezâ pe terniii vestici 
ai Sumatrei; 25,090 kma., eu 158,200 loc. ; ca
pitula B. are 6000 loc.

Ben Maodhu, (pron. macdü), pisc în grupaCairu- 
gorm din muutii scotiani Grampians, 1309 m. înalt.

Ben marcato, fiial.J termin musical, indicâ 
interpretare bine marcatâ.

Benndorf, Otto, archeolog german, n. 1838 in 
Greiz. Studiile universitare le fâcù la Erlangen 
çi la Bonn. Delà 1864—68 câlâtori în Italia çi 
în Grecia. A fost dooent privât la Gottingen, çi 
dupa aceea profesor la Zürich, München, Pr;iga 
çi acum la Viena (de archéologie). Principalele 
sale scrieri sûnt: Die antiken Bildwerke des 
Lateranischen Muséums. Lipsea, 1867 ; Die Me- 
topen von Selinunt, 1873; Griechisohe u. Sici- 
lisohe Vasenbilder, 1869—83 (inédite pana 
atunoi); Antike Gesichtshelme und Sepulkral- 
masken, 1878; Neue Untersuchungeu auf Sa- 
motrake, 1880; Reisen in Lykien und Karien, 
1884. Aceasta din urmà soriere trateazâ çi despre 
remaroabilele frise gâsite la Ghiul-Baçi, cari se 
aflâ acum depuse la museul din Viena. Calitâtile 
acestui cercetâtor sûnt o erudi(ie sigurà, un gust 
estetic bine format çi multà claritate în expu- 
nere. A lucrat ou mai mulfi colaboratori, printi'e 
cari çi G. Niemann, care a luat parte çi la 
sâpâturile delà Adam-Klissi din Dobrogea. E 
membru onorar al academiei romane.

Bennett, 1)5., James Gordon, publicist nord- 
american, n. 1795 în New-Mill (Scofia) ; înte- 
meià la ,1835 (jiarul »New-York Herald», cel mai 
mare çi mai respândit jurnal din lume. B., ajuns 
prin (jiaful sëu la milioane, a sciut sà-çi câçtige 
çi glorie prin trimiterea lui Stanley (v. ac.), ca 
sa caute pe exploratorul afrioan Livingstone, 
t 1872. 2) B., William Sterndale, oomponist 
englez, n. 1810 în Sheffield çi f 1875 ca prof, 
de musicâ în Cambridge. A compus uvertu- 
rele: »Naiadele«, »Nimfele pâdurii», «Parisina», 
oratoriul «Femeia din Samaria» etc. 3) B., John 
Hughes, medic, n. 1812 în Londra, f 1875. Ca 
prof, in Edinburg s’a ocupat eu histologia, ana- 
tomia patologicà çi medicina clinicalâ ; e desco- 
peritorul leucocythaemiei. A scris mai multe 
opéré: «Introduction to clinical medicine», »On 
leucocythaemia» etc. 4) B., Will. Cox, poet 
popular engl., n. 1820 în Greenwich A publient: 
«Verdicts», (1852); «War songs», (1855); »Baby 
May», (1861); «Songs for sailors», (1872) etc.

Ben Nevis, (pron. nivis), cel mai înalt pisc în 
Scotia, 1343 m., în miinfii Grampians; delà 1883 
se aflâ aici stafiune meteorologicâ.

Bennigsen, Levin August Theophil, conte, ge
neral rusesc, n. 1745 în Braunschweig, servi în 
Hannoveia çi trecù 1773 în armata ruseascà, 
unde fâcù carierâ stràlucitâ. Luà parte activâ 
la toate resboaiele, ce le-a purtat Rusia între 
1773—1818 în Persia în contra Francezilor, 
pe cari 1812 îi bàtù în mai multe rânduri, çi 
în contra Turcilor în Basarabia. f 1826,

Benne, sfânt, episoop în Meissen, n. 1010 în 
Goslar dintr’o familie de conte; se câlugâri çi 
fù numit de Henrio IH. canonic în Goslar. 106b 
primf episcopatul Meissen. Pentru fi nuta sa ço- 
vâitoare în cearta dintre împeratul Henric IV. 
çi Gregoriu VII. fù închis, iar sinodul din Mainz 
1085 il destitui. Prin mijlocirea lui Clemnns III. 
reprimind 1087 episcopatul. se dedicà ou totul 
biserioei sale, silindu-se pânâ la mortes sa (1107) 
a converti pe Ven(Ji. Papa Adrian VI. îl ridicà 
1523 între sfinfi.

Bentham, 1) B., leremia, celebru publicist 
englez, pàrintele criminaliçtilor utilitariçti, n. 
15 Febr. 1748 în Londra, f 6 lun. 1832. Giafie 
tatàlui sëu, veohil (attorney) la Londra, întrà de 
timpuriu în lumea afacerilor, pe care o pàiâsi 
de bunâ voie spre a se consacra legislatiunii. 
Lui i-se datoresc numeroase lucrâri, printre cari 
se disting cele publicate în li.>nba francezâ prin 
îngrijirea amicului sëu Etienne Dumont, menibni 
în oonsiliul administrativ genovez. Dupâ pàie- 
rile lui B. pedeapsa se justifleâ prin necesitatea 
ei. Delincuentüsûntvrâjmaçii societâfii. Pedeapsa 
trebue sâ aibâ efect asupra mulfimii, sâ o in- 
timideze. Pufin îi pasâ legiuitorului daeà die- 
tribufiunea pedepsei respunde sau nu eu justifia 
realâ; justifia aparentâ are tôt aceleaçi efeote: 
legea penalâ are ca scop a inspira frioa, iar ca 
basâ interesul sooietâfü a reprima aotele în- 
criminate. Principale scrieri: »A fragment on 
govemment», (1776), inspiratâ de comentariile 
lui Blakstone; «Defence of usury», (1787), tradus 
în Hmba francezâ çi publicat împreunâ eu un 
memoriu al lui Turgot în 1827. Sir Francis 
Baring (Jice despre aceastà lucrare, care demon- 
streazâ inutilitatea mësurilor legislative contra 
usurei, câ ea este eu desàvîrçire irefutabilâ. «Intro
duction to the principles of morals and légis
lation», (1789), tracteazâ despre cele mai délicate 
problème ale dreptului public. In «Traité de législ. 
civ. et pén.«, publicat de Dumont dupâ ma- 
nuscrise, în primul volum B. açeazâ po base 
utilitariste principiile generale ale legislafiunii, 
combâtând ascetismul çi arbitrarul înte- 
meiat pe simpatii çi antipatii; in vol. 2 
se vëd mai bine lacunele sistemului sëu, el trac
teazâ despre principiile codului penal; vol. 3 
confine celebnü memoriu asupra panopticului 
sau casa de inspecfiune centralâ, supus la 1791 
adunârii legislative franceze, care ordonà impri- 
marea lui. Tôt acest volum cuprinde un foarte 
însemnat studiu asupra promulgârilor, un me- 
jiioriu despre înriurirea timpului çi looului in 
materie de legislafiune, un altul asupra princi- 
piilor de urmat in transplantarea legilor, la di- 
ferite nafiuni, în fine, un prospect general, bogat 
în cercetâri, al unui ours complet de legislafiune. 
Ideile lui B. au fost îmbrâfiçate ou câldurâ de 
(Jiarul franoez comunist «L’utilitaire», care a 
apârut pe timpul revolufiunii din Iulie; în Lui- 
siania pe de altâ parie s'a încercat, tôt pe la 
1830, a le pune în praoticâ, în legislafiune. 
2) B., George, botaiiic, n. 1800 în Stocke, pre- 
çedinte al «Linnean Society» din Londra, f 1884. 
Lindley a numit dupa dînsul genul Benthamia- A 
scris între altele: Handbook of the British Flora. 
Londra, (1865) ; Flora australiensis. Londra, (18ü3 
pânâ 1870) ; iar împreunâ eu I. D. Hooker ce- 
lebrele : Généra plan tarum, Londra, (1862—1883).
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Bentheim, comitat în districtui pmsiaa Osna

brück, 925 km1., eu 32,606 loc. Capitala B. are 
2362 loc. ; castel eu parc, scalde minérale.

Bentinck, loan Wilhelm, conte de Porüand, 
n. 1648, îçi prirni crescerea eu Wilhelm de 
Orania (.mai tar(}iu regele W. EU. din Anglia) 
pe care îl însoti 1688 în Anglia, ajunse 1689 
oonsilier intim, conte de Portland çi Peer çi fù 
îusâroinat, ca om de încredere al regelui, eu nu- 
meroase misiuni diplomatice. 1698 ambasador 
la Paris, t 1709 în Berkshire.

Bentley, (prou, bentli), Robert, raedic, n. 1823 
ÎQ ffitehin (Englitera); s’a ocupat mult eu bo- 
tauica, în spécial eu plantele médicinale, fiind 
la diferite colegii profesor. A soris : »Manual of 
botany«, (1861) ; «Principal plants employed in 
medioine«, çi a redactat ejece ani «Pbarmaceu- 
tical Journal®.

Benuë, (Binue), aJluent al rîului Niger, desco- 
perit 1851 de Barth, explorât 1879 de Plegel, 
iiavigabil pânà în interiorul Sudanului.

Benzaldehid, aldéhida benzoieà, C9 H6. CHO ; 
eseotà de migdale amare ; corp lichid uleios, ou 
mii'os aromatic; Herbe la 179". Se prépara din 
amigdalina, care se gâsesce in migdalele amare, 
prin discompunere eu apà.

Benzen, v. Benzol.
Benzina, amestec de bidrocarbure, care se ob- 

tine la distilarea petroleului brut (pâcurei) între 
temperatura 80° çi 110"; corp lichid, volatil, eu 
iniros aromatic; disolvâ eu uçurintâ grâsimile. 
Se întrebuinteazà în industrie pentru extragerea 
oleurilor din seminte, separarea grâsimei din 
oase çi din lânâ, disolvarea cauciucului çi cu- 
râtirea petelor de grâsime de pe haine. Aprinsà 
în contact ou aerul, B. arde ou o llacàrâ lumi- 
aoasâ, se intrebuinteazâ deci çi ca producëtor 
de luminâ.

BenzoCj reçinâ extrasa din arborele Styrax 
Benzoin in Java çi Sumatra. Pâcênd taieturi în 
coaja aoestui arbore, reçina se scurge, se usucà 
la aer çi apoi se oulege. Substantà solidà de 
coloai’e gâlbue brunà, eu mires plâout; încàlcjitâ 
liind dâ un fum mirositor. Varietatea cea mai 
pretioasà este B. de Siam. Se întrebuinteazâ 
putin în medicinâ ca tinctura de B., (solutiune 
de B. în alcool). Acidul benzoic (C6 H6. CO.OH) 
este acid organic, monobasic, se prépara din 
benzoe piin sublimare. Corp oristalisat fusibil 
la 120°, Herbe 250°, dà sâruri numite benzoafi.

Benzol, ( benzen) C6 H6, hidrocarburâ liohidâ, 
caie se extrage din gudroanele, ce se fao la des- 
lilarea uscatà a càrbunilor de pâment. Puiîficâm 
aceste gudroane, tratându-le eu acid sulfuiic, apoi 
ou liidrat de sodiu, le destilâm în urmâ din nou 
çi adunâm partea ce trece între 80° çi 82°, din 
care prin îngbe(are la temperatura scàcjutà obti- 
nem B.; lichid incolor, eu miros^aromatic, se 
topesce la 6° çi Herbe la 80'6°. Ântâia prepa- 
rare sinteticâ a B.-lui a fost fâoutà de Berthelet 
(1866) prin încâl()irea acetilenei. Stmetura lui 
molecularâ, data de Kekulé (1865), este repre- 
sentatà prin o formula hexagonalâ, din care prin 
substituirea hidrogenului eu diferite elemente sau 
grupuii de elemente se fac numeroase producte 
toarte întrebuintate în industrie. Studiul B.-lui 
Çi compuçilor lui a jucat un mare roi în chi- 
jnia teoreticâ çi a oontribuit foarte mult la sta- 
bihrea teoriei valen(elor.

Beofia, (Boeotia), tearâ a Greoiei antice, în- 
cungiuratà de mun^i Éelicon, Cithaeron, Parues 
etc. çi udatâ de numeroase rîuri ca: Kephisos, 
Asopos (v. ac.) etc. çi lacul Eopais. Mai înainte, 
fiind çi canalisatà, pàmêntul era produc(iv, acum 
în parte e deçert sau baltes. Vechii Beofieni, 
un popor voinic, au imigrat în secl. XII. a. Chr. 
din Tessalia; din causa lipsei de cultnrà Beo- 
(ienii treceau de oameni proçti, deçi au ieçit dintre 
ei bârbati renumiti ca: Hesiod, Pindar, Epami- 
nondas, Plutarch etc. Cele 13 oraçe mai mari 
din B. au format sub conducerea Thebei eon- 
federafia beoticà, condusâ de beotarchi ; aceastâ 
oonfedératie îçi pierdù puterea în urma luptei 
delà Chaeronoia (338 a. Chr.)

Beowuif, numele uuui epos anglosaxon, în care 
se cântà faptele lui B. contra monstrului Grendel 
çi a unui bâlaur, ce pustia (eara. B. e cel mai 
veohiu document mai mare de poesie poporalâ 
germanâ çi astfel de mare valoare pentni des- 
voltarea limbei germane. Cf. Müllenhoff, »Beo- 
\vnlf«, (1889).

Berabra, (arab. Barabira), locuitorii din jurul 
Nilului delà oataractul prim, la Assuau, pânâ la 
al doilea, Vadi-Halfa, popor din ra.ssa borberâ. 
Sûnt împài'titi în 40 sate çi un oraç mai mare, 
Deor, ca capitala ; numërul lor 40,000 suH. Limba 
lor este un idiom deosebit de limbile afrioane. 
Sûnt blândi de caracter çi se folosesc ca sei- 
vitori la case. rfeal'a loi’ e putin fructiferà.

Béranger, Jean Pierre de, poet liric franc., 
n. 1780 în Paris, f 1857. Speciahtatea sa e 
cânteoul (chanson), care sub condeiul sëu devine 
0 odà, 0 cantatâ, un imu çi chiar o satirà. Mult 
timp B. fù considérât de un geniu poetic ; astâcji 
poe.siile sale sûnt judecate ou o severitate adesea 
nedreaptâ, çi au început sa oadâ în uitare, çi sa 
n’aibâ deoiît o valoare litei'arâ istoricà. Câuteoele 
lui B. au fost publicate într’un mare numër de 
editiuui. Corespondenta sa apârù în 1860 în 4 vol.

[A. S. C.]
Berar, odinioarâ stat în India est., delà 1853 

al Englezilor; 45,870 kma., eu 2.672,673 loc.,tinut 
foarte frumos çi produotiv, numit çi »gràdiua 
Indieie. Capitala Akola.

Berariu, 1) B., Artemiu, scriitor rom. bucov., 
numit dupa moçul sëu çi lerimieviciu, n. 20 Sept. 
1834 în Satul mare. A studiat în Suceava çi în 
Cernant, iar 1858 fù trimis ou stipendiu la 
Viena spre a se aprofunda în studiul teologiei. 
Aici se înerise la facultatea filosoficà pentm stu
diul filologiei clasice. In 1861 se întoarse în patrie 
çi, ne mai primind stipendiu pentru continuarea 
studiilor, se preoti. In 1865 se fàcù paroch în 
Ceahor çi suplini de acolo prin doi ani çi ju- 
mëtate la institutul teologic din Cernant catedra 
studiului biblic al testamentului nou. Din Nov. 
1883 pânà Apr. 1895 fù redactor pentm textul 
romànesc la foaia bisericeascà «Candela*. In 1884 
fù numit cancelar mitropolitan çi sinodal, care 
functiune o împHni pânâ în 1895, çi în 1892 
se fâcù protopop aotiv în Cernâut; în 1895 
càpâtà demnitatea de archipresbiter eu cruce 
(Staurofor). A lucrat eu mult zel çi eu sta- 
tornicie pentru luminarea consciintei ortedoxe 
religioase çi pentru deçteptarea çi întàrirea sim- 
tului national ; a publicat diferite sorieri în : »Ga- 
zeta Transilvaniei«, «Telegraful Komân», «Obser- 
vatoriul* lui Baritiu ; a conlucrat la foile poporale
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»Steluta« çi »Desteptarea«, scriind totodatâ ?i îu 
sRevista politicà» çi în »Gazeta Baoovinei«. In 
foiçoara «Albinei» din 1870 a publicat «Cugetâri 
politice ale imui teran delà munte«, çi în 1888 
broçurele «Noroculj unui Satmârean® çi »Ter- 
minid sfântului Niculae«.

2) B., loan, acriitor rom. bucov., n. 1846 în 
Suoeava; la 1866 luà parte ca voluntar în res- 
boiul din acest an al Austriei eu Prusia. In 
1867 îçi continua studiile la institutul teologic 
din Cernàut, le fini în 1871 çi se preo^i. La 1880 
a fost paroeb în Stroiesoi, unde primind 1890 
demnitatea de esarch, -|- 1895. A publicat mai 
multe poesii, ca: »0 noapte pe ruinele Sucevii«, 
»Stîlpul lui Vodâ«, în Calendariul buoovinean 
pro 1867 çi 1882; »Lupta delà Smârdanc, în »Res- 
boiul« pro 1884 ; «Die Felsen der Fürstm«, în Ro- 
mànische Revue etc., iar în prosâ : »I)ochia«, 
novelâ, în Familia pro 1876 ; «Biografia mitro- 
politului Silvestm Morariu», »NctabiUi romani în 
Bucovina», în Observatoriul lui Bari^iu pro 1880 
çi 1884; »Congresul bisericesc din Bucovina«, 
»Despre oratoria bisericeasoà la Români«, »Despre 
formele predicamêntului«în «Biserica ort. românâ« 
pro 1882, 1885 çi 1888; »Colectiune de predici*, 
Cemâuî, 1887 ; »Brinnerungen aus dem blutigen 
Gefechte bei Visakov«, în Czernowitzer Zeitung 
pro 1890 etc. Multe scrieri de ale lui au remas 
nepublicate. (Cf. Morariu C., Parti din istoria 
Românilor bucovineni, br. 2. Cernâu(, 1894.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Berat, (turc.) décrétai de numire pentm 

oficii înalte turcesci.
Berat, capitalà fortificata a unui sandjac din 

rûlaietul turcesc lanina, în Albanie inf., situatâ 
lângâ Osum, îucungiuratâ eu planta(iuni de olivi 
çi vü; are 12,000 loc., archiepiscop grec.; ruinele 
unui castel.

Beraun, (Beraunka), afluent din stùnga al 
rîului Moldava in Boemia; isvoresce înPàdurea 
boemâ; 170 km. lung. Orapil B. e situât la îm- 
preunarea rîurilor B. çi Litawko çi are 7265 loc.

Beraunit, minerai, fosfat de fier basic, crista- 
liseazâ în sist. monoclinic. Se gâsesce la Beraun 
în Boemia etc.

Berbant, (turc.) desfrftnat, uçuratic.
Berbece, 1) bàrbâtuçul oiei ; — 2) ùnealtâ ce 

se întrebuinteaza pentru baterea pilo(ilor ; poate 
fi de mânâ sau de sonetâ. Gel dintâiu este de 
régula din lemn de stejar în forma unei pi- 
ramide octogonale ciontate, provëfjut eu 4 mâ- 
nere, çi la capëtul de bàtaie eu un cerc de fier 
pentru a înipiedeca creparea lui. B. de mânâ 
se ridicâ de régula la o înàlfime de 0'6—0’9 m., 
iar efectal lui este foarte mic, avênd o greutate 
maximâ de 50 kg., de aceea se çi întrebuin- 
(eazà numai la lucràri mici. B. întrebuin(at la 
sonetâ este sau din lemn de stejar sau în cele 
mai multe casuii din fontà. Greutatea lui variazà 
între 300 çi 600 kg., iar înàltimea, delà care 
cade, este de régula de l-2—P5 m. (V. sonetâ);

3) maçinâ de resboiu (aries), eu care în vechime 
se derâmau zidurile cetâtilor;

4) în astronomie B. este prima conste- 
latiune din zodiac. In antiebitate i-se ()icea 
Jupiter Amon, CbiysomaUus sau çi Tunsura de 
aur. Constelajiunea B. nu se deosebesce prin 
stele mari, steaua sa principalâ abia este de 
mârimea a doua.

Berbecel, gen de pasere cântâtoare din fam. 
Laniadae, eu cioc puternic çi comprimât, garnisit 
la basâ eu péri aspri ; falca superioarâ cârligatâ 
la vîrf, presintâ o crestâtru'â (dinte) de ambele 
laturi. Penele corpului, în genere, sûnt oenuçii 
pe spate, albe la foale çi negre în aripi; preste 
oebi, dealungrrl capului, eu o façie neagrà. Spé
culé B.-lrri sûnt îndrâsnefe çi mari uoigaçe; 
imitând cantal paserilor mai mici le amâgesc 
sà vinâ la dînsele çi apoi le ataeâ, de aici nu- 
mirea: lupul vrabielor, capra draoului; pradalor, 
ce stâ din insecte, sugâtoare çi paseri mai mici, 
0 trag în (eapâ ori strimtorindu-o între doué 
crengi, o înneaeâ. In parte sûnt paseri migrâ- 
toare, în parte stationar'e. [V. B.]

Berbecicâ, v. Berbecel.
Berbeeuf, pasere, o specie de becatinâ (v. ac.)
Berberi, cel mai vecbiu popor din noi'dul 

Africei. A venit din Asia în timpurile pi-eis- 
torice çi a ocupat mai ântôiu toatâ regiunea 
udatâ de Meditferana. O parte dintr’înçii, Iherii, 
au trecut în Spania çi s’au întins presto aoea.stà 
peninsulâ pânâ la Pirenei, unde s’au întâlnit eu 
popoare din neamul celto-gabc. Când s’a açezat 
acest neatn cbamitic în nordul Africei, nu se 
scie ; sigur este, câ ei au venit din Asia pria 
istmul de Suez, au ocupat mai ântàin valoaNi- 
lului çi de aci s’au întins pana la (ennui Ocea- 
nului Atlantic. In Egipt ei au format un vecbiu 
regat. Prin oelelalte pâr(i atât Romonii eût çi 
mai ou sairrâ Cartaginenii fâcm'â ouuoaoin(à eu 
drnçii eu cel pu(in 700 ani a. Cbr. Tipul B.-lor 
se represintâ astâ()i prin Kahylii, cari locuieso 
àncâ pe flanourile Atlasului, Maurii çi Tuaregii, 
cari stràbat Sahara în sus çi în jos, Felachii, 
cari locuiesc prin Egipt, precum çi Felatahii, 
cari au trecut în Senegambia, çi de aci, preste 
muntele Fota Djaton, în Sudan, unde au fundat 
statul Soco to. B. au îmbrâ(isat religiirnea Co- 
ranului, vorbesc totuçi bmba lor proprie. Cei 
din Senegambia çi Sudan se numosc çi Peulhi, 
P oui, ete. [G. ’I. B.]

Berberia, statele litorale ale Africei nord- 
vestice: Marocco, Algeria, Tunis çi Tiipolis eu 
Fessan çi Barca, 2.629,000 kma., locuite de Berberi 
în pâr(ile interioare, Arabi, Mauri, Nogrii çi nu- 
mei'oçi Ovrei, (urgisi(i mai aies în Marocco); 
limba principalâ e cea arabâ; în antiebitate erau 
aici însemnatele State: Numidia, Maui'etania çi 
Cariagena ; ajimsâ sub stâpâuirea Osmanilor, 
înoepênd din secl. XVI., locuitorii acestor state 
se fàcurâ vestiji prin crudimi çi jafuri, cari furà 
înfrânate numai prin ocuparea Algeriei de câtiâ 
Francezi (1830).

Berberidaceae, sau Berberideae, (botau.) o 
familie dintre Diootyledonatele polypetale ; cu- 
prinde plante erbacee, subarbuçti sau arbuçti 
eu fnrnze alterne sau radicale, simple sau mai 
adesea compuse. Florile galbene, albe sau ruai 
rar purpur-eo-violacee. Are vr’o 19 genuri eu 
vr’o 100 specii, respândite prin regiunile tein- 
perate ale emisferei boreale sau prin America 
australâ. Familia B. se divide în urmâtoarele 
2 tribuii: I. Tribul Lardizabaleae eu genurile: 
Lardizabala Ruiz, et Pav., Akebia, Doue etc. 
II. Tribul Berbereae eu genurile: Berberis L-, 
Leontice L., Nandina Tbunb., Fpimedium L- 
etc. Aceastâ familie este representatà în pàr(ile 
noastre prin Leontice altaica Pall îu Dobrogea,
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prin Berberis vuîgaristi., numîtâ vulgar Dra- 
cilâ, Berberitâ etc. Ca plante ornamentale 
se cultiva prin grâdini mai multe specii din 
genurile: Berberis L., Epimedium L. çi Nandina 
Tbunb. [Z. C. P.]

Berberina, alcaloid, care se extrage din râdâ- 
cina plantelor Berberis vulgaris çi Colombo.

Berberis L., (botan.) gen din fam. Berberideae, 
trib. Berbereae, cuprinde arbuçti eu lemnul 
galben, ou frunzele simple sau penatc, mai 
adesea spinos din^ate çi unoori chiar tran.sfor- 
niate în spini, caduce sau persistente. Florile 
galbene sûnt dispuse de ordinar în racerae. 
Fruotul este o baeà. Acest gen are vr'o 50 
specii bine definite, cari sûnt împràçtiate prin 
Asia çi prin regiunile muntoase ale Americei 
delà Oregon pana în ifeara de foc. B. vulgaris L. 
cresce în Buropa çi în America nordicâ. Prin 
paifile noastre este cunoscutà aceastâ planta 
sub numirile vulgare de:Dracilà, Lemn- 
galben, Berberifà etc., se gâsesce prin lunci 
çl prin tuflçuri çi se folosesce pentru a face 
garduri vii. Ciuperca parasita, care produce 
rugina grâului (Puccinia graminis Pers.) 
percurge una din fasele sale évolutive pe frun
zele de Dracilâ, unde se presintâ sub o forma 
deosebitâ, (cunoscutà sub numele de Aecidium 
Berheridis Gmel.) Pentru a înlâtura deci infec- 
(area grànolor de aceastâ detestabilâ ciuperca 
parasita este pnident sa se stirpeasoà Dracila 
din vecinâtatea semënàturilor. Multe specii de 
B. sûnt cultivate prin grâdini ca plante orna
mentale, aça este B. Aquifolium Pursh., B. ari- 
stata DO., B. vulgaris L. etc. Din fmctele coapte 
de B. vulgaris L. se prépara siropuri çi limo
nade recoritoare. Scoarfa ràdâcinei are proprie- 
tâ(i toniee, catbartice çi fébrifuge. Râdâcina çi 
lemnul de B. vulgaris L. se întrebuinfeazâ în 
industrie ca planta tinotorialâ. [Z. C. P.]

Berberifa, numire popularâ datâ plante! Ber
beris vulgaris L. (v. ac.)

Berbesci, (magh. Bârtfalu), comunâ în Ung., 
cott. Maramureç, diecesa Gherlei, eu 1372 loc. 
Rom, gr.-cat, agricultori çi prâsitori de vite. 
Bisericà çi çcoalâ rom., oficiu postal çi de notar 
cercual.

Berbiliu, pasere cântâtoare din fam. Sylvüdae, 
de màrimea vrabiei, eu pene oacheçe-ruginii pe 
spate çi sure pe foale ; picioarele pufin lungite ; 
prin cSntecul sëu felurit çi mélodies e cea mai 
plàcutâ pasere în toatâ Buropa; petreoe prin 
tuliçul des çi se nutresce eu insectele, ce le ur- 
màresce în fugâ. [V. B.]

Berbinfa, putinâ în care se frâmêntâ caçul.
Berça, mânâstire în Rom., j. Buzeu, pl. Pâr- 

scov, corn. Pâclele, situatâ pe un înalt pisc, ce 
se ridicâ pe malul stang al rîului Buzeu, dea- 
supra cât. B., fundatâ de Mihalcea Cândescu çi 
Sofia sa Alexandrina Cantaeuzino la 1694 ; e în- 
semnatâ prin architectura ei ; astâdi se aflâ în 
ruine.

Berceuse, (franc.) femeie care leagànâ; fig. 
cantec de leagàn.

. Berehisescii, comunâ în Bucovina, câpitanatul 
?i ]. Gura-Humoi-ului, eu 1965 loc., (1689 ort., 
40 apns,, 160 prot., 71 mos.) Porm. parochie eu 
corn. Corlata, eu raoçie mânâstireascâ çi çcoalâ 
eu 1 clasâ. 9 9

Berchta, dupâ mitol. germ. numitâ çi Perahta 
(luminâtoarea), a fost o femeie oereascâ de soare 
çi de nori aducëtori de ploaie; pentru aceasta 
a fost muierea lui Wodan, ca (Jeu de viscoli, çi 
ia parte în vênatul de tempestate, aparênd ca 
0 figura îngrozitoare. B. e o fiinjâ ce stà aproape 
de Freia (v. ac.), çi în unele locuri o substitue 
Holda (v. ac.), iar ait nume al ei e Bertha. Ba 
veghiazâ rigoros asupra torcétoarelor, çi la ca- 
pétul anului stricâ ce a renias netors, Serbâ- 
toarea ei a câfjut pe 6 lanuarie.

Berchtesgaden, fiuuf îu Alpii Salisburgiei, 
1803 unit eu Salisburgia ca principat, delà 1880 
aparfine Bavariei ; 385 knia. Oroful principal B. 
are 2300 loc. ; oene de sare, sculpturâ de lemn 
çi fildeç; e cercetat mult de strâini.

Bercsényl, Nicolau, conte, n. 1664 çi f 1726. 
S’a distins prin fapte eroice la asediarea Budei 
(1686); intim prietin al lui Fr. Râkôczy IL; luà 
parte însemnatàla victoriile çi desastrele acestuia. 
Scrierile sale le-a edat Col. Thaly în 7 vol.

Berezik, Ârpàd, scriitor magh., n. 1842 în 
Timiçoara. A scris: poesii, novele, foiletoane, 
comedii çi vodeviluri.

Bérezy, Garol, scriitor maghiar, n. 1821 în 
Balassa-Gyarmat, f 1867 în Budapesta. A scris 
poesii çi novele originale çi a tradus din operele 
lui Dickens çi Washington Irving.

Berdan, pu^ca, o arma eu zâvor de calibm 
10'7 mm. çi întrebuinfànd un cartuç metalic. A 
fost çi este âneâ în serviciul infanterie! rusesci. 
Puçca cântâresoe 4300 k. çi glonful 24-1 gr., 
eu 0 iufealâ de 442 m. (glonful are 107 mm. 
diametru, încârcâtura de 5'06 gr., cartuçul càn- 
tàresce 42-5 gr. çi are o lung. de 75 mm.) Parut 
ghinturilor e de 0'53 mm. Arma are un înâlfâtor 
eu praguri çi cursor; gradafia extremâ cores- 
punde distante! de 1500 paçi. Sistemul de în- 
chidere al culatei e defectuos, fiind prea lung 
çi format din bucafi prea slabe çi prea uume- 
roase. Ca disposifie originalâ e de observât, câ 
resortul se armeazâ în momentul, cànd se în- 
ebide dilata. Aceastâ armâ e pe cale de a fi 
înlocuitâ chiar în armata ruseascâ.

Berdescu, Alexandru, componist rom., n. 1833 
în Bucui’esci, f 1871. Blev al lui Flechtenmacher; 
B. s'a ocupat eu musica nafionalâ, transcriind 
mai toate melodiile nationale pentru clavir. 
Lucrarea sa e publicatâ în vr’o 20 caiete.

Berdicev, oraç al Rusiei europ., în guvern. Vol- 
hyniei, la 42 km. spre sud de Jitomir ; 20,000 loc. 
Are tîrguri de cai foarte importante. Bste visitât 
de numeroçi pelerini, atraçi aci de o imagine 
miraculoasà a sf. Fecioare.

Berdjansk, or^ maritim în Rusia europeanâ, 
guvern. Tauridei, la 390 km. spre nord-est de 
Simpheropol ; 6000 loc. Unul din cele mai bune 
porturi ale Mârü de Azov, dar supus la con- 
siderabile astupâri de nâsip.

Bere, o beuturâ alcoolicâ fermentatâ, însâ 
necomplet, obtinutâ prin decoefinnea sau infu- 
siunea malfului de orz çi a hemeiului çi tratarea 
eu drojdii eu scop de a fermenta. Fabricafiunea. 
Prinoipiul fondamental al fabricafiimii este: a 
desvolta în diastasa, nâscutâ în orzul germinat, 
cea mai mare energie posibUâ, eu scop de a 
transforma amidonul, aflat âneà în acel orz, în 
glucosâ. Aceasta se realiseazâ prin apà çi prin 
0 temperaturâ de 60—70° C. Materialele prime
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necesare fabrica{iunii ei sûnt : oi’zul (priu oxcep- 
tivme grau, orez, porumb, ovës, fainâ de grâu, 
de cartofl etc.), bemeiul çi apa. Orzul formeazà 
basa fabrioatiunii berei, din causa ugurictei eu 
care el se transforma în malt, oare, la rândul 
sëu, posedâ în gradul cel mai mare proprietatea 
de a transforma amidonul în zahâr. Se între- 
buinteazâ de régula orzul eu doue rânduri (Hor- 
deum distichum) çi din aoesta varietatea numità 
cavaler. Berarii cer delà orz urmâtoarelo con- 
ditiuni: boabe mari, grele, homogène, nelesate, 
coloare galbenâ deschisâ, miros a paie proaspete 
sànâtoase, pelita subtire, sectiunea bobului albâ 
çi nu sticloasâ, greutatea hectolitricâ cel putin 60. 
In Rom. varietatea cea mai câutatâ este orzoaica, 
din care se exporteazâ multâ si în Germania. 
Compositiunea chimicâ a orzului rom. se poate 
vedé din analisele efectuate în laboratorul fa- 
bricei Bragadiru; majcim... mmim. mijlociu
Apà....................... 17'15«/0 10'20°/o 13-650/o
Amidon (scrobealà) 64-62 „ 56'80 „ 60-70 „
Substante azotoase 13-56 „ 10-94 „ 12-25 „

„ minérale 3-60 „ 210 „ 2-85 „
Greutatea hectolitricâ 62—74.

■ Calitàtile aoestea împreunà eu pretul ieftin 
(8—12 lei °/o kgr.) nu pot decât a satisface ce- 
rintele berarilor. Transformarea orzului în malt 
se face astfel: mai ântâiu se cui-âtâ, apoi se 
moaie în apa, operatiune care poate dura 50 
pânâ 100 oare, dupa calitatea orzului si a apei; 
dupa aceea se întinde în straturi de 10—15 cm. 
grosime, pe podinele de piatrà sau ciment ale 
unor sali anume construite si în cari tempera- 
tura variazâ între 10—15° C. Germinatiunea 
poate dura 7—11 ()ile, în care timp gràmecjile 
se întorc ôu lopata în fieoare — la început 
de mai multe oii, pe la sfîrsitul germ. odatà — 
spre a nu se încdl^i si usca la suprafata. Acest 
malt se numesce malt verde, oare servà fabri- 
catiunii spirtului. Prin germ. în bobul orzului o 
parte din substantele azotoase s’au transformat în 
diastasâ, un ferment ce are proprietatea prin- 
cipalâ de a transforma amidonul în zahâr (glu- 
cosà); mai départe amidonul este diminuât, în 
schimb însâ gâsim o cantitate mult mai mare 
de zahâr ; substantele albuminoase solubUe sûnt 
în cantitate mai mai-e; azotul total si substantele 
minérale sûnt diminuate. Pentru prepararea 
B.-ei maltul verde se usucâ si se prâjesoe la 
temperatui-i, ce variazâ între 30—100° C., dupâ 
cum voim a avé un malt mai deschis la co
loare (pentru B. albâ) sau mai închis (pentm 
B. neagrâ). Prin prâjire se opresce desvoltarea 
prea multâ a diastasei, se desvoaltà aroma si 
diferite principii necesare B.-ei. Multe berârii 
întrebuinteazâ pe lângâ malt si diferite surogate 
ca: fâinâ de grâu si de cartofi, zahâr de cartofi, 
sirop, lemn dulce, gücerinâ, zaharinâ etc., eu 
scop de a substihii o parte din malt, care în 
teri ca Germania, Belgia, Anglia etc. costâ mult 
mai mult ca surogatele. Hemeiul are de scop 
a da B.-ei un gust amar, o aromâ plâcutâ, a o 
limpe()i user si a o conserva. Cel mai vestit este 
cel de Saaz (Soemia). Hemeiu bun se cultivâ 
si în Bavaria. In Rom. se fae de 2 ani îneer- 
câri de câtrâ ministrul domeniilor si resultatele 
de pânâ acum sûnt satisfâcëtoare. Apa: Unii 
berari atribue cahtâtii apei un roi deosebit; altii

din contrâ o valoare secundarâ.Imprejurârile oon- 
string pe berar a întrebuinta de multe ori ape, 
pe cari igiena le coudamnâ ca ape de bout, 
(din bàlti, lacuri, gârle etc.), si se 4ice oà B. 
este tôt asa de bunâ ca si cea preparatâ din o 
apâ igienicâ. Apele dure (cari oontin mult bi- 
carbonat de calciu, de magnesiu si gips) se coreg 
prin fierbere.

Fabricatiunea B.-ei se poate résuma îu ur- 
mâtoarele operatiunl ; sfârâmai-ea maltului, mu- 
iarea lui în apâ de 35—45° C., zaharifiearea lui 
si extragerea din el a principiilor solubile (inal- 
tosâ, isomaltosâ, dextrinâ, substante azotoase si 
minérale), flerberea extractului apos (a mustului 
de malt, care în limba germanâ se numesce 
Würze) eu hemeiu, recirea, tratarea eu drojdii, 
fermentarea si depositarea în pivnite. Extragerea 
principiilor solubUe din malt se face: prin de- 
ooctiune ori prin infusiune. B. prepa- 
ratâ dupâ metoda prima este mai plâcutâ si se 
conservâ mai bine. Pentru explicai-ea meoanis- 
mului fabrioatiunii vom lua ca exemplu instalatiu- 
nile moderne ale fabricei Bragadiru. Aoi se face 
B. neagrâ dupâ. sistemul bavarez si B. albâ în 
genul celei de Pilsen. Cea dintâiu se prépara 
prin decoctiune, a doua prin infusiune si de- 
coctiune. In numita fabricâ B. neagrâ se face 
astfel : pentru 52 hl. B. se ia 1400 kgr. malt de 
orz, care se sfârâmâ intr’o moriscâ. De aoi curge 
în A (fig. 1) unde se plâmâdesce ou apâ de 
35—40° C si astfel curge prin d în cuva C, Ad 
se amestecâ din nou eu apâ de 75° C. Apoi totul se 
amestecâ si se frâmântâ prin mecanismul F. Diu 
acest amestec, care acum are temporatura de 
50-—52" C., se scurge ‘/e parte în oazanul K, (fig. 2) 
imde mai ântâiu se încâlijesce pânâ la 65—70° C., 
la care temperaturâ stà vr’o 20 minute-, apoi 
se fierbe '/a oarâ, dupâ oare timp se poinpeazà 
prin P iarâsi în G. Aci iarâsi se amestecâ bine 
prin F eu celelalte douë pârti remase. Tôt 
amestecul are acum temperatura de 65—66° C. 
Operatiunile acestea se mai repetâ de doue ori, 
când întregul amestec are 70—72° C., tempe- 
ratui-â la cai-e diastasa desâvîrsesce zahai-ilioarea. 
Din O întreaga massà se pompeazâ în o cuva 
învecinatâ eu C, unde se depune borhotul si 
se ümpezesce mustul de malt. Acesta fiind liin- 
pede se scurge în un al doilea oazau alàturat 
de K., unde fierbe împreunà eu hemeiu. Eier- 
tura fiind finitâ B. se pompeazâ împreunà eu 
he.meiul în aparatul B (fig. 4), unde pe de o 
parte B. se recoresce nitël, iar pe do olta ro- 
mâsitele hemeiului se depun. Din B B. se sem-ge 
prin g pe recitorul V, unde curentii do aor 
rece si stérilisât, ce vin delà sterilisatoiul S, 
precum si amestecul frigorifer, ce circula îu in- 
teriorul pâretilor aparatului V, B. e râcita pânâ 
la 4° C. si se scurge în putinile de fermentatie A1 
(fig. 4). Aci se amestecâ eu di-ojdii si 80 a 
fermenta, observându-se ca în timpul acesta 
temperatura B.-ei sâ nu treaeâ de 10“ C., iar 
a salei de fermentatie de 5° C. Fermentatinuea 
B.-i trece prin douë fase: 1) se transforma 
cea mai mare parte a zahârului în alcool si acid 
carbonic; 2) fasa, prin oare trece B. în tiinpiü 
cât e depositatâ în pi-vnitâ. Durata celei dintâiu 
este de cel putin 7 (Jile si de cel mult 12 4>le- l'er- 
mentatiunea principalâ fiind terminatâ — lucru, 
care se cunoasce dupâ aspectul brun al drojdiei —



Berechet — Berendei. 459
B. B0 acurge în vase mari açezate în pivnite, a 
câror temperaturâ nu trece de 1° C. Aoi B. con- 
tiunâ a fermenta încet, prin care act ea capâtâ 
aroma çi gustul ei plâout. Aceasta e fermentafia 
ulterioarâ, a cârei durata se poate arangia dupa 
iraprejurâri. In Rom. B. se pune în consuma- 
{iune eu o vechime de cel pufin 2 luni. Uneori 
se vinde B. de 4—5 luni, (Bragadiru). Vechimea 
dénota o calitate bunâ çi o îngrijire deosebità. 
lu Anglia, Belgia, Olanda, Francia ?i Germania 
se prépara, gracie unei anumite specii de drojdie, 
un fel de B., care se poate pune în oonsuma- 
[iune déjà dupa câteva (Jil0- Fermentafia ei se 
petrece între 15—22° C.; deci sala de fermen- 
tatie nu are nevoie de recire çi astfel cheltnielile 
sûnt eu mult mai mici ; însâ B. nu e a$a bunâ 
çi nu se poate conservra. In Geimania B. în 
chestiune se numesce »Obergahriges Bier«, adecâ 
bere eu fermeutafie la suprafatâ, (din causa câ 
fermen^i se adunâ la suprafafa lichidului ce 
termentâ), spre deosebirea celei obicinuite, care 
se numesce »UntergahrigesBier.« Dupa sistemul 
«Obergâbriges* se prépara în Germania de nord 
B. din grâu, »Weissbier.«

Composifiunea chimicà. Prin fierbere se ex- 
trage din malt extractul original sau 
primordial, care se compune din diferitele 
zaharuri (maltosâ, isomaltosâ, dextrosâ, le- 
vulosâ ?i zaharosâ), din dexti-inà, substanfe 
azotoase, subatanfe minérale $i ceva acicji. De 
bogâtia extractului depinde çi caütatea B.-ei. La 
B. bunâ extraot. orig. este de 12—14 ÿi ebiar 
preste 140/o (B. de Müuich, Pilsen, Bragadiru etc.) ; 
la B. de calitate mijlocie e de 10—12°/0 çi la 
cele médiocre de 7—9°/o. Prin fermentatie, o 
parte însemnatâ din zahâr (m. c. s. maltosâ) 
se transformâ în alcool çi acid oarbonic; din 
aceastâ causa extr. orig. scade eu 40—60°/0, 
cari se numesc çi grade de fermentatie. 
Ou ont acestea sûnt mai mari, eu atâta çi B. e 
mai alcoolicâ $i se conservà bine. B. bunâ de 
consumât contine: apâ, alcool, acid carbonic ?i 
substante extractive, compuse din: maltosâ, 
dextrosâ, dextrinâ, gücerinâ (nâscutâ la fermen
tatie), substante azotoase organioe, acid lactic, 
substantele minérale çi principü de ale heme- 
iului. latâ analisele câtorva B.-i:

Numele
principiilor

chimice.
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100 grame bere con(in grame:
Apâ 89‘60 69*60 90*74; 92*26 _ 91.—
Alcool 3*09 8*94 3*66 3*70 4*16 3*91
Extract 6*29 6*09 6*43 6*71 6*86 4*86
Acid carbonic 0*26 0*21 0-17 _ _ 0*82
Sobst. miner. 0*22 0*2B 0*21 0*22 0*22 0*16

analisate de 
Dr. P. Radulescu.

Efeeie fisiologice. B. nefalsificatâ, prin can- 
utatea ndcâ; çi fcarte dilutâ de alcool, prin acidul 
carbonic, prin materüle amare ale hemeiului, 
pnn extractul de malt ce contine, este o beu-

turâ calmantà, recoritoare, digestivâçi hrânitoare. 
Gratie .acestor proprietâti B. nefalsificatâ este 
singura beuturâ, eu care s’ar puté combate al- 
coolismul. Pentru aceasta pretul ei trebue sâ 
fie mic. Din nenorocire în Rom., din causa taxelor 
fiscale çi comunale enorm de maii (s. e. în Bue. 
39 lei la hectolitru), B. este o adevèratâ beu
turâ de lux. Productiunea totalâ a B.-ei în lume 
se ureâ la ca. 194'/j milioane hl. pe an; pentru 
care s’au consumât ca la 3 mü. tone orz (fârâ a 
socoti surogatele) §i vr’o 60—70 mil. kgr. be
rnera. Ântâiul loc în productiune îl oeupâ Ger
mania eu 55 mil., apoi America de nord eu 
44 mü., Austro-Ungaria eu 17 mü. Rom. fabricâ 
40.000 hl. pe an.

Istoricul. Beuturi preparate din orz au fost 
cunoscute popoarelor celor mai vechi, ca: Chinezi, 
laponezi, Egipteni, Abessinieni etc. In Rom. B. 
erape timpul lui Stefan cel Mare çi al lui Alexandru 
cel Bun beuturâ popularâ. Bererii moderne în 
Rom. au înfiintat mai aies berari germani. Abia 
la 1894 a întemeiat D. M. Bragadiru în Bue. 
prima fabricâ românâ de B., eu un pompos local 
de consumatiune. D. M. Bragadiru, proprietar 
a 2 fabr. de spirt, în dorinta de a pune în con
sumatiune produse fârâ reproç, a înfiintat çi 
un laborator de chimie. [Dr. P. Radulescu.]

Berechet, (turc.) abundantâ, belçug.
Berechii, (magh. Barakony), com. mare în 

Ung., cott. Arad, eu 369 case, 1755 loc. (1592 
Rom. gr.-or., ceialalti Magh.) Teritorul e de 8466 
jug. cat., pi'oduce cereale bune ; se cultivâ agro- 
nomia, industria de casâ çi se prâsesc porci fru- 
moçi. In com. se aflâ o moarâ de vapor çi un 
castel al principelui Sulkovszky.

Bereg, comitat în tinutul nord-estic al Unga- 
riei; 3671 km8., eu 153,377 loc., dintre cari 
cei mai numéro?! sûnt Ruteni ?i Maghiari.

Beregata, v. gâtlej.
Beregsana, cassâ de pâstrare pe actiuni în Be- 

regseu (Banat), fundatâ la 1889 eu capital social 
de 20,000 fl.

Beregeeu, 1) B., (magh. Beregszô), com. mare 
în cott. Timiç, eu 2215 loc. Rom. Are o bancâ 
rom. (V. Beregsana) çi e stat. de cale feratâ. 
2) B., rîu, afluent al Begheiului (Bega), isvoresce 
aproape de lipova, (cott. Timiç).

Berendei, Anton, general de divisie, ministru 
de resboiu (1897), a studiat la çooala de artilerie 
çi geniu delà Metz (1858—60), dupâ care câpëtà 
gradul de sublocot. în bataliomü de geniu. Cà- 
püan (1865) în statul major de geniu, primesce 
in 1866 comanda companiei de pontonieri, apoi 
trece ca câpit. ajutor al bataliohului de geniu. 
Major în statul major al geniului (1868); locot.- 
colonel în adjutantia resboiului (1872—75):Trecut 
în neactivitate pentru concediu (1875), reîntrâîn 
armatâ în 1877 çi e promovat colonel dupâ ter- 
minarea resboiului. Delà 1880—82 B. e însâr- 
cinat eu functiunea de secretar gen. al minis- 
teriului de resboiu, apoi trece ca comandant al 
reg. I. de geniu pSnâ în 1885, când e promovat 
general de brigadâ çi însârcinat eu comanda 
divi.siei I., apoi a divis. VIII. de infanterie. La 
1888 e numit inspecter al geniului, în care ca
litate dirige lucrârüe de constructiune ale for- 
tificatiumlor oraçului Bucuresci. In 1894 e pro
movat general de divisie çi însârcinat eu comanda 
oorpului I. de armatâ. In timpul resboiului B.

30*
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e namit comandant al geniului armatei rom. din 
Bulgaria. Mare oficier al stelei çi coroanei Bo- 
mâniei; mare cruce a coroanei de fier aus- 
triace etc.

Berendeiu, prétendent la tronul Moldovei pe 
timpul lui Stefan cel Mare, de origine litvanâ; 
regele Mateiu Corvinul nâvâlind în Moldova du- 
sese pe aoesta ?i pe Petru Aron eu sine, ca sa 
împartâ domnia peste aceastafearàîntreamêndoi, 
dar B. câ(Jù în lupta delà Baia 1465.

Berengar, 1) B. I., rege ital., ocupà Italia ca 
strànepot al lui Carol cel Mare çi se îneoronà, 
se închinà însâ regelui german Arnulf, çi dupa 
ce acesta pârâsi Itadia, imparti domnia eu Lam
bert; 916 fù incoronat ca împërat de papa loan X. 
f 924. 2) B, II., nepot de fatâ al celui pre
cedent, 950, dupa moartea lui Lothar, fù aies 
rege. f 966 în Bamberg.

Berengar de Tours, scholastic renumit din 
secl. XL, la 1031 preposit al çcoalei din Tours, 
1040 archidiacon în Angers. B. représenté me- 
toda sciintiQcâ sau rationalâ în expUcarea sf. 
scripturi. Traditia e nesigurâ, câci nu pe auto- 
ritate se întemeiazâ adevërul, ci pe ratiunea pro
prie naturii omenesci. Invëtâturile sale furâ 
anatemisate în mai multe rânduri de sinoadele 
din Borna. B. fù nevoit, în cele din urmâ, sa re- 
voace învetâturile sale eu privire la expUcarea 
pânei çi a vinului çi sa tràiascà în iusula St. 
Corne, lângâ Tours, t 1080.

Bérenger, legealuiB., legeafranc.din 26Mart. 
1891 pentru suspensiunea executarii pedepselor 
cum çi agravarea lor în cas de récidiva ; poartâ 
numele autorului ei, senatorul B., acelaçi care 
s'a distins prin lupta întreprinsâ contra imora- 
ütâtü din strade. Legea lui B. s’a propus în se- 
natul român de P. Grâdiçteanu, proiectul nu s’a 
votât âoeâ. (Cf. Al. D. Nicolau, O reforma legisl. 
utilâ; Gr. Maniu în »Dreptul« nr. 18 din 1891, 
pag. 144.)

Berenike, (corect Pherenike, grec, mediev. 
Veronica), numele mai multor regine din Egipt 
çi Siria. Mai cunosoute; B. IL, Sofia lui Pto- 
lemeu ni. Evergetes din Egipt (246—221 a. Chr.), 
fica lui Magas, rege din Kyrene; drept dar pentru 
învingerile strâlucite, ce le repurtase bàrbatul 
ei în Asia, B. jertfî përul ei cel frumos Aphro- 
ditei. Dupa përul ei se numesoe Coma Béré
nices O constelafiune pe cerul nordic, eu 70 stele, 
ce se pot vedé eu ochiul Uber.

Béres, (magh.,m Boni, feciori boieresoi), argafi 
pe module mari, angujafi eu luna çi eu anul çi 
stabilifi pe moçie dimpreunâ eu famiUile lor; 
lucreazâ eu viteie çi uneltele proprietâtü ; între- 
finerea lor cade eu totul în sarcina proprieta- 
rului. Ei sûnt platifi în bani, producte sau vite.

Berescl, corn. rur. în Bom., j. Covurluiu, pl. 
Horincea, pe valea Chinejei, formata din; tîrgul 
B., satul B., Aldesoi, Merea çi Çipotele, avènd 
în total 2922 loc. ; 4 biserioi çi 4 çcoale : una de 
bâiefi, 2 mixte çi una de fete. Tîrgul B. eu 
844 loc., dintre cari aproape jumëtate sûnt Evrei, 
e reçedinfa plàçii çi a unei judecàtoiii de pace. 
Prin com. B. trece Unia feratâ Bêrlad-Galafi.

Beresit, v. Crocoisa.
Beresowsk, sat al guvern. rus. Perm, eu mine 

de aur foarte bogate, 10,000 loc.
Beret, v. Bai-et.
Bersteul, (magh. Berettyô), un afluent al Cri-

çului repede, isvoresce din muntii metalici ai 
Bihorului çi se varsâ în Someç.

Berezina, rîu în Busia europ., guvern. Minsk ; 
isvoresce delà nord-vest de aceasta provinoie, 
udâ Borisow, Bobronisk çi Goval çi se varsâ în 
Nipru dupa un curs de 525 km. delà nord-vest 
spre sud-est. Este navigabil pe un percuis de 
440 km. B. este unit eu Dwina occidentalâ 
printr’un canal, cai;e poartâ numele sèu çi care 
face astfel sa comunice Marea Neagrâ eu Marea 
Balticâ. B. este oelebràprin trecerealui Carol Xn., 
aproape de Borisow, in 1708, çi prin desastrnl 
Francezilor lângâ acelaçi loc în timpul nieino- 
rabilei retrageri din Busia în 1812.

Berezna, micà çi mare, comunâ în Ungaria, 
cott. Ung, diecesa Muncaciu, eu 1732 loc. Ruteni. 
In B. mare se aUâ o mânâstire a Basilifilor.

Berg, 1) B., fost ducat german (Ducatus mon- 
tensis) în dreapta Binului, eu capitata Düsseldorf; 
a fost pe rând în posesiunea mai multor duci çi 
principi ; 1806 Napoléon I. îl lârgi, çi ridicându-1 
la rangul de mare-ducat îl dete cumnatului sëu 
loaohim Murat, mai apoi unui nepot al sëu; 
1815 fù dat Prusiei. (Cf. Gôoke, Das Gross- 
herzogthum B., 1877.) 2) B., sat eu castel regai 
în Bavaria, lângâ lacul Starnberg; locul de predi- 
lectie al regelui Ludovic U., care mûri aci (1886).

Berg, Friedrich Wilhelm Bembert, conte, 
(numit Teodor Teodorovici), mai'eçal rusesc, u. 
1790 dintr’o vecbe familie nob. germ. din Liv- 
landa, studià în Dorpat çi întrà 1812 în serviciu 
militai-, unde fù împârtit la statut major çi luà 
parte la toate resboaiele din 1812—14. 1828 çi 
1829 çef al statului major în resboiul turcesc, 
iar 1831 fù numit çeful statului major al armatei 
rusesci din Polonia. 1843 general de infanterie ; 
fù însârcinat eu mai multe misiuni diplomatioe, 
între altele çi la curtea din Viena, când aceMta 
cerù (1849) ajutoml Busiei contra insurgentilor 
magh. B. desvoltà mare activitate çi en guvernor 
al Finnlandei çi mai târ(jiu ca adlat al guver- 
norului din Polonia, mare-principe Constantin, 
t 1874 în Petersburg.

Bergama, oraç eu port lângâ Mediterana, în 
Asia micâ; 6000 loc., în vechime Pergamon.

Bergamasca, danf italienesc din seclul trecut, 
de caracter vioiu, dar stângaciu, original- din pro- 
vincia Bergamo.

Bergamo, prov. ital. în Lombardia, 2828 km*., 
eu 430,582 loc. Loeuitorii (Bergamasoii) vestiti 
ca oameni grosolani. Capitula B. are 23,819 loc. ; 
castel; »Academia Carrara®; catedralâ çi eppie; 
fesetorii de mâtasâ çi de bumbac.

Bergamotâ, varietate de pere, de forma turtitâ 
sau rotundâ, eu miez, ce se topesce în gurâ. 
Numele B. se derivâ delà Bergama din Asia micâ. 
Privitbr la lâmâia numitâ B., v. Citius.

Bergen, (ital. Val Bregaglia), vale luigustâ in 
Graubünden (Elvetia), traversatâ de rîul Maira, 
eu vr’o 1700 loc., imparfifi în 6 comuue.

Bergen, oraç în Norvegia, eu prediile Sandvigen 
çiNostet are 52,756 loc., residenfâeppeascâ; port 
mare fortifioat ; export mare de ringi (scuinbrii) ; 
flotilâ comeroialâ (352 nâi de 98,692 tone). B. 
a fost întemeiat la 1070 de regele Olaf Kyrre. 
Dupâ acest oraç se numesc judefele B. nord. ?i 
B. sud. ,

Berger, 1) B. I. Nepomuc, bârbat de stat 
austriao, n. 1816, f 1870; a studiat dreptunle.
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çi a fost asistent la catedia pentru dreptul na- 
tural ciiminal în Theresianum. Ca députât în 
adunarea na^onalâ din Prancfurt a fost aderent 
al direct umi pangermane ; 1867 a întrat oa 
ministvu fârâ portfoliu în »Bürgerministerium«, 
dai' 1870 a trebuit sa repâçeascâ împreunâ eu 
Taaffe çi Potocki. 2) B., Ludovic, compositor, 
virtuos çi prof, de musicâ, n. 1777 în Berlin;

1839. Mendelssohn a fost învëfaoelul sëu. Are 
trumoase oomposifii pentru pian çi cântece, dintre 
cari oel mai respândit e ; »Die schone MüUerin«.

Berggiesshübel, oraçîu districtul saxon Dresda, 
eu 1499 loc.; isvoare minérale (Johann-Geor- 
genbad); 1813 lupta între Ruçi çi Francezi.

Bergk, Teodor, fllolog german, (1812—1881). 
Ca profesor de Biologie in Marburg, Freiburg 
çi Halle s’a , fâcut renumit prin studiile critice 
asupra poefilor greci çi prin istoria literaturei 
eline. Edi(iunile sale : »Poëtae lyrici graeci» çi 
jAnthologia lyrica«sûnt dintre cele mai temeinice.

Bergler, Stefan, însemnat filolog clasic din secl. 
treout, n. 1680 în Braçov ; studiile universitare 
le-a fâcut în lipsca, dupa terminarea cârora a 
•supraveghiat édifia mai multor clasici ca: Homer, 
Herodot, Aristephanes çi »Bibüotheca graeca« a lui 
I. A. Fabricius din Hamburg. 1722 fù chiemat 
în România ca învëfâtor al fiului princ. Mavro- 
cordat, funcponând totodata çi ca transistor; 
aici a îufiinfat pe spesele domnitorului o biblio- 
tecâ grandioasâ, pe care Mavrocordat a dàruit-o 
mai târ(}iu patriarchiei din Constantinoj)ole.

Bergmann, Ernst de, chirurg, n. 1836 in Royen 
(Livlanda); delà 1871 profesor la univeraitatea 
din Dorpat, apoi în Würzburg, iar mai târ(Jiu 
in Berlin. A scris: »Lehre von den Kopfver- 
letzungen», »Die Résultats der Gelenkresectionen 
im Krieg«, (1872) ; »Chirurgisohe Behandlung von 
Himkranklieiten«, (ed. H. 1889) etc.

Bergner, Budolf, scrütor çi etnograf german, 
n. 1860 în Lipsca. Dupa absolvarea studülor 
universitare în oraçul natal çi în Viens, s’a 
dedicat literaturei, dovedind un viu interes pentru 
popoare çi feri stràine, în spécial pentru Car- 
pafi çi popoarele ce locuiesc aici. Cartes lui B. 
>Siebenbiirgen« (1884) e prima în nemfesce, care 
aprefiazà dupa dreptate poporul roman. De în- 
semnâtate pentru noi e çi opul sëu »Runiânien, 
Land und Leute«, (1887). Afarâ de cele amintite 
a mai publient: »In der Mârmaros», (1885); 
»üngarn«, (1888); »Die oriental. Frage«, (1889); 
»Zur Topographie und Ethnologie Siebenbürgens», 
(1892) çi alte scrieri mai mici. B. a petreout 
hmp mai îndelungat între Romani çi în,spécial 
intre Mofii din munfii apuseni, çi astfel este 
un bun cunoscëtor al stàrilor poporului nostru, 
pe cari le aprofiazâ ou echitate çi bunâvoinfà. 
Scrierile lui se disting de publicafiunile mai 
veclu germ. despre Romani prin iubire de adevêr 
g ni-au cuoeiit multe simpatii în strâinâtate. 
B. e décorât eu med. »Benemerenti«.

Berheciul, rîu în Rom., j. Tecuciu, unit pe 
stânga eu Zeletinul, se varsâ în Bêrlad.

Berhqmet, 1) B. pe Sirete, com. în Bucovina, 
cap. çi j. Vijnifü, formeazà com. çi paroohie eu 
Mejebrodea çi Lâpuçna ; au împreunâ 6083 loc., 
(4228 ort. res., 473 apus., 533 prêt, çi 849 mes.) ; 
eu O çcoalâ de trei clase çi una de o clasâ în 
Mejebrodea, unde e çi un ferestrëu; posta, telegraf, 
stafiune de cale feratâ. 2) B. pe Brut, com. çi

parochie eu com. Revacâuf, eu moçie boiereascâ, 
în câpit. çi j. Cofmanului; au împreunâ 1585 loc., 
(1406 ort., 45 ap. çi 134 mos.) ; eu o çcoalâ de 
douë clase. [Dr. I. G. Sbiera.]

Béribéri, morb endemic pe insula Ceylon, în 
Malabar çi parfUe nord, ale Indiei. Se manifesta 
în edema (oedema) çi amorfirea extremitâfilor, 
împreunate eu dureri, çi o soâdere foarte mare 
în puteri, respiriu greu, puis neregulat çi anémié. 
Numai casurile mai uçoare nu se sfîrçeso eu 
moarte. Causa acestui morb pare a fi un micro- 
organism; se ivesce ou deosebire pe timp ploies. 
Tratamentul medical e simptomatic; daoà e po- 
sibil sâ se dueâ bolnayul în condifiuni igienice 
mai bune. In laponia se ivesce un morb, ce 
seamënâ mult eu B., çi se numesoe Kak-ké.

[Drib.]
Berici, munfii —, (Monti Berici), un lanf in- 

tins de munfi (oa. 300 m. înalfi) în Venefia, 
cari se întind delà Vicenza spre sud în lungime 
de 14 km., la o lâfime de 7 km. çi se despart 
de Alpi prin valea de MontebeUo. ’pnuturi foarte 
romantice eu vegetafiune abundantâ çi eu nu- 
meroase cariere de piatrâ.

Beril, minerai, silicat alumines de beriliu, cris- 
taliseazâ în sist. hexagonal; e incolor, galben, 
verde, albastru. Varietatea transparents çi verde 
se numesce smaragd, cea verde albâstrue aqua- 
marin. B. se gâsesce în general în granité, gnei- 
suri çi çistuii cristaline. Smaragdul e o piatrâ 
scumpâ foarte prefuita; el se gâsesce în Co
lumbia (în calcaruri bituminoase neocomiane), la 
Tokowaja (Katharinenburg) çi în Habachthal în 
Salzburg. Aquamarinul vine din Ural çi se între- 
buinfeazâ în bijuterie.

Beriliu, (Be), métal alb, ductil, eu greutatea 
atomicâ 9, densitatea 2-1. Se gâsesce în naturâ 
numai în conbinafiuni, precum sûnt : berilul (si
licat de aluminiu çi B.) ou composifia: (Si 08)e 
Alj Bea ; smaragdul, eu aoeeaçi composite, co
lorât prin oxid de crom; chrisoberilul (aluminat 
de B.) eu composifia Ala 04 Be etc. Se aseaménâ 
mult eu magnesiul ; la temperaturâ ridicatâ arde 
la aer transformându-se în oxid. In combina- 
fiuni este bivalent, astfel avem: oxidul de B., 
Be O ; hidratul de B., Be (OII)a ; clorura de B., 
Be Cl2 ; sulfatul de B,, SO4 Be etc.

Bering, (sau Behring), Vitus, navigator danez, 
n. 1680 in Horsens, în Jutlanda, 11741 ; marinar, 
oând Petru cel Mare vois sâ creeze marina rusâ, 
in 1706 B. a fost ataçat la stabilimentul naval delà 
Cronstadt. Dupâ resboiul contra Svediei, în care 
B. s’a distins, Petru cel Mare îl alese pentru 
a comanda 0 expedifie sclinfificâ la Camciatca. 
Dupâ 0 câlâtorie lungâ çi plinà de pericole prin 
Siberia, ajunse la Camciatca çi explora coastele 
sale deçerte, convingêndu-se (1728) câ conti- 
nentul Asie! nu se împreunâ eu al Americei, 
dupâ cum se pretindea la acea epoeâ. Intors 
la Petei-sburg, toemai dupâ 10 ani, reuçi a i-se 
pune sub ordinele sale 2 bastimente, ou cari tra- 
versà marea de Ochotsk, aterisând pe coasta 
de noi’d a Americei. Dar nisce tempeste teribile 
çi sânâtatea sdiunoinatâ îl împiedecarâ de a-çi 
termina misiunea, fiind asvêrlît de furtunâ pe 
insula deçeaitâ çi înghiefatâ Avatscha (numitâ 
în urmâ insula de Bering), rmde mûri. Ur- 
maçii au dat numele sëu strimtoarei, care des
parte America de Asia.
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Bering, 1) Marea B., partea de nord-est a 
Oceanului Pacific între Asia çi America, legatâ 
prin strimtoarea B., în làtime de 75—90 km., 
eu Oceanul Arctic. 2) Insula B., situatâ în de- 
pàitare de 185 km. delà Camciatca; 1593 kma., 
lipsita de pâduri sterila, dar bogatâ în ani
male eu blane pretioa.se.

Berlet, Charles Auguste, célébra violonist 
belgian, n. 1802, f 1870 în Braxela. Studiile 
sale le perfectionà câtva timp în conservatorul 
din Paris, eu Baillot. A concertât eu succès în 
diferite orase din Anglia, în Bruxela ?i Paris. 
Inaurându-se eu renumita cSntâreatâ Garcia- 
Molibran, B. primi postul de violonist al regelui 
Olandei. Dupa revolutia din 1830 a fost silit a 
relua cursul voiagelor sale, de astâdatâ însotit 
de sotia sa. In 1843 a fost numit profesor la 
consei'vatorul din Bruxela, dar în 1852 el a 
fost silit a-çi pâràsi postul, pierderea vederei çi 
paralisarea bratului stâng silindu-1 la un repaus 
complet. Principalele lui compositiuni sûnt: 7 
conoerte de violinâ, câteva sonate, variatiuni, 
cateva trio, carit precum çi aranjamentele lui, 
par astâ4i cam invechite, metoda lui de violinâ 
(1858) çi studiile lui sûnt âneâ çi a(Ji apretiate 
çi stimate. Unul din fii sëi, Charles Wilfried, 
pianist de valoare çi compositor, a soris între 
altele opuri remai'cabile asupra pianului acom- 
paniator. [T. C.]

Berjera, (franc, bergère), fotoliu larg.
Berkeley, (pron. borkU), oraç în oott, englez 

Gloucester, lângâ Avon; 6277 loo. (1891); aici 
fâcù Dr. Jenner (1796) prima vaccinare.

Berkeley, (pron. Borkü), George, filosof englez, 
n. 1684 în Manda, a fâcut studii în teologie çi 
filosofie; pe la 1734 devenî episcop în Cloyne. 
Cercând a lâtî ?i cultiva filosofia lui Locke îu 
patria sa, el ajunse sa sustinâ, cumeâ numai 
spiritul çi ideile au existentâ obiectivâ, çi astfel 
fâcù din realismul lui Locke un idealism, sau 
mai bine 4is, un feuomenalism sauimmaterialism. 
Obiectele externe, întraeât existâ, nu sûnt alt- 
ceva decât idei. Idei abstracte eu toate acestea 
nu sûnt. (Cf. Uebei'weg in.,120.) [Pl.J

Berkovet, mësurâ în Rusia, = 10 Pud = 400 
funti rus. = 163'805 kgr.

Berkshire, (pron. Bôrkçir), comitat în sudul 
Engliterei, 1870 km*., eu 176,133 loc. (1891); 
capitula Reading.

Berkshire, rassâ de porci englezi, desvoltatâ 
prin încruciçare eu porci indien! çi neapolitani. 
Sûnt foarte pretuiti pentru cantitatea cârnei.

Bêrlad, l)B., rîu în Rom.,isvoresce înj. Roman 
din înfundâtura a 2 dealuri situate înti'e satele : 
Giurgeni çi Valea-Ursului, (pl. Pundu); curge 
mai ântâiu delà nord-vest câtrâ sud-est, apoi se 
îndreaptâ spre est; nu départe de tîrguçoral 
Bâcesci trece pe teritorul j.-lui Tasluiu, curge 
spre sud-est prin acest judet çi prin oraçul Vasluiu 
çi apoi iese din el pe la oonfiuinta sa eu rîul 
Crasna ; trecènd în j. Tutova curge spre sud çi 
sud-vest prin oraçul B., pe la Irasca trece în j. 
Tecuciu, udâ acest judet delà nord spre sud, tre- 
cênd prin oraçul Tecuciu, çi apoi se varsâ la satul 
Çerbânesci în Siret. Afluenti mai însemnati pe 
dreapta ; Stemnicul, Racova, Semila, Tutova, 
Peresohevul, Zeletinul unit pe dreapta eu Ber- 
heciul çi Tecuciul; iar pe stânga: Socovetul, 
Stavnicul, Rebricea, Vasluiul ?i Crasna.

2) B., com. urb. în Rom., capit. j.-lui Tutova, 
situatâ pe rîul eu acelaçi nume ; 25,000 loo. Aici 
este reçedinja prefeoturei j.-lui, a unui tribunal 
si a mai multor autoritâti secundare; are un 
liceu olasio numit »liceul Codreanu», un gimnaaiu 
real, o çcoalâ normalâ, un externat secundur de 
fete, çcoaJâ de meserii çi mai multe çcoale pri- 
mare de bâieti çi de fete ; aici este stationat un 
régiment de dorobanti çi douë escadroane de 
câlâraçi; prin B. ttece linia feratâ Galaji-lasi. 
avénd garâ çi statiune telegrafo-postalâ. Looui- 
torii se ocupâ eu meseriile çi comerciul. Tîig 
septëmànal se face în fieoare Marti çi Mieiouri, 
asemenea çi mai multe tîrguri mari la epoce 
fixe. La începutul secl. XII. exista eu centrul 
în B. un mic stat slavic, dar eu timpul ronia- 
nisat, eu Tecuciul çi Galatii ca oraçe principale 
çi cuprincjênd actualele judete: Tutova, Tecuciu 
çi Covurluiu eu pârti din j. Vasluiu çi Fâlciu; 
acest stat çi-a pâstrat existentâ pana dupa în- 
temeiarea principatului moldovenesc. B. a fost 
ars la 1440 de Tatari. Cf. R. Rosetti, StatuI 
bêrlâdean în »Revista nouâ<i, II. 1889, 464. V. 
çi art. Tutova. fnt.]

Berleburg, biblia de B., o ti-aducere noua a 
Bibliei, efectuatâ sub influenta pietismului din 
seol. XVin. çi edatâ de familia contilor Sayn- 
Wittgenstein-Berleburg între anii 1726—39 în 
B. ; e mai defectuoasà decât traducerea lui Luther. 
Numai rar se mai afiâ exemplare.

Berlepsch,'A.Mpusf, baron, stupar germ. n. 1815 ; 
ca elev al distinsului stupar lacob Schuize s'a ocu- 
pat eu mare zel de cultivarea albinâritului rationnl. 
Prin scrutarea vietii albinelor, piîn multe publica- 
tiuni, mai cusamâ prin opul : »Albina« (Die Biene), 
edat 1860, (edit. lÛ. 1873) a popularisât noua mo- 
todâ a lui Dzierzon, çi a ridicat albinâritul la va
loare de sciintâ. B. a perfectionat coçnitele inven- 
tate de Dzierzon, dându-le positie vertioalâ çi 
aplicând oadre mobUe. f 1877. [E. C.]

Berllchlngen, veche famille nobiliarâ germauâ. 
representatâ aeji prin douë linii: contii B. Russach 
çi baronü B. Jagsthausen ; prima îçi trage ori- 
ginea delà Gotz de B., a doua delà fratelo 
acestuia Hans de B. — B., Gôtz sau GoUfried de, 
ou mâna de fier, un adevërat tip de »Haub- 
ritter«, n. 1480 în Jagsthausen CWürttemberg), 
1504 eu ocasiunea asediàrü oraçului Laudsbut 
çi-a pierdut mâna dreapta, pe care a înlocuit-o 
eu una de fier; eu toatâ pacea din tearâ firea 
lui 1-a fâcut sâ se resboiascâ eu oraçele Nürn- 
berg, Koln çi eu Kurmainz. In resboiul tei'ânesc 
(1525) a luptat de süà în çirele resoulatilor, 
dar a fugit toemai' înaintea lovituvei décisive; 
11 ani a stat prins în Hornberg. 1542 a luat 
parte la resboiul eu Turoii çi 1544 contra Fran- 
cezilor. j" 1562. Autobiografia sa a fost edatâ 
primaoarâ 1731 în Nürnberg de Pistorius; din 
ea a luat Gothe sujetul pentra celebi'a sa draina 
»G6tz von Berlichingen».

Berlin, capit. imperiului germ. çi a regatuloi 
Prasia, residentatuturoroficiilorçi corporatiunilor 
mai înalte ale imperiului germ. (afarâ de »Reicbs- 
gerioht«, care e în lena, çi »ObeiTOclinungshof', 
care e în Potsdam) çi ale Prusiei, situatâ la çes pe 
ambii termiui ai rîului Spree, avênd un teritor do 
preste 64 km*., eu 1.677,304 loc. (1895); dupàoon- 
fesiune cei mai multi sûnt ev.-lut.(l.420,833), apoi 
rom.-cat. (155,363), alti creçtini (13,582) çi nio-
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saici (86,152), orescerea poporatiunii în anii din 
urmâ a fost 6'23°/0. B. e udat de Spree, care 
fomieazâ aci'-o insulâ, apoi de mai multe ca- 
naluri navigabile. Oraçul e Impartit în vr’o 21 
suburbii çi se plânuiesce anexai’ea mai multor 
looalitâti învecinate, eu cari împreunâ B. ar avé 
preste 2.000,000 loc. Intre stradele B.-lui cea 
mai principaJâ e »Unter den Linden« eu alee 
de tei, apoi stradele : Friederic, Wilhelm, Ré
gala etc. B. are o multime de piete împodobite 
eu statue ale persoanelor însemnate; mai are 
vr'o 53 poduri înfrumsetate eu figuri istorice 
çi alegorice ; grâdina zoologicâ çi poporalâ (250 ha) 
eu statuele lui Goethe, Schiller, regina Luisa etc. 
Edificii pubUoe çi palate mai însemnate sûnt: 
palahü regai, delà 1888 residentà, »Zeughaus«, 
galeria nationalâ, palatal împëràtesei Frideric, al 
imp. Wilhelm I., universitatea, academia, casa 
oraçului, palatul postelor, opéra, 20 teatre, pa
latal parlamentului etc., precum çi numeroase 
palate private çi multe localitâti de distractie. 
In B. sûnt 55 biserici, unele din secl. XII., 
câteva în oonstructie acum. Institute culturale: 
Biblioteca régala (800,000 tomuri çi 18,000 ma- 
nusoripte); universitatea eu vr’o 200 profesori 
çi (1896/7) 5620 ascultâtori ord. çi 4363 extra- 
ord. ; academia de sciinte (delà l'i’OO) eu obser- 
vator astronomie ; aoad. de arte, de musioà, mili- 
tarâ, montanisticâ ; multe musee ; grâdinâ botanioâ ; 
aquariu; societàti sciintifice; çcoalâ superioarâ 
de inedicinâ veteiinai'â çi de agronomie; 17 gim- 
nasii, 8 gimnasii reale, 2 çcoale reale sup., 12 
çcoale reale, 31 çcoale superioai-e de fete, 2 se- 
minare de învëtâtori, 2 sem. de învëtàtoare, 
311 çcoale medii çi elementare, mai multe çcoale 
spéciale. Presa e representatâ (1896) prin 741 
(jîare çi reviste, între cari 125 apar (Jilnic. Spi- 
tae, asile diferite, ouline poporale, reuniuni de 
binefacere. Industrie, comerciu, comunicafiune : 
Preste '/« din locuitorii B.-lui tràiesce din in
dustrie; în 1894 erau în B. çi Charlottenburg 
4392 fabrici eu 136,520 lucrâtori, (94,931 bàr- 
bati, 34,210 femei, 4408 bâieti çi 2971 fetite); 
ramuri de industrie: fabrici de fier, de maçine, 
confectiune de veçtminte, diferite tesetorii, fa
brici de zahâr, hârtie, tapete, spirt, chimicaüi, 
bronz, tinichea, articole de modà, pàlârii, pie- 
lârii, poitelan, bere; tipografii, libiürii, institute 
de arte grafice etc. Comerciul e promovat prin 
baucaimperialâ, multe bànci pe actiuni, comerciul 
pe apà (vapoare pe Spree çi pe canalele latérale) ; 
în B. se concentreazâ preste 14 ünii ferate çi 
are 10 gàri; pe strade comunicâ trenuri, tram- 
vaie diferite, omnibuse; telefon, telegraf.

Administrajia. B. formeazâ un cerc de sine 
stâtàtor sub presidental suprem de Brandenburg; 
B. e administrât de un magistrat çi represen- 
tan(a orâçeneasca; budgetul oraçului e de preste 
76.000,000 marci; datorii(1890) 203'/3 mil.màrci.

Istoria. B. çi Kolln (cele mai vechi pâi’ti) 
au priinit dreptul de cetâti la 1232 çi 1240; 
la 1307 s’au unit çi s’au aliat ou Hansa; 1448 
residentà; 1757 fù ocupat de Austriaoi, 1760 de 
Kuçi; înoepênd delà Frideric cel Mare luà un 
ayent puternic çi se desvoltà ou o repegiune 
urmitoare, fiind çi acum în continua çi rapida 
desvoltare. 1878 se (inù aci congresul de B., 
care régula chestia orientalâ dupa resboiul ro- 
inàno-ruso-tuTC. [p.]

Berlina, droçcà, tràsurà de càlàtorie eu 4 
çe(}utari, numitâ B. de Ludovic XIV., càrui i-a 
dâruit Dorothea de Brandenburg o asemene 
tràsurà.

Berlioz, Hector, compositor franc., n. 11 Dec. 
1803 în Côte-St.-Andrée, f 8 Mari. 1869 în 
Paris. Fiu de doctor în medicinà, dupa ce ter
mina studiile liceale la Grenoble, a fost trimis 
la çcoala de medicinà din Paris. Gustul sëu prea 
pronuntat pentru musicà însâ îl fâcù sà treaeâ 
la conservater. Yë(Jêndu-se în Paris fârà nici 
0 resursà e silit a concura pentru postul de 
oorist la un teatru de a treia mânà, care, îm- 
preunà eu câteva lectiuni, sûnt singurele lui 
resurse. In acest timp scrie uvertarele: »Wa- 
verley«, ries Francs-juges», o misa eu orchestra, 
executatà,la biserica St. Roch, çi sinfonia fan- 
tasticâ : »Episoda de la vie d’un artiste», în care 
alàtarea de bizarerii de stil çi de inconsecuentâ 
în desvoltare, se vëd cele mai sublime inspi- 
ratiuni. Dupa ce concurà de patni ori pentm 
premiul Romei, îl obtinù în fine în 1830 eu 
cantata «Sardanapale», çi plecà în Italia. Aici 
scrie între altele uvertura »le Roi Lear» çi 
poemul sinfonic »Lelio« sau »le Retour a la vie», 
pentru voce, cor çi orchestra, o pàreche a sin- 
foniei fantastice. In acelaçi timp îçi fàcea un 
nume ca critic, scriind articole musicale în di
ferite (Jiai'o çi reviste. In afarà de o colectiune 
de melodii (33) çi de coruii, B. scrie âneà sin- 
fonia «Harold en Italie» (1834), un «Requiem» 
(1837); în fine în 1838 B. abordeazâ scena 
operei eu «Benvenuto Cellini», care suferi o 
adevëratà câdere. Dupà ce scrie âneà «Romeo 
et luliette» (1839), mare sinfonie eu cor, apoi 
«Sinfonia funebrà çi triumfalà» (1840), desgustat 
de a se vedé neapretiat viziteazâ pe rând Ger- 
mania, Austria, Rusia çi Anglia, unde gàsesce 
adepti entusiaçti. In aoeastà epoeà a pubücat 
«Tratatul sëu de orchestratie» (1844), adevëratà 
Capodoperà didacticà, tradusà în toate Umbile 
lumei musicale. In 1846 B. scrie legenda drama- 
ticà: «la Damnation de Faust», apoi «l’Enfance du 
Christ» (1854), mister în trei parti, singura pro- 
ductiune, care chiar delà început s’a bucurat de 
favoarea publicului. Dupa «Béatrice et Bénédict» 
(Baden, 1862), opéra comicâ dupà Shakespeare, 
ultima sa productiune a fost «les Troyens», tra
gédie liricà în douë parti. B. a aràtat mai mult 
decât ori care ait compositor o absolut inde- 
pendentâ personaUtate ; el a fost cel mai mare 
compositor, ce a avut Francia, çi influenja lui e 
considerabil simtitâ de toti màiestrii nouei çcoale 
franceze. [ï- C.]

Berma, în uvragiele de fortifioatiune^ partea 
orizontalâ dintre çant çi parapet, lâsatâ în scop 
ca pâmêntal, ce ar càdé de pe talusul exterior 
al parapetalui, sà nu astape çanful ; lârgimea sa 
variazà delà 0'40—1'50 m. Are inconvenientul, 
câ permite inamicului, ajuns pe ea, ca sà se 
repauseze çi sà se reculeagâ la adàpost de focuri, 
pentm ca în urmà sà proceadâ la escaladarea 
parapetalui; pentm aceasta se recomandà de 
a se închide B. eu un grilagiu de fier eu vîrfuri 
ascvitite (în fortificatia permanentà).

Bermudas, gmpà de 180 insuie de corale, 
numite çi Somers, în Oceanul Atlantic, apar- 
tinëtoare Brit.-Nordamericei; 50 km8.; nuniai 
9 sûnt locuite, (15,884 loc., între cari 5500 Albi) ;
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însemnate ca statinne militarâ çi de navigaiiune. 
Capitala Hamilton.

Bern, canton elvetian, 6888 km9., eu 536,679 loc., 
(85,319 Bran c., 12341tal., 56 Eom ani, restul Germ.) 
Partea nord, çi nord-vest. a cantonului e mnn- 
toasâ traversatâ de ramifica(iUe muntüor Jura 
(Chasserai 1610 m.), de altoum vâile sûnt rodi- 
toare ; partea sud.. Berner Oherland, un platou 
admirabil, eu vâi frumoase çi mult cercetate. 
Eîul principal Aare (v. ac.) ; lacuri: Brienz, 
Thun, Biel çi Neuenburg. Ocupatia locuitorilor 
e economia de vite çi- brânzâritul ; se cultiva çi 
cereale, poame çi vii. Insemnata industrie de 
oroloage, matasâ çi sculpturâ în lemn. Consti- 
tufia (din 13 lui. 1846) e democraticâ. Venitele 
(1894) 26.352,000 fr., averea preste 51 mil. fr. 
Capitala B. (Berna), situatâ lânga Aare, delà 1848 
capitala Elve(iei, are 47,141 loc.; palatul confedeia- 
(iunii; bisericâîn stil gotic; colec(iuni sciintiflee; 
universitate, observatoriu teUuric, grâdinâ bo- 
tanicâ ; gimnasiu, çcoalâ comercialâ etc. ; bibüo- 
teca centralà a confederatiunii; institutede bine- 
facere; industrie de lânârii, mâtasà, bumbac, 
maçine, instrumente matera, çi fisicale.

Bern, disputa delà B., (inutâ in 1 lan. 1528; 
dintre catoüci au luat parte foarte pu(mi, dupa ce 
episcopii çi cantoanele catolioe nu au voit sa 
trimitâ représentant!. Disputa sau conferinta a 
tinut 19 ()ile çi majoritatea celor presenti a primit 
10 tese thmte în spirit zwinghan, iar urmarea 
ei a fost, câ consiliul municipal din B. a primit 
çi întrodus protestantismul în întreg cantonul.

Bernadotte, v. Carol loan XIV., regele Svediei.
Bernard, Sanet —, doue pasuri alpine : 1) Marele 

St. B. în cantonul elvetian Wallis, la frontiera 
vàii piemont. Aosta, despârtesce Alpii franc, de 
Alpü elvetiani de vest; la înâltime de 2472 m. 
este situata vestita màndstire Sanct B., înte- 
meiata, cum se crede, de câtrâ B. de Menthou 
la 962 ; cea mai înalt-situatâ locuintâ omeneasca 
de iarnâ în Alpi. Mânâstirea actualâ, ziditâ la 
1680, çi lârgitâ la 1822, e prove4utâ eu o bunà 
bibliotecâ, cabinet de sciinte naturale, de anti- 
chitâti çi numismaticâ ; pentru strâini stau la 
dispositie 80 paturi. Câlugârü au datorinta de a 
primi çi adâposti pe toti calâtorii, a câuta çi aju- 
tora pe cei nenorociti, spre care scop se folosesc 
de câni (Bernardini) anume dresati. Pasul este 
mult întrebuintat ; începênd din timpul împëra- 
tului August au trecut prin el în mai multe rân- 
duri armate; cea mai însemnata este trecerea 
armatei franceze de 30,000 ostaçi sub Napoléon 
la 15—21 Maiu 1800. 2) Micul St. B., înalt de 
2157 m., situât la frontiera départ, franc. Savoie 
çi a prov. ital. Toiino, între Alpii Savoie! çi Alpii 
Graici, este pasul, cum cred mai multi, prin care 
stràbâtù 218 a. Chr. Hannibal în Italia. Drumul 
terminât la 1871 ofere câlâtorului admirabile pri- 
velisci spre Montblanc çi Rutor. Aici âneâ este 
un ospiciu câlugâresc. [nt]

Bernard, 1) B. de Ascania, conte de Anhalt 
çi duce de Saxonia, protopârintele actuaülor duoi 
de Anhalt, n. 1140. Dupa moartea tataJui sëu 
Albreoht Ursul primi Anhalt-ul, pe care îl lasà 
moçtenire fiului sëu Bnric. Partea Saxoniei, ce o 
moçteni delà Enric Leul, o lâsà fiului sëu Al- 
brecht. f 1212.

2) B., duce de Sachsen-Weimar, beliduce în 
resboiul de trei(Jeci ani, n. 1604. La emmperea

resboiului B. a întrat în çirul resboinicilor pro- 
testanti çi a fost primul principe german, care s’a 
alàturât armatei lui Gustav Adolf;' In lupta delà 
Lützen (12Nov. 1632)a luat însuçi comanda dupa 
câderea lui Gustav Adolf çi a sciut sa conduoâ la 
învingere ; dar la Nordlingen (1634) a tost bâhit 
crâneen de câtrâ (mperiali. In 1635 a încheiat 
la St.-Germain en Laye un contract eu Francia, 
prin care se deobUgâ ç. sustiné 18,000 soldafi pe 
sama aliatilor pe lângâ un subsidiu anual de 
4 mil. livre. B. a ocupat apoi pe rând cele mai 
însemnate fortârete de dincolo de Rin, dar pe 
când plânuia a trece Rinul în Bavaria, îl ajunse 
moartea (1639). Trupele sale çi cetâtile ocupate 
le-a cumpârat Richelieu eu bani.

3) B., Carol, duce de Sachsen-Weimar, al 2-lea 
fin al marelui duce Carol August, n. 1792. A 
întrat foarte tinër în armata prusiaeâ luând parie 
1806 la lupta delà Jena. Mai tâi(Jiu a întrat în 
armata saxonâ participând la expeditia din 1809 
contra Austriei çi distingêndu-se în lupta delà 
Wagram. 1815 a riecut în serviciul Olandei ; a 
luptat la Quatebras çi Waterloo, în revolufia 
belgianâ (1830—31) a comandat aripa stangâ eu 
ocasiunea învingerei delà Lowen; 1848—53 a 
fost comandantui suprem al armatei indo-olan- 
deze în Java, -f 1862.

4) B., Erich, duce de Sachsen-Meiningen, n. 
1800, la 1866 a abdicat în fav. fîului sëu George, 
t 1882.

Bernard, Claude, fisiolog, n. 1813 în St.-Julien; 
1854 ajunse profesor la univereitatea din Paris. 
S’a oonpat în ceroetârile sale eu digestiunea 
çi influenta nervilor asupra acesteia, eu respi- 
ra(ia çi circulajiunea sângelui, eu funotiunea 
ficatului çi a nervului simpatic. j- 1878. Opéré: 
«Leçons de physiologie expérimentale appUquée 
à la médicine«, (1850); «Leçons sur les effets des 
substances toxiques et médicamenteuses», (1867) ; 
«La science expérimentale», (1878) ; «Leçons sur 
les phénomènes de la vie commune aux animaux 
et aux végétaux», (1879) etc.

Bernard, de Clairvaux, sfânt, pârintele mis-; 
ticilor din evul mediu, pentru râpitoarea lui 
eloquentâ supranumit çi doctor mellifluus, 
n. 1091 în Fontaines, lângâ Dijon (Francia); 1113 
întrâ în ordul Cisterciensilor; 1115 abate al 
mànâstirei din Clairvaux, în Burguudia, în carü 
calitate lucià mult pentru respàndirea ordului 
sëu. B. prin autoritatea sa personalâ îçi câçtigà 
cea mai mare influença ca censor moral franc, 
al pieofimei, consilier credincios al papilor çi 
ca arbitru al principüor çi episcopilor; prin pre- 
dicele sale însufleji 1146 apusul pentru al dqilea 
resboiu cruciat ; centrai' al lui Abaelard, mijloci 
oondamnarea aceluia în sinodul delà Sens (1140) 
çi apàrà eu târie învëjâtiu'a bisericei ataoatâ de 
cui'entele eretice ale rimpului sëu. t 1153. Papa 
Alexandru m. îl ridicà 1173 în oeata sflntilor. 
Dintre operele lui B. mai însemnat e vestitul 
tractat «De consideratione hbri V.«, adresat papoi 
Eugen ni. Cf. Neander (1889), Morison (18871, 
Hüffer (1886), Hofmeister (1889—90) etc. [nt.]

Bernardin de S. Pierre, scriitor franooz, n. 
1757 ; discipol al lui J. J. Rousseau^ în arta de 
a scrie çi în modul de a eugeta însâ eu mai 
pujinâ energie çi pâtrundere; mare admirator 
al natui'ii, spirit visâtor, ca çi Rousseau, çi 
iubitor de viafa contemplativâ, el începù a scrie
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abia la 34 ani, dupa ce trecù prin multe pe- 
ripetü çi pierdù multe ilusiuni. Scrierile sale 
mai însemnate sûnt 2 mici romane: »La chau
mière indienne* çi »Paul et Virginie*; 2 scrieri 
aeupra naturii: «Etudes de la nature* çi «Har
monies de la nature*. In aoeste studii însà B. 
este mai mult poet decât naturalist. Scrisrea, 
care il fâcù celebru, este romanul sëu: «Paul et 
Virginie*, roman idUio, în care eu o égala maie- 
strie analiseazâ sentimentele inimei omenesci în 
simpütatea çi nevinovàtia ei, çi zugrâvesce bo- 
gatele fnimsefi ale naturii tropicale 'din LTle 
de France. [M. S.]

Bernardin, 1) B., ordul cisterciens, numit în 
Fi'ancia çi B. dupa Bernard de Clairvaux (v. ac.) 
2) B., cânele, cane mare eu për lung dresat de 
oàlugârii delà ospiciul de pe muntele S. Bernard 
de a câuta çi conduoe pe càlâtorii râtaoi^i.

Bernardino, (San), sau St. Bernhardin, pas 
în oantonul elve^ian Graubünden, numit astfel 
dupa sf. Bernardin de Siena, care a prédicat 
aci çi câruia i-se ridicà aci o capela ; prin acest 
pas duce dnunul din Hinterrheinthal la Val 
Misocco çi pânâ la BelUnzona.

Bernardon, caracter burlesc pe scena veche 
vienezâ; créât de comicul los. Kurz (1715—86).

Bernauer, Agnes, fata unui felcer din Augs
burg; 1432 se cununà în secret eu ducele 
Albrecht III. de Bavaria, unicul fiu al ducelui 
Ernst, care o prinse çi acusându-o, câ ar fi 
strigoaie, o înnecà în Dunâre (1435). Albrecht, 
pentiu aceastâ faradelege, prinse armele çi, în 
aliantâ eu duçmanü tatâlui sëu, devastà ducatul, 
üniçtindu-se abia la admoniarea împ. Sigismund. 
Intemplaroa aceasta este sujetul mai multor 
drame de Bottger, M. Meyer, Fr. Hebbel etc.

Bernburg, oraç în Germ., principatul Anhalt, 
lângà Saale, eu 28,257 loc.; castel; fabrici de 
zahâr, hârtie çi faian(â ; gimnasiu. Pânâ la 1863 
residenta principilor de Anhalt-B. In apropiere 
saline la Leopoldstadt.

Bernhard, v. Bernard.
Bernhardi, lohann laeob, profesor de botanicâ 

la Erfurt, n. 7 Sept. 1774, f 1850. Willenow 
a numit dupa dînsul genul Bernhardia. A scris 
între altele : «Catalogus plantarum horti Erfur- 
tensis*. Erfurt, 1799; «Ueber Pfianzengefâsse*. 
Ertui't, 1805; «Ueber den Begriff der Pfian- 
zenart*. Erfurt, 1806. [E. T.]

Bernhardt, Sarah, aotrifâ francezâ, n. 1844 
în Paris, de origine ovreicà, dar fù botezatà 
çi crescuta în o mânâstire; la 1858 întrà în 
conservatoriul din Paris, unde a càçtigat mai 
multe premii. In piesa lui V. Hugo «Ruy Blas* 
(in roi. reginei) a pus basa renumelui sëu. La 
1872 a fost angajatâ la Comédie française; la 
1880 a parâsit Parisnl, fàcênd un tumeu artistic 
in America çi Europa. La 1882 s’a mâritat dupa 
actorul^ Daria (Jacques d'Aniala), de care însà 
in cnrând s’a desparfit. B. e m primul rand 
tragedianà; rolnrile ei célébré sûnt; Chérubin 
in «Le Mariage de Figaro*, Dona Sol în «Her- 
nam«, «Jeanne d’Arc* etc. B. se ocupà çi eu 
sculptura çi pictura.

Berni, Francesco, poet italian, n. în Lam- 
porechio, Toscana, pe la finea secl. XV. din fam. 
nobilà dar sàracà. A stat în serviciul cardina- 
lului Bibbiena, apoi a fost secretar la episcopul 
de Verona; membru la Accademia de Vigna-

juoli înfiintatà 1527. f 1536 de otravâ în Flo- 
ren(a. Op. princ. : «Orlando innamorato*, care e 
numai o prelucrare a poemei lui Bojardo, dar 
clasicâ pentru claritatea çi déganta limbei ; poe- 
süle sale satirice sûnt de valoare pentra limba 
curatâ fiorentinà.

Bernlci, Alpii B., parte a Alpilor lepontini, 
între lacul Brienz çi valea Hasle pânâ la lacul 
de Genf, acoperifi eu mari câmpii de zâpadà çi 
glâceri. (V. Alpii vestici.)

Bernicla, soiu de gâsce frumuçele, de cari se 
(in B. torquata çi B. leucopsis, ce se gâsesc pe 
la (ermurile mârii, çi unele gâsce din America 
de sud.

Bernina, grupâ în Alpii Baetici în Graubünden, 
între valea rîurilor Inn çi Adda; preste aceçtia 
trece pasul B. (2330 m.); Pisc. B. 4052 m.

Bernini, Giov. Loremo, architect, sculpter çi 
pictor italian, n. 1598 în Neapole ; a trait eu 
deosebire în Borna, unde f 1680. C)a architect 
e représentant de frunte al stilului baroc (co- 
lonada dinaintea bisericii sf. Petru, Scala regia 
în Vatican etc.); ca sculpter iubesce realitatea 
(Aeneas çi Aucluses, Sf. Tberesa în bis. Sta Maria 
délia Vittoria, statua ecuestra a lui Constantin etc.)

Bernis, François Joachim de Pierres, car
dinal, bârbat de stat francez çi poet, n. 1715 în 
St. Marcel. Ca ambasador mijloci aUan(a eu Austria 
contra Pmsiei ; din 1757—58 ministru de esterne, 
apoi cardinal, în 1764 episcop de AIbi, 1769 
conlucrà la alegerea de papa a lui Clemente XLV. 
f 1794 în Borna. Ca poet a cultivât poesia de- 
scriptivâ, secerând bogate succese eu : «Les quatre 
saisons, ou les Georgiques françaises* etc.

Bernoulli, numele unui çir întreg de bârbati 
valoroçi, cari s’au dedicat aproape eu to(ii stu- 
dülor matematice, unii s’au distins prin însem- 
nate descoperiri. Protopârintele lor e B., laeob, 
(f 1583), care a fugit din Antwerpen, ca sa 
scape de persecufiunile ducelui Alba; s’a domi
ciliât în Franefurt 1. M. Un nepot al acestuia 
a trecut la Basel. 1) B., laeob, n. 1654, f 1705 ; 
prof, de matematicà în Basel; a fâcut însemnate 
descoperiri în geometrie çi mechanicâ. 2) B., loan, 
fratele celui de mai înainte, n. 1667 în Basel 
çi 1 1748, a fost unui dintre cei mai mari mate- 
matici ai timpului sëu; descoperitorul aça nu- 
mitului «calculus exponentialis*. Opéré: «Opéra 
omnia*, (4 vol.); «Briefwechsel mit Leibnitz*, 
(2 vol.); 3) B., Ghristoph, n. 1782 în Basel, unde 
a fost prof, pentru istoria naturalâ; însemnat 
teobnolog. f 1863. Opéré: «Anfangsgründe der 
Dampfmaschinenlehre*, (1824); «Vademecum des 
Mechanikers*, ( 18 ed. 1888) ; «Handbuch der Tech
nologie*, (2 vol.) etc.

Bernstein, Aaron, publicist çi scriitor poporal, 
n. 1812 în Danzig dintr’o familie ovreiascâ; fù 
destinât pentru cariera de rabin çi instruat în 
Talmud çi Biblie, se ocupà însâ în cui'ând eu 
studiul sciin(elor naturale. El fundà în Berlin 
mai multe (jiare (jumale), în cari publicà studiile 
sale din sciin(ele naturale întrinn stil poporal, 
foarte plâcut çi respândit în toatâ Germania ; are' 
çi scrieri poütice din istoria modemà a Prusiei 
precum çi nisce novelé foarte reabstice, al câror 
subiect e Inat din via(a Ovreilor. t 1884 în 
Berlin.

Bernstorff, 1) B., loan Hartwig Ernest, conte 
de, bârbat de stat danez, n. 1712 în Hanno-
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vera, 1 1772. Ca guvernor în Schleswig-Holstein 
(1751) çi ca ministru de externe a pàstrat neu- 
tralitatea Danemarcei în resboinl de 7 ani. Pro- 
tector al comerciului, industriel, sciintelor çi 
artelor; pe moçiile sale a desÉin^at iobâgia. 
2) B., Andreiu Petru, conte de, bârbat de stat 
danez, n. 1735, f 1797. Ca ministni a terminât 
eliberai'ea iobagilor danezi, punênd la cale acelaçi 
lucrii çi în Schleswig-Holstein. 3) B., Christian 
Günther, conte de, bârbat de stat danez çi prus., 
n. 1769, t 1835. Dupa moartea tatàlui sëu fù 
numit ministm de externe, dar i-a lipsit tactul 
çi prevederea aceluia. In 1818 a trecut în ser- 
viciul PiTisiei, pe care ca ministru de externe a 
representat-o în congresele delà Aachen, Karls- 
bad, Troppau, Laibach çî Verona. 4) B., Al- 
brecht, conte de, bârbat de stat pmsiac, n. 1809, 
t 1873. La 1830 a înti'at în serviciul Prusiei, 
unde ajunse 1861 ministm de externe, dar ne- 
simtindu-se în stare de a satisface pe deplin 
positiei sale s’a retras, reîntorcêndu-se în vechiul 
sëu post de ambasador în Londra.

Bemward, episcop în Hildesheim, crescut în 
çcoala din Hildesheim, 987 educatorul çi capè- 
lanul de curte al împër. Otto IH. Aies 993 de 
episcop în Hildesheim, sprijini sciin(ele çi artele. 
El zidi mânâstirea çi biserica sf. Mihail. 11022 
çi ridicat între sfin(i de papa Colestin IH. 1193.

Berosos, istoric çi astronom, preot al lui Bel 
în Babilon, a scris, sub regele Siriei Antiochus 
Soter (280—270 a. Chr.) in limba grecâ trei 
câr(i de istorie babilonicâ-chaldeicâ, precum çi 
despre astronomie çi astrologie.

Berrhoe, oraç în m. Hemus, în a càrui apro- 
piere Valachii, sub conducerea Asanesoilor, au 
bàtut pe împ. Isac Anghelul la finea seol. XII.

Berry, fBerriJ, provincie în Erancia de mijloc, 
lângà Loire, (départ. Indre çi Cher); çes bogat 
în pâduri çi pâçuni. Locuitorii Berrichons. Odi- 
nioarà a fost comitat, ridicat apoi (1360) la 
rangul de ducat pentm principi apanagia(i.

Berry, canalul —, în Francia de mijloc, curge 
din Loire din jos de Nevers la Bourges, de aici 
dealungul lui Cher pânà la St. Aignan ; 322 km. 
lung.

Berry, Charles Ferdinand, duee, al doüea 
flu al oontelui d’Artois (Carol X.) çi al Mariei 
Teresia de Savoya, n. 1778 în Versailles, fugi 
eu pârintü sëi la Turin çi se luplà eu emigran(ii 
contra Franciei. 1814, la reîntoarcerea lui Na
poléon, comandà trapele din juiul Parisului, 
trebui însâ sâ se retragà în Belgîa, de unde 
veni din nou la Paris dupâ lupta delà Waterloo. 
Asasinat 1820.

Berryer, Petru Antoniu, distins advocat franc, 
çi politician legitimist, n. 1790 în Paris. Orator 
din cei mai mari, a fost apârâtorul mareçalului 
Ney, çi mai târ(Jiu al lui Cambronne çi al ge- 
neralilor Debelle çi Donadieu. Ceea ce face su- 
perioritatea lui B., e târia convingerilor sale, 
siuceiitatea çi ardoarea expunerii lor, onestitatea 
eu care luptà pentm triumful adevëmlui çi al 
dreptafii. Intrat în parlament, în epoca mare 
a parlamentarismului modem în Francia, B. a 
ilustrat tribuna, cum ilustrase baroul. Aies decan 
la 1852, membru al academiei la 1854. Discursu- 
rile sale (Oeuvres de B.) cuprind 9 vol., din caii 
4 vol. de pledoarii. Cf. E. Lecanuet (R. P.), B., 
Sa vie et ses oeuvres, (1790—1868).

Bêrsa, (magh. BerzaJ, com. mioâ în Ung., 
cott. Arad, eu 282 case çi 1204 loc. Rom. gr.-or. 
Parochie delà 1768, biserica e veche (1790) din 
piatrâ de codm; trei çcoale regulate. Teritorul 
2452 jug. cat., pu(in fructifer, se cultivâ pomà- 
ritul, industria de oasâ, se prâsesc vite; dee- 
voltatâ e industria de vase din lut. V. çi Bârsa.

Bersaglieri, vênâtori de munte în Italia, creati 
de LamarmOra în 1636.

Bersasca, 1) B., comunà micâ în Banat, cott. 
Caraç-Sevérin, eu 1848 loc. în majoritate Ho- 
mâni; în apropiere se aflâ însemnate bâi de 
cârbuni, productiunea anualâ 34.215,300 kgr., 
389 lucràtori. 2) B., rîulet, isvoresce din muntii 
Almaçului (cott. Caraç-Severin) çi se varsà în 
Dunâre.

Bêrsava, 1) B., rîu în Banat, afluent al Timi- 
çului, isvoresce în muntele Semenic, cott. Cai'aç- 
Severin. Mai înainte B. forma la çes mari mà- 
ràçtini, pentm a câror delâturare s’a construit 
canalul B., în care se scurge çi canalul inenit 
a avênta mârâçtina delà Alibunar. [B.]

2) B., (magh. Berzova), com. mioâ în Ung.,
cott. Arad, pe malul drept al Mureçului, eu 
361 case, 1732 loc., (1651 Rom.; 700 gr.-cat. çi 
951 gr.-or., ceilal^i Magh.) Teritoml comunei e 
3740 jug. cat., în mare parte muntos, pâmêntnl 
arâtor produce pujine cereale ; se cultivâ pomà- 
ritul, industria de casâ, de lemn ; se prâsesc vite 
cornute çi poroi. [f]

3) B., chineeiat roman, în jurul Reçitei de ac|i; 
a fost de pu^nâ însemnâtate çi la 1697 s’a 
contopit în distr. Cai-ansebeç. La 1370 avea 
âneâ propria lui administrare çi oongregafiani 
districtuale. Comunele apai’tinëtoaie de B.: Ber- 
sava, Brafova, Cerova, Cerovija, Bela-Reca, Mi- 
col(, Sincova, Ternova çi Vale.

[V. Grozesou.J
Berserkr, figurâ mitologicâ la popoarele nordiee. 

Se credea anume, câ unii oameni au însuçirea 
de a-çi despâ4i sutletul de corp çi a-1 lâsa sâ 
umble în chip de urs. Mai târcjiu acest nume s’a 
dat oamenilor eu puteii extraordinare.

Bersovia, castru stativ roman, astâcji satul 
Jidovini, lângâ Boeça, în Banat, cott. Caraç- 
Severin. Zidurile, conservate mai mult mimai în 
fundamente, cuprind 20 de hectare în formâ 
oblongâ. Satul actual se ridicâ în internul çi 
împrejuml anticului castru. Multe edilioii sûnt 
zidite din material vechiu, unele case ehiar pe fun
damente antice. Pe càrâmic)ile deaicisevedostam- 
pila legiunii a IV. Flavia-Felix | LEU. IIll. F. F.| 
S’au gâsit çi pietri eu inscripRuni, figuri de piatrâ 
çi de bronz, sarcofage, columne, mosaiouri, di
verse obiecte de casâ, apoi monete antice ro
mane. Pe mapa geogralicâ a lui Castoriu vecleni 
pe segmentul al VII. »Bersovia^ însomnatâ ca 
stafiune romanâ, situatà între (jentum-putea çi 
Azizis. Numele »B.« dupâ Tocilescu ai' fi do 
origine dacicâ, iar dupâ Haçdeu ar însemna 'ce- 
tatea fetei«, delà cuv. tracic vàrëzan.

V. Babeç a visitât, din însârciuaren acadeiniei 
rom. (1883), minele delà B. çi dimpreunâ eu 
architectul Adrian Diaconu a întroprins sâpâturi, 
gâsind mai multe interesante obiecte antice roin., 
ce s’au trimis museului national din Bucurosci.

*Bersovia< se numesce astâcji o asooiatiuno 
de crédit çi antioipajiuui în comuna rom. Jido
vini, eu un capital de aefium de 25,000 fl.
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Bert, Paul, învëtat çi politician franoez, n. 

1833 în Auxerre; 1869 profesor de flsiologie la 
•.Faculté des sciences* în Paris, câ§tigà 1875 
pria cercetari barometrioe marele premiu al 
aoademiei de 20,000 £r. Repubbcan înfooat, era 
col mai aprig centrai- al ultramontanismului çi 
clericalilor. Voia eschiderea totalâ a reügiunii 
dia çooale. Intrând Nov. 1881 în ministeriul 
Gambetta la dep. instmcfinnii, emise décrété 
severe contra clerului, dar déjà lan. 1882 se 
letrase împreunâ eu Gambetta. Scr. ; »Eevue des 
travaux d’anatomie et de physielogie publiés en 
France pendant l’année 1864« etc.

Berta, sfântà, fica regelui Franconilor Cha- 
ribert do Paris; converti (dupa 560) pe sotul 
sëu, regele Ethelbert de Kent, la religiunea 
creçtinâ çi promovà prin aceea lafirea oreçtinis- 
mului între Anglo-Saxoni ; (}iua comemor. 4 lui. n.

Bertaii, (magh. Berethalom, germ. Birtbalm), 
oraçel în ïrans., cott. Têrnava mare, cu22451oc., 
Saçi çi Eom. (711); situât în o vale îneungiu- 
ratâ de dealuri frumoase, pâduri çi vii extinse. 
Biserica ev. e ziditâ 1514—1524, înoungiuratâ 
de ziduri duple, în treout a servit oa fortârea(à ; 
în ea se aflâ mormintele mai multor super
intendant saçi. 1572—1868 au résidât în B. epis- 
copii Saçilor. Locuitorii sûnt mici industriaçi çi 
agricultori, în deosebi viticultori.

Bertescii de jos, com. rur. în Eom., j. Brâila, 
eu teritoriu de 11,200 hect. çi 1220 loo., cari se 
ocupâ eu agricultura çi prâsirea de vite. Are o 
çcoalâ mixtâ înfiin(atâ la 1857. In resboaiele 
dinti'e Euçi çi Turci B. a fost ocupatâ adese 
de Euçi.

Bertha, dupa mitol. germanâ e identicâ eu 
Berchta (v. ao.) V. çi Berta.

Berthelot, Marcelin, chimie franc., n. 1827 
în Paris, a débutât la 1848 prin sintesa aceti- 
lenei, punênd astfel basele sintesei în chimie. 
In urmà, pe lângâ multe chestiuni sciin(ifice, la 
cari a contribuit prin lucrârile lui, s’a ocupat 
în spécial eu termochimia, pe care eu drept cu
vent se spune câ a creat-o. Continuu în curentul 
luorârilor celer mai noui çi mai contradictorii, 
este considérât pi"intre cei mai mari chimiçti ai 
seclului. Este profesor la Collège de France, 
secretar perpetuu al academiei de serinée din 
Pai'is. A scris mai multe cârt între cari; La 
Synthèse chimique, (1875) çi Mécanique chimique 
fondée sur la Thermoohimie, (1879).

Berthier, 1) B., ti-imisul reg. franc. Henric III., 
pe lâugâ Petru Cercel, pentru care reobtinuse 
domnia Munteniei. B. avea însàrcinare sa lu- 
creze totul spre folosul Franciei, câreia Cercel 
îi fagàduise mari avantagii, çi sa pregàteascâ 
din Muntenia un stat vasal francez. 2) B., Ale- 
xandru, principe de Neuchâtel çi Valangin, prin
cipe de Wagram, mareçal francez, n. 1753 în 
Versailles, luptà în America contra Englezilor; 
1795 çef al statului major în ai-mata ital., întrà 
in strinsâ prietenie eu Bonaparte, 1798 proclama 
republica in Roma; de doué ori fù ministru de 
resboiu. Avù pai'te însemnatâ la trecerea preste 
St. Bernhard çi la riotoria delà Marengo. 1804 
fu nmmt mareçal impérial çi mare oficier al le- 
giunii de oncare. Luà parte çi la expedifia din 
1812—14, -j- 1815. 3) B., Petru, chimie franc., 
a. 1782, -j- 1860. A lucrat mai aies pe terenul 
mmeralogiei, metalurgiei çi al ohimiei technice.

A fost inspecter supr. la «Corps des Mines* çi 
membru al acad. franc.

Berthierit, minerai, sulfoantimoniurâ de fier, 
rar; se gâsesoe la ChazeUes (Auvergne), Arany 
Idka (Ung.) etc.

Berthold, conte de Henneberg, principe elector 
de Mainz, n. 1442, 1484 archiepiscop, f 1504.

Berthold de Begensburg, (Eatisbonensis), câ- 
lugàr franciscan în Regensburg, cel mai mare pre- 
dicator poporal al timpului sëu, n. pe la 1220, a 
prédicat în Elvetia, Austria, Ûngai-ia, Moravia, 
Boemia, Saxonia etc. t 1272, în Eegensburg.

Berthollet, Claude Louis, conte, chimie, n. 
1748 în TaUoire (Savoya), 1794 profesor în Paris, 
dupa restaurafrane pair, primi 1796 însâr- 
cinarea de a alege în Italia monumentele, cari 
ar fl sa se transporteze la Paris. 1 1822 în Arcueil. 
Are mérite pe terenul chimie! technice çi teore- 
tioe. Scr.: «Eléments de l’art de la teinture*, 
«Recherches sur- les lois de l’afflnité«.

Bertholletia, Humb. et Bonpl., (dedicat chim. 
fr. B.), gen de plante din tara. Myrtaceae, trib. 
Lecythideae, care cresce în America tropicalâ. 
B. excelsa, singura specie din acest gen, este un 
mare arbore eu frunzele alterne întregi çi patin 
coriacee. Florile aJbe-galbui sûnt dispose în pa- 
nicule terminale. Fnictul este o pyxidâ globu- 
loasâ, care se desohide la maturitate printr’un 
mic opercul. Semintele sale sûnt triangulare çi 
provë^ute eu o coajà solidâ, rugoasà, striata, 
brunâ, continênd în interiorul sëu un embrion 
mare comestibil. Aceste seminte, cunoscute de 
Francezi sub numirile de : Châtaignes du Brésil 
sau amandes d’Amerique, du Para, românesce 
se numesc nuci de America çise gâsesc 
de vênzare pe la bâcânii. Din aceste seminte 
comestibile se extrage un oleu dulce ca çi oleul 
de masline. Lemnul acestui arbore american se 
întrebuinteazâca lemn de constructie. [Z. C. P.]

Bertillonage, metod de mesurâri antropologice 
pentru recunoascerea (identificatiunea) crimina- 
lilor recidivi; perfectionat de francezul Alphonse 
Bertillon. Se iau urmâtoarele mesuri : 1) la corp : 
mârimea, extensiunea, înâltimea çe(}ênd; 2) la 
cap; lungimea çi làtimea capului, lungimea çi 
mârimea urechii; 3) la extremitâtile din partea 
stângâ: piciorul, degetul de mijloc, degetiil cel 
mic, antebratul; 4) coloarea ,(irisului) ochiului. 
Aceste date se însemneazâ pe fotografle sau 
pe un bilet. O parte esentialâ a acestui sistem 
e aranjarea büetelor de signalement, cari se 
açeazâ în groupe spéciale atât dupa singuraticele 
mesuri, cât çi dupa anumite despârteminte pentru 
mesuri mici, mijlocii sau mari. B.-ul e întrodus 
în multe State, între cari çi în România. Cf. A. 
Bertillon, Signalementul antropometric.

Bertin, 1 ) B., Antoine, (numit Chevalier B.), 
poet francez, n. 1752 în Ile Bourbon, crescù în 
Paris, apucà cariera militarà çi ajunse câpitan 
la cavalerie,ocupându-se eu predilectiune eu poesia 
çi literatura. "t 1790. 2) Fratii B. de Vaux, fun- 
datorii (Jiarului «Journal des Débats» (1789). V. ac.

Bertoloni, Antonio, botanic ital., n. 1775 la 
Sarzano, profesor de botanicà la Bologna, f 1869. 
Deoandolle a numit dupa dînsul g. Bertolonia. 
B. este autorul a numeroase scrieri botanice, 
între car-i: «Flora italica». Bologna, 1838—54; 
«Flora italica cryptogamica». Bologna, 1858—67.

[E. T.]
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Bertrand, Henri Ch'atien, conte, gener. franc., 
n. 1773 în Châteauroux (Indre), întrà pe timpul 
revolufinnii în »corpul inginerilor», luà parte la 
expedifiimea din Egipt, 1809 guvernor în Illiria, 
Inptà 1813 la Wartenburg, însotî pe împëratul 
la Elba çi St. Elena, 1830 coinandant al çcoalei 
politechnice çi membru al camerei deputa(ilor, 
merse 1840 la St. Elena ca sa aducâ osemintele 
lui Napoléon, f 1844 în Châteaui-oux.

Bertrich, scaldâ în districtul prus. Kobleoz ; 
isvor cald de 32°, numit çi »Karlsbad domol«. 
Regiune muntoasâ.

Bêrûnî, Abu JRaihân Muhammed ibn Ahmed 
al, matematic, astronom, chronolog, istoric çi 
filoaof al lelamului; n. 973 în suburbiul din 
Chwarism ; a scris în Umba arabâ; f 1048.

Berwick, James Fitzjames, duce, mareçal 
francez, fiu natural al ducelui de York, n. 1670 
çi crescut în Francia. Se distinse în resboiul 
eu Turcii 1686—87 çi fù ridicat de tatâl sèu, re- 
gele lacob H., la demnitatea de peer çi coman
dant înPortsmeuth. In serviciile lui Ludovic XIV. 
luptà la 1691 çi 1692 în Flandria, avansànd la 
rangul de general. 1704 luà parte la resboiul 
de sucoesiune din Spania, pe care îl terminà 
1714 prin luarea Bai’celonei. In resboiul de suc- 
cesiune polon trecù 1733 Riuul, dar mûri lovit 
de un glont, la asediarea delà Philippsburg, 1734.

Berwick upon Tweed, port maritim în Nort- 
humberland, la revërsarea rîului Tweed în Marea 
Nordicà, eu 14,000 loc. ; stà în legâturâ eu 
Tweedmouth printr’un pod çi un minunat viaduct 
de cale ferata de 658 m. lungime. Are çi o 
turnâtorie de fier çi çantier.

Bêrza, v. Bârsa çi Bérsa. Bereava v. Bêrsava.
Berzeliit, ('Kuhnitl, minerai cristalisat in sist. 

cubic, de coloare galbenâ-poiiocalie. Este un 
ortoarseniat de calciu, magnesiu çi manganez. 
Se gâsesce în Svedia.

Berzeliiis, minerai în dendrite, eu strâlucire 
metaUcà, de coloare albà-argintie, compus din 
cupru çi seleniu. Se gâsesce în Svedia çi a fost 
dedicat chimistului Berzelius.

Berzelius, loan lacob, baron, medic çi chi- 
mist svedez, n. 1779, f 1848. Lui se datoresce 
un sistera nou de clasificatie în chimie, basatà 
pe electricitate, apoi descoperirea a o m ultime 
de corpuri, precum : siliciu, seleniu, stronfin, 
bariu etc. In »Tratatul de chimie®, care fîi tradus 
în multe limbi, càutà a reuni toate cunoscin(ele 
ohimice din timpul sëu, pe cari voia a le res- 
pândi cât mai mult. In istoricul chimiei moderne, 
numele lui B. rivaliseazâ eu al celor mai ilustri 
chimiçti. Lui B. se datoresc; perfectionarea 
metodelor de analisà, cercetàri timp de 30 ani 
asupra pondurilor atomice, cari 1-au condus apoi 
la 0 sistemà de nota(iune ; apoi idea radicalilor 
organici etc.

Berzenezey, Ladislau, politician çi exploiator 
maghiar, n. 1820 în Cluj çi "i 1884 în Buda- 
pesta. B. a éminçât 1847 primadatâ uniunea Ar- 
dealului eu Ungaria în dieta delà Cluj. Dupa 
catastrofa delà Vilâgos a plecat în exü; 1862 
sUit de multe nendrociri s’a predat puterii 
austriace ; 1869 a fost aies députât dietal. B. a 
fâcut în doue rânduri càlàtoiü în Asia pentru 
explorarea vechei patrii a Maghiarilor, dar fârâ 
nici un succès.

Berzeviczy, Albert, politician maghiar, secretar 
de stat în ministeriul instruefinnii publiée çi 
vicepresident al camerei; n. 1853 în Berzevice. 
A fnnofionat mai ântâiu ca prof, la academia de 
drepturi din Eperjes; delà 1881 e membi-u al 
camerei din Budapesta çi .unul dintre menibrii 
mai marcanÿi ai partiduluî liberal; a ieçit la 
iveaJâ 1884 ca referent al respunsnlui la me- 
sagiul tronului, condamnând aspni antiseinltismul.

Berzova, v. Bêrsavà.
Berzsehyi, Daniil, poet liiic magh. ; n. 1776, 

t 1836 ; a studiat eu mare diligenta poetii ger- 
mani çi clasicii vecbi. Primele încercàri poetice 
le-a scris sub influente poetilor germani, dar spi- 
ritul poetilor clasioi 1-a pëtruns de curànd çi 
devenî cel mai adiot çi aprig învëtâcel al çcoalei 
lui Horatiu. Foima çi motivele poesiilor sale sûnt 
ale lui Horatiu, materia însâ e luatà din viata 
socialà-politicâ contemporanâ a poporului magh. 
çi lucratâ în spirit national magh. [f]

Berzuntu, coin. rur. în Rom., j. Baeâu, formata 
din 8 oâtune; 2149 loc., între cari 1881 Rom,, 
248 Ung., restul Ovrei ; pe teritonil acestei com. 
se aflâmânâstireaB.,întemeiatâ de Bcgdan-Vodà, 
dcmnul Moldovei (1566—1572), a càroi bisericâ 
astàtji este transformatâ în bisericâ de mir, de- 
servitâ de 2 preoti.

Besa, în mit egipt. un (jeu al artei, al uàn- 
târii, preste tôt al bucuiiei. B. s'a închipuit ca 
4eu pitic, în aceastâ forma e cunoscut çi la 
Fenicieni çi Cyprieni, ce aratâ legâturâ mito- 
logicâ a acestor teri. Se numesce çi Patak (pitic).

[Atm.j
Besak, consul rus în laçi (1837) sub M. Stmdza. 

Avea însârcinare sâ privegheze totul spre folosul 
Rusiei çi la ordinale superiorului sëu Rukmau, 
consul general muscâlesc pentru prinoipate.

Besançon, oraç întârit în Francia, capitula dep. 
Doubs; cunoscut âneâ pe timpul Rcmanilor sub 
numele Vesontio, ca fortâreatâ bine întârita. B. 
are 56,000 loc. (1891), numeroase fabrici, mine 
de fier, fabrici de maçini. 13,000 lucrâtori se 
ocupâ eu fabricatiunea oroloagelor çi produo anual 
335,000 oroloage (între cari ca. 114,000 de 
aur) în valoare de 14 mil. fr. Comerciu în- 
semnat mai eu samâ eu vin, fier çi lemn, lu B. 
s’au nâscut cai'dinalul Granvella, Avel Rémusat, 
Victor Hugo, Nodier etc.

Besant, Walter, htei-at englez, n. 1838 în 
Portsmouth, studià teologia în Cambridge, apoi 
ccupà 0 catedrâ de profesor la Collège Royal 
din Mauritius; mai târijiu se dedicâ ou totul 
studiului literaturei, mai eu samâ a celui fran- 
ceze. Membi-u foarte activ al societatii Rabelais, 
edà la 1872 împreunâ eu J. Rice aça mimitele 
»B.-Rice novels®. B. a fost scriitor foarte pro- 
ductiv. Scr. : «Studies of carly Freuoh poetry», 
.•Rabelais», »The revoit of mau« etc.

Besarabia, v. Basarabia.
Éeschorner, aparat folosit în fabrice mai mari 

de spirt pentru a contrôla cantitatea spirtului 
produs.

Besdan, com. mare în Ung., cott. Bàcs-Bodrog, 
eu 7715 loc., mai toti Magh ; situatà aproape de 
gura canalului Francise.

Besdeadu, com. rur. în Rom., j. Dâmboyita, se 
compune din 3 câtune : B., Rîmata, Costiçata çi 
Valea Leurzii, eu 3000 Icc. Rom. Coimma are 
7 uhte. Prin cemunâ cui'ge Bisdidelu. In ou-
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prinBul conmnei se gâsesce un isvor de apà pu- 
oioasâ çi doue de apà sâratâ. Cresce vite, pro
duce prune (tuioâ). Are 3 biserici çi 3 çcoale 
ou 3 învëtàtori çi 1 învëtâtoare. Comuna este 
una din cele mai bogate în jude^.

Besdedel, pâràu în Bom., isvoresce din mun^ii 
ce despart j. Dâmbovita çi Prabova, spre est de 
corn. Moroenii, curge spre sud çi se varsâ în 
paitea stângâ a lalomitii, la câtunul Gura Bez- 
dedului. In B. se varsà pârâiaçele : Valea Coparo- 
dului, Valea Leurdei, Valea Morii, Valea Plopului 
ç. a., e de O repegiune uriaçà, în timpuri ploioase 
vine foarte mare. Preste B. este un mare pod de 
piatrâ pe çoseaua nationalâ între pudraria ar- 
iiiatei çi bàile Pucioasa.

Beseda, (céh.J reuniune.
Beseler, Wilhelm Hartwig, conducètorul miç- 

càrilor din Schleswig-Holstein delà 1848—51, 
n. 1806; ca advocat în Schleswig fù aies 1844 
de oraçul Tondern députât în adunarea staturilor, 
care îl alese president; luptà contra despârfirei 
Holstein-ului de Schleswig. 1848 president al 
guvernului provisor, apoi al guvernului comun ; 
1851 se retrase la Braunschweig; 1861 fù numit 
curator al univeraitâtii din Bonn. -)- 1884. A 
publ. numeroase scrieri politice.

Be^enova, 1) B. veche, comunà în Ung., cott. 
Torontal, eu 6331 loc. Bulgari. 2) B. noutt, com. 
în cott. Timiÿ, eu 3134 loc. Germani.

Bef ica, 1)B. udului, un sac format în mare parte 
de muschi; se gàsesce la om çi la toate ani- 
malele vertebrate ; e açezatà la om în lighianul 
cel mic, înderëtul încheieturii pubiene. Are o 
forma ovoidâ eu o extremitate mai groasà pri- 
vind în sus çi alta mai sub^iatà îndreptatà în 
jos, care se continua pana la exterior piintr'un 
canal numit uretrd. Pe pâretele dinderët al B.-ei 
se deschid alte 2 canale, ce vin delà rinichi, 
nmnite uretere, çi cari aduc în B. urina produsâ 
în rinichi. In B. se adunâ urina, pànà când B. 
atinge un anumit grad de plinâtate ; atunci omul 
se resimte çi printr’un mecanism spécial, la care 
iau 0 parte însemnatà muçchii din pare^ii B.-ei, 
urina se golesce în afarâ prin uretrà. Pe fafa 
dinâunti'u B. e câptuçitâ eu mai multe rânduri 
de celule epiteliale de diferite forme, iar pe fafa 
externâ e acoperità în parte numai de mem- 
brana, ce învàlesce toate organele din abdomen, 
anume peritoneul.

Cea mai deasâ modificare patologicâ a B.-ei 
e catarui, care consista într’o înmultire ou 
distmgerea çi câderea celulelor epiteliale, ce càp- 
tuçesc B. Apoi formarea de pie tri, a câror 
mârime variazà delà acea a \mui nàsip fin pana 
la màrimea unui ou de gaina sau chiar mai mult ; 
in fine cancerul, care se sfîrçesce totdeuna 
prin moarte. [Sion.]

2) B.înnotàtoare, un organ al mai multor peçci 
açezat între coloana vertebralâ çi canalul ali- 
mentar. E un .sac plin eu aer çi servescë ca 
aparat idrostatic, menit de a face variabilâ greu- 
tatea specifioâ a pescelui çi de a uçui’a schim- 
bwea punctului de greutate ; s’a mai constatai 
câ servesce întru câtva çi la respiratie. La unii 
pesci (Physostomi) B. stâ în comunicatie eu 
canalul alimentai’ printr’un mic duct, iar la cei- 
lalti e^ închisâ ou total. [A.]

Be^icata, vârietate de stnigure eu boabe albe 
rotunde çi eu peli^à sub^ire.

Be^icoasa, v. garoafa.
Besikabai, sin în Marea Egeicà, la malul vestic 

al Asiei mici, în fa^a insulei Tenedos; sentit 
contra vênturilor de nord çi potrivit ca basa 
operatiunilor militare contra Dardanelelor. Aici 
a stationat la 1853 flota anglo-francezà înainte 
de a întra în Marea Neagrà.

Beskitji, cea mai înaltâ parte a Carpatilor 
vestici, la marginea cott. Arva càtrâ Galitia ; 
mai înalt e muntele Babia-Gura (1725 m.) In- 
semnat e pasul lablunha, pe unde trece hnia 
feratâ Caçovia-Oderberg.

Be^li-aga, càpitan de beçlii, odinoarà era în 
fiecare judet oâte unul, iar în Bucuresci çi laçi 
un baç-B.

Beçlic, veche monetâ turc., în valoare de 
5 piastri.

Beçlii, odinioarà corp de càlàre(i fruntaçi Turci 
sau Tatari.

Bessarion, loan Vasile, unul dintre cei dintâiu 
umaniçti, cari transplantarâ în apus (secl. XV.) 
stadiul vechei filologii çi Blosofii greeesci, çi deterà 
impuls pentru cercetâri mai libéré opuse sco- 
lasticei; n. 1395 sau 1403 în Trapezunt; 1423 
întrà în ord. sf. Vasile; 1437 archiepiscop de 
Nicea, în care calitate însoti pe împër. loan VII 
Paleologul în Italia pentru a cere ajutor în contaa 
Turcilor, çi mijloci în sinodul delà Elorenta (1439) 
unirea bisericii greeesci eu cealatinà; mai tar^iu 
trecù la biserioa latinà; papa Eugen IV. îl numi 
cardinal, Nicolae V. episoop de Sabina apoi de 
Prascati ; 1450—55 îi încredin(à lega(iunea din 
Bologna ; dupa câderea Constantinopolei agità în 
apus pentru un resboiu oruciat în contra Tur- 
cilor; t 1472 în Eavenna. Pre^ioasa sa colec- 
tiune de manuscrise greeesci o dârui bibliotecei 
San-Marc din Venetia. Operele lui apàrui'â în 
la Migne »Patrologiagraeca«, vol. 161. Paris, 1866. 
Cf. Vast, Le cardinal B., Paris, 1879.

Bessel, Frideric, astronom german, n. 1784 
în Minden, f 1846. Ca negutâtor, ce era la în- 
ceput, s’a ocupat eu astronomia într’un obser- 
vator privât din Lilienthal, apoi fù chiemat la 
Konigsberg, unde întemeià observatorui pro- 
vëdut eu instrumentele cele mai perfecte ; aici 
a fàout ingenioase observa(iuni, cari au dat cer- 
cetârilor astronomioe o noua direofie ; iar teoriile 
lui matematice pe terenul astronomiei se pot 
considéra ca basa întregului sistem astronomie 
de astâcji. (Cf. Untsch, Die Besselische Formel, 
1892 ; Franz, Festrede auf B., 1884.) [V. B.]

Bessels, Fmil, naturalist çi càlâtor arctic, n. 
1847 în Heidelberg, studià aci çi în Jena sciin- 
tele natm-ale çi medicina; 1869 a plecat eu va- 
porul »Albert« la polul nordic spre a explora 
partea esticâ a Oceanului Arctic între Spitz- 
berga, Nowaja Semlja çi GiUisland. In oâlàtoriüe 
sale se fâcurâ importante lucràri idrografice çi 
sondàri de mare, constatându-se pentru prima 
oarâ existen(a curentalui Golf în est delà Spitz- 
berga. 1871 chiemat în Statele-Unite spre a 
conduce expeditiunea la polul nordic a lui Ch. 
Francis Hall. Scr. : Die amerikanische Nordpol- 
expedition, (Leipzig, 1878) etc. B. este secretar 
general la Smithsonian Institution în 'Washington.

Bessemer, Hénry, technicien, câruia se da- 
toreazâ mai multe inven(iuni însemnate me- 
canice, n. 1813 în Hertfordshire (Anglia). Cea 
dintâiu inven(iune a lui a fost o maçinà de trans-
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format bronzul în pudrâ pentru aurire. Apoi 
întroduse o sérié de inova^rmi la frànele delà 
drumul de fier, în industiia sticlàriei çi mai 
eu seamâ în aoea a fienilui. In 1856 descoperi 
un nou $1 foarle însemnat procedeu de a fabrica 
otelul, procedeu care poartà ?i astâ(ji numele 
sëu çi care a schimbat întreaga industrie a fienilui. 
Principiul fabricatiunii otelului B. consista în a 
descarbura fonta prin eurent! puternici de aer, 
ce se preseazâ în massa topità a tuoiului (fontei) 
pus într’un creuzet, numit convertisorul lui B. 
sau çi para lui B. Detalii v. la art. fier çi otel.

Bessenyei, numele mai multor familii vechi 
magh. : B. de Atya, B. de Ezdeghe, B. de Nagy- 
Besenyô. Cea din urmà a dat Ungariei, pe lângâ 
alti barbafi distinçi, pe literatul George B. (n. 
1747), poet çi prosaist, unul dintre inifiatorii 
epocei de renascere a literaturei magh., a studiat 
în Sârospatak. La 1765 a fost trimis în serviciul 
gaifiei regale din Viena. 1782 rentors în patrie, 
+ 1811. B. e întemeietonil directiunii clasice 
noue sau fnmtosiste çi a scris mai eu samâ sub 
influenta lui Voltaire. Operele sale sûnt anticuate, 
dar au deçteptat interes pentru literatura magh. 
çi au dat un impuls puternic la desvoltarea ei 
ulterioarà.

Bessermani, popor înrudit eu Vogulii, locu- 
iesce în Ural.

Bessi, un popor vechiu tracio, care locuia în 
muntii Balcani. Erau un neam al Satriilor çi 
seiTiau çi ca profetii templului lui Bachus. Venind 
în atingere eu Romanii se romanisarâ, astfel 
câ Eehavmenos îi confündà eu Vlachii. (Cf. Xe- 
nopol, Ist. Rom. I., p. 95 çi 442.)

Bessières, Jean Baptiste, duce de Istria, ma- 
reçal francez, n. 1768, luptà 1796- 97 în Italia, 
însoti pe Napoléon în expedifia din Egipt çi 
se distinse la St. Jean d’Acre çi Abukir; organisa 
armata ital., constrinse pe Austriaci la retragere. 
1802 fù numit gen. do divisie çi la urcarea lui 
Napoléon pe tron, mareçal. Ridicat la demnitatea 
de duce de Istria luptà eu mult succès în Spania 
1808—09, iar la Aspern çi Wagram — fàrâ suc
cès — în contra AustriacUor. 1812 urmà pe 
Napoléon în Rusia çi dovedî la retragere multâ 
circumspectiune, f 1813 la Rippach.

Bessonof, Petru Alex., soriitor çi folklorist 
ras, n. 1828; delà 1879 prof, al limbelor slavice 
în Charkov. B. a scos de sub tipar prima oolec- 
(iune mai mare de poesii poporale bulgare (1855). 
urmatà de un studiu asupra eposului poporal 
bulgar çi sèrb.; 1860—77 a edat marea colec- 
(iune de poesii poporale rasesci a lui Kireievskii. 
A tipàrit çi o colectiune de poesii poporale bi- 
sericesci.

Bessos, satrap persic în Bactria; dupa lupta 
delà Arbela (331 a. Chr.) ucise pe regele Darius UI. 
Codomanus, se refugià în satrapia sa, unde se 
proclamà rege eu numele Artaxerxes IV. çi apàrà 
Bactria çi Sogdiana contra lui Alexandra cel 
Mare. Prin tradaie a fost prins, condamnât la 
moarte çi exécutât în Ecbatana (328).

Bestia, flat.J animal selbatic; bestial eu in- 
stincte animalice sàngeroase.

Bestiarii, (lat.) gladiatorü cari s’au luptat eu 
animale selbatice.

Bestiarius, columnà decoratâ eu capete de 
animale reale sau fantastice. Usitata în ai'chi- 
tectura goticâ.

Bestushev, AAex. Alexandrovici, noveUst çi 
critic rus, n. 1795. A fost oficier de cavalerie; 
ca pàrtaç la conjuratia delà 1825 fù exilât la 
Iaku(k, dar mai târ()iu agrafiat. f 1837 în lupta 
delà Jecaterinodar. B. a edat eu Ryleiev primul 
almanach niseso »Steaua polarâ», (1823, 1824, 
1825); a scris novele, articole polemioe çi cri- 
tioe, apàrute de régula sub pseudonimul A. Mar- 
linskii. Scr. princ. e romanul i>Ammalat-Beg«.

Bestushev-Riumin, 1 ) B., Alexei Petrovici, conte, 
canoelar çi mareçal rus, n. 1693 în Mosova. Sub 
împër., Elisabeta a oondus în calitate de cau- 
celar resboiul (1756) contra Prusiei ; îmbolnà- 
vindu-se împërâteasa, B. a retras de grabâ ai- 
mata raseascâ. Acusat pentra aceasta de tradare, 
a fost dégradât çi exilât. Impër. Catarina ïï. 1-a 
agra(iat, rechiemându-1 la curte. f 1766.

2) B., Const. Nieolaievid, istoric rus, u. 1829. 
1865—82 prof, de istoria ras. la univ. dinPeters- 
bnrg; 1872—82 presid. al »Societâtii slavice de 
binefacere«. 1897. Opéré: »Istoria raseascâ», 
(2 vol.)

Beta L., (botan.) gen din fam. Chenopodiaceae, 
tribul Chenopodieae, cuprinde plante erbacee 
annale, bisanuale sau vivace, glabre çi eu là- 
dàoina cârnoasà. Florile mici vertjui sûnt regu- 
late çi hermafiodite eu 5 sepale persistente, dis- 
puse în glomerule axilare çi în spice terminale 
simple sau panicuiate. B. ai'e vr’o 13 specii 
originare din Europa meridionalâ, din Asia çi 
Africa borealâ. Prin pàr(üe noastre cresce oul- 
tivatâ B. vulgaris L., numitâ de popor sfeclà. 
Aceasta planta îngràmâdesce în râdàcina sa car- 
noasà pivotantâ mari cantitâ(i de zahâr, diu care 
causa se çi cultiva foarte innlt în Europa pentru 
fabrica(iunea zahàrului. Unele varietafi se cul
tiva pentru a servi de nutremênt animalelor, ba 
unele se întrebuin(eazà çi în bucàtàrie ca sàlatà. 
B. hortensis Mill. çi B. Gicla L. se cultiva prin 
grâdini ca plante ornaraentale. [Z. C. P.]

Betain, C5 H,, NOa, identic eu oxyneurin, basa 
monoacidà, se gâsesce în sucul sfeclei de zabàr 
(Beta vulgaris) în propoitiune de lii °/0 îu sucul 
sfeclei necoapte, çi Vio0/» în cele coapte. Sin- 
tetic se ob(ine prin oxidaiiunea bilineurinei, pria 
actiunea acidului chlor-acetic asupra trimethy- 
laminei. B. cristaliseazâ din sol. alcoolioà, la 100° 
pierde 1 mol. apâ.

Bete, fitoare, çiret, aproxiinativ 5 cm. làtime, 
împletit sau (esut de (erauce din lânà colorntà, 
avênd ciucuri la capete. Se întrebuinteazâ de 
(eiance la costumul lor, spre a-çi îuoinge de 
mai multe ori talia, formând un brâniçor. Colorile 
cele mai des întrebuinÇate sûnt reçu, galben çi 
albastra.

Bête, (franc.) animal, dobitoc; çi om pi'ost, 
fârâ minte. In jooul de câr(i B. însemneazâ suma, 
ce trebue plàtitâ în bancà dupa un joc pierdut.

Betealâ, gàtealà fâcutà din lire de aur sau de 
argint, lungi çi sub(irele ; so poartà de nurese 
pe cap, în (Jiua cununiei, spre a imita për de 
aur long çi des.

Betel, planta oâ(ârâtoare din fam. Piperaocelor, 
eu numirea specifioà Piper Belle L. ; cresce îu 
India, lava, Bornéo, EUipine çi se cultiva în Asia 
çi America tropicalâ. Frunzele ei cojdiforme, 
acuminate con(in un oleu esenfial eu mires ca 
ai ceaiului çi eu gust arrêter. Ele, impreunà eu 
var nestins çi eu nucà de areca, so întrebuia-
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(eazâ de toate popoarele din orient sub niimele 
de B. oa niastioativ, tinêndu-1 în gurâ câteva 
oare, Dintii, saliva, çi tôt interiorul gurei se 
cüloreazâ în roçu intens bàtênd în negni, çi ou 
un aspect respingëtor. Scopul întrebuintârii e 
foarte problematic; se admite câ ar da tonici- 
tate organelor digestiunii, eombâtênd efectele 
caldurii prea excesive. Mai lucreaza ea nar- 
cotic, stimulant çi probabil oa profilactic contra 
frigurilor palustre ?i a disenteriei. Se mai dâ $i 
ca antiseptie în inflama^innile de gât, laringe, 
bronebii, contra angbinei etc. [S. f^t. R.]

Betelgeuze, stea, a Orionului (v. ac.)
Betelie, fâçie de stofâ sau de pânzâ, în care 

se coase çi se string crefele rocbiilor sau fus- 
telor. B. are o lungime égala ou talia. B. mâ- 
necii se numesce tivitm'a, în care se .string cretele 
niànecilor largi la càmeçi.

Bethania, 1) B., sat la poalele est. ale muntelui 
maslinUor, cale de o oarâ delà lerusalim, satul 
lui Lazar si al surorilor lui Marta si Maria, în 
casa carora petrecea Isus adeseori. Astâcji el- 
Azaiijeb, (arab. satul lui Lazar). 2) B., loc numit 
si Bethabara, la termul stâng al lordanului. 
Acolo boteza loan.

Bethesda, (evr. casa grafiei), 1) B. sau Beth- 
saida (evr. casa pescilor), cetate la malul vest. 
al laeului Genezaret în Galilea, locul de unde 
erau apostolii Petru, Andreiu si Filip. 2) B. sau 
Bethsaida, cetate spre nord-est delà lacul Gene
zaret, numitâ si Iulias. 3) B., lac, numit si lacul 
oii, în partea nord-est. a templului din leru- 
salini, unde se adunau bolnavii cercând vinde- 
eare minunata în apa laeului.

Bethlehem, sat în Palestina, v. Vicleim.
Bethlen, numele a 2 familii magb. în Trans., 

din cari una are predicatul de Iktàr (Banat), 
cealalta de Bethlen (Trans.) Din amêndouë s’au 
ridioat barba^i îusemna^i în istoria (ei'ii. Din 
cei de Iktâr au fost si principi si oon(i, iar 
aoum s’au stins. Cei de B. sûnt tare numerosi 
si a(Ji, si au posesiuni extinse. Ambe fam. se 
par a fi dintr’o trupinâ, care în secl. XTV. s’a 
rümm'it.

1) B., Gavrilà de Iktàr, principele Transil- 
yaniei, bârbat pe cât de érudit, pe atât de erou 
în resboiu si în(elept întru cârmuirea statului ; 
n. 1580 în Dea. Sub principele Gavrilâ Bâtbori 
a portât diregâtorii si a ocupat func(iimi mo- 
nientoase, apoi îngretosându-se de el a fugit la 
ïuroi, de unde s’a reîntors ca principe al Tran- 
silvaniei, numit de Turci si însotit de ostiri 
de ale lor, cari sâ-1 întroducâ în Scaun. Dicta 
(erii âneâ 1-a aies în 22 Oct. 1613. La începutul 
domniei a àngustat marginUe terii, cedând Tur- 
cilor în semn de multâmità : Lipova si alte în- 
târituri din jur, — iar mai tàrcjiu le-a lârgit, pre- 
cum nu au mai fost nici odatà. Dupa începerea 
resboiului de 30 ani în Boemia si Germania 
(1618), ca sa ajute protestan^lor din Ungaria, eu 
invoirea Sultanului a plecat ou oaste în contra 
lui Ferdinand H., împëratud RomanUor si regele 
ungariei. Victorios a înaintat prin Ung. nord., a 
cuprîns Casovia, Tîrnavia si Pojonul împreunâ 
eu coToana regeascâ (1619), a pëtruns in Mo
ravia, iar eu altà ostire a împresurat Viena; dar 
sub presiunea Turoilor si amenin(at de oastea 
polonS, oondusà de rivalul sëu George Homonai, 
sa retras iar în Ung., unde i-a succès a frânge

ostile lui Homonai ; dupa aceasta a fost aies rege 
al Ungariei. In Dec. 1622 a înobeiat pace la 
Nikolsburg, prin care protestanfilor din Ung. 
le-a câstigat pace religioasâ, Transilvaniei pânà 
la capëtul vietii sale cottele: Satmar, Sabolciu, 
Ugocea, Bereg, Zemplén, Borsod, Abauj, oetàtile 
Casovia, Muncaciu. Tokaj si Eesed, iar familiei 
sale eu di-ept ereditar ducatele Opulia si Ratibor. 
Coroana Ungariei a restituit-o lui Ferdinand, iar 
de titlul de rege a abdicat. Neîmplinind Ferdinand 
couditiunile acestei pâci, B. în 1623 iar a mers 
sub murii Vienei; dai- în 4 Apr. 1624 a pus 
pace, în care i-s’a recunosout dreptul de a purta 
în titlu adausul »si domnul pâi^ilor Ungariei» 
(dominus Partium), iar pentru Opulia si Ratibor 
a câpâtat în sebimb dominiul delà Eesed. In 
Sept. 1626 B. a treia oarâ a plecat în contra lui 
Ferdinand. Acum avù de a face eu renumi(di 
generali Mannsfeld si Wallenstein; dar în Dec. 
a pus pace si apoi s’a reîntors acasà. •(• 15 Nov. 
1629 în A.-lulia, unde este si înmormêntat în 
bis. sf. Mibail. Gavrilà B. este figura cea mai 
impunëtoare între principii Transilvaniei, si în 
tôt oasul unul dintre cei mai renumi(i barbap 
ai timpului sëu. Mare ca administrator, mare ca 
beliduce, a câstigat glorie, si ri înalfat puterea 
si vaza Transilvaniei, pe lângà aceea a purtat 
grije deosebità pentru desteptarea si luminarea 
supusilor sëi, mai aies a celor de confesiunea cal- 
vinâ. El a întemeiat primul gimnasiu reformat 
în (earâ la A.-Iulia si dotându-1 regesce i-a adus 
profesori stràini, si 1-a înavu(it si prin testa- 
mentul sëu. Institutul acesta este acum oolegiul 
din Aiud. Contribujiunea anuala, ce se plâtia 
Por(ii otomane, delà 15,000 a redus-o la 10,0(X) 
galbeui. A doua sotie a lui a fost Cataiina Bran- 
denburgioa.

2) B., Stefan, fratele lui Gavrilâ B., dupa 
alegerea acestuia de rege al Ungariei, si sub 
Catarina Brandenburgica, a fost gubernator al 
'Transilvaniei, apoi în Septembre 1630 a fost 
aies principe ; în 2 Décembre s’a retras dinaintea 
prétendentului George Râkoczi si a tràit pana 
la 1648.

3) B., loan de, sub Bai'csai, Kemény si Apafi 
a fost cancelar al Transilvaniei. Istoric însemnat, 
a scris: »Rerum transilvanicarum 1. IV. 
Cibinii, 1663, (cuprinde istoria Transilvaniei delà 
1629 pânâ 1663, care mai tâi’^iu a continuat-o 
pânà la 1674). f 1678.

4) B,, Lupul (Fai4kas,WoLfgangus), canoelai4 al 
Transilvaniei sub Apafi. Istoric reniunit; a scris: 
uHistoriarerum transilvanicarum», tip. 
de los. Benkô. f 1679.

5) Din linia B. de B. s’a n. 1849 contele An
dreiu B., care la 1882 a fost numit comité supr. 
al com. Brasov si ulterior al com. Sibüu, fiind 
în aceastà calitate si comité al SasUor. In aceste 
douë orase a contribuit foarte mult la desvol- 
tarea industriel, si prin (inuta sa conciliantâ a 
cuoerit simpatiile popor. sàsesci. Delà Mart. 1890 
pânâ 1 lunie 1894 a fost ministru do agrioul- 
turà în cabinetul Szapâiy si Wekerle. B. (ine de 
sotie pe Livia, fipa lui George Mocsonyi de Foen.

Bethsaida, v. Bethesda.
Betia se numesce intoxicatiunea aoutâ pro- 

dusà prin beuturi alcoolice ; ea se manifesta 
printr’o exaltatiune a mai tuturor functiunilor 
sistemului nervos, mai aies a miscârilor si a
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expresiunii sentimentelor, exaltatiune urmatâ 
de O depresiune a inteligentei, a sensibilitâtii, 
a miçoàrilor, apoi de o stare comatoasâ, de somn 
profund eu scàderea temperaturü, eu respiratia 
gréa çi ou puis mic. Obicinuit aceste fenomene 
dispar dupa càteva oare, omul beat reviue în 
fii’e, se simte îusâ slab, abâtut, eu durere de 
cap çi eu greata; în casuri mai rare stadiul al 
doilea (stadiul cornâtes) al betiei se termina eu 
moartea, proyocatâ de congestiune cerebralâ. B. 
repetatâ, obicinuirea eu excitatiune alcoolicâ, de- 
prinderea organismului eu dose mai mici sau 
mai mari de alcool, cari nu mai produc fenome- 
nele visibile ale be(iei acute, constitue alcoolismul 
(v. ac.), boala cronicà caracterisatâ printr’o sérié 
de lesiuni ale (esutului diferitelor organe çi de 
pertui'batiuni a functiunii lor, mai aies însâ de 
boale grave ale sistemului nervos (cari se ter
mina eu pai'alisia generalâ, eu aliena(ia mintalâ), 
ale sistemului circulator çi respirator, ale tubului 
digestiv, ale floatului çi rinichilor, cari provoaeà 
moarte prematura.

Betiean, 1) B., oomunâ mica în Trans., cott. 
Fâgâraç, eu 1061 loc., (1040 Rom. gr.-or.) 2) B., 
com. mica în cottul Solnoc-Dobâca, eu 2272 loc., 
(1024 Rom., 1130 Magh.), preturà, judecâtorie 
cercualâ, posté, telegraf, stat. caii ferate. Aici 
se atlà un frumos castel al familiei con(, Bethlen, 
iar în apropiere réminiscence romane.

Béton, 1mortai' turnat, compus din petricele, 
pietriç, nésip çi var sau ciment; nu se aplicé 
însa în rosturi, pentru legarea pietrilor, ci ser- 
vesce deadreptul la construoCia de. ziduri de sine 
stâtétoare, la fondaCü, la duçumele, bol(i etc., 
atât în apâ cât çi pe uscat. Se apücâ eu deo- 
sebire la construcCii de poduri çi alte lucrâri 
idraulice.

Betonica L., (botan.) secCiune din gen. Stachys 
L., fam. Labiàtae, trib. Stachydeae, cuprinde 
plante erbacee perene eu frunzele radicale pe- 
tiolate, cblcnge, lanceclate, cerdate çi creuelate ; 
cele superioare sesile çi auguste. Florile purpurii 
sûnt dispuse în glomerule multillore çi reunite 
într’un spic întrerupt. B. are pu(ine specii ce 
cresc prin Em'opa çi Asia. B. officinalis L. (sau 
Stachys B. Benth.), planté vivace, pu(in aro- 
maticé, cai'e oresce çi prin pér(ile noastre, unde 
este cuncscuté sub numirile populare de: Iar b a 
téieturii, sau Vindecea. Pulberea frunzelor 
acestei plante este sternutétoare, iar rédécina 
se crede cé posede proprietéCi emetice. B. offi- 
dnalis L. a fost odinicaré mult întrebuinCaté 
în mediciné, dai' astà(}i nu mai presinta nici un 
interes din punct de vedere medical. Se cultivé 
prin grédini ca planté cmamentalé B. grandi- 
flora W., specie originaré din Siberia. [Z. C. P.]

Bëtrân, termin întrebuin(at de rézëçi pentru 
însemnarea moçtenirei rézëçesci (proprietéti ne- 
impéitite), delà lat. veteranus, care amintesce 
vechia asignaCiune de pémênt, ce se dedea sol- 
datului roman, când la o vîrsté înaintaté pé- 
râsia cadrele militare. (Cf. A. D. Xenopol, Is- 
toria RomânUor. IV. 97.)

Bëtrâna, 1) munte în Rom., j. Muscel, pl. 
Dâmbovita, în raionul com. rur. Leresci, pe cul- 
mea Carpafilor ; 2) munte în Transilvania, cott. 
Hunedoara, aproape de Grédiscea noua, 1794 m. 
înalt

Bëtrânefe, v. etate.

Betsileo, popor, loc. pe insula Madagascar, 
300,000 cap.

Betsimaraka, regiune în partea est. a insulei 
Madagascar.

Betÿuani, popor vestit în Africa, înrudit eu 
Cafrii. Se imparte în mai multe semintii. Se 
ocupé eu economia de camp çi eu oea de vite. 
Afaré de aceste B. fao comerciu eu fier, aramâ, 
iildeç. piei de animale; au oraçe eu locuitori 
între 5000—12,000. ’Din 1816 sûnt printre ei 
inisionari europeni.

Betfuanaland, (eara locuité de Betçuani; 
184,980 kma., eu 60,376 .sufl. ; mai înainte sub 
protectorat englez, delà 1895 partea sudicé s'a 
anectat la Caplanda; prin B. trec doué céi fe
rate, una terminaté, alla în oonstnio(ie.

Betswa, afluent în stanga al rîului Maruh îu 
Moravia, se formeazé laWallachisch-Meseritscli 
din împreunarea rîurilor B. de .sus çi de jos, 
cari isvoresc ambele în Carpa(ii Moraviei ; B. are 
lungime de 122 km. çi se varsé în March aproape 
de Kremsier.

Betting, (engl.) prinsoare (remàçag), mai alc.s 
la alergéri de cai.

BetulaL., (bot.) gen dinfam.Cupuliferelor, trib. 
Betuleae, cuprinde arbori sau arbuçti eu frunze 
alterne, dinfate sau serate, peninerviate. Florile 
monoice, cele mascule dispuse în spice ameu- 
tacee pendente; cele femele dispuse în spice 
cüindrice erecte. Scoar(a celor mai multe specii 
este formaté din strate subfiri çi membranoase, 
cari se desfac uneori în féçii neregulate. Genul 
B. are vr’o 25 specü, respândite prin Europa, 
Asia centrala çi septentrionalé çi unele prin 
America nordicé. Aceçti arbori sûnt rari în re- 
giunUe calde, însé pot suporta foarte bine frigul, 
céci sûnt ultimii arbori, ce crésc la nord; iar 
pe mun(ü înal(i ajung pané la limita zape()ilor 
perpetue. Piin péi-file noastre cresce B. alba L., 
numit de popor mes teacén, prin pédurile inou- 
tane çi subalpine. Scoarta sa albé, co se exfo- 
liazé uçor, are proprietéfi médicinale din causa 
cé este amaré çi adstringenté. Infusiuiiea de 
frunze de mesteacénse adininistreaza coutra 
gutei, reumatismului çi idropisiei. Primévara se 
extrage din acest arbore, prin incisiuni, un suc 
zaharos, din care se prépara o beuturà alcoolicâ, 
întrebuin(até de locuitorii din regiunea nordicé 
contra afec(iunilor reumatice çi boalelor de be- 
çicé. Din scoar(à, prin de.stila(iuue, se ob(iue un 
oleu eu care se préparé pielea ruseasoâ spre a-i 
comunica mirosul sëu caracteristio. Multe specii 
de B. se cultivé prin grédini ca plante ornameu- 
tale, precum: B. alba L., B. nigra L., B. papy- 
racea Willd., B. pumila L. etc. [Z. C. P.J

Betulaceae, sau Betulineae, (botan.) un tiib 
din fam. Cupuliferae, care cuprinde arbori çi 
ai'buçti, ce se refera la genurile: Betula L. çi 
Alnus Gaertn. Acest trib este considérât do uoü 
botaniçti ca o famille deosebité. [Z. C. P.]

Betuwe, (Batavorum insula), (inut în Glanda, 
apartinëtor provinciei Gelderland, încungiurat lu 
formé de insulé de bra(ele Waal çi Bock ale 
Rinului, 90 km. lung, 5—10 km. lat çi 270 km*, 
extindere. B. a fost locuin(a Batavilor çi are 
numeroase morminte vechi.

Betyàr, v. Becher.
Beulé, Charles Ernest, archeolog çi politioian 

franc., n. 1826 ; câtva timp profesor de retorica
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în Moulins, plecà 1849 eu ambasada franc, la 
àtena, unde prin sâpâturi la Akropolis fâcù des- 
coperiri însemnate ; 1854 profesor de archéologie 
la bibhoteca imperialâ; 1858—59 fâcù. pe spe- 
sele sale proprii sâpâturi la Cartagena; 1860 
membru al «academiei inscriptiilor» çi 1862 în 
locul lui Halévy secretar al »academiei artelor». 
Sor. princ. : «L'Acropole d’Athènes*, «Les monnaies 
d’Athènes*, «Causeries sur l’art*, «Le sang de 
Germanious* etc. In anii din uimâ ai vie^i sale 
36 ooupà eu politica; 1871 députât în adunarea 
najionalâ; orleanistzelos. In cabinetul Mac-Mahon 
B. a fost ministru de interne, f 1874.

Beurnonville, Pierre Biel, marquis, mareçal 
francez, n. 1752 ; 1793, sub Girondiçti, ministru 
de resboiu, 1800 ambasador extraordinar la Berlin, 
1802 la Madrid, mare oficier al legiunii de onoare, 
eenator, vota la 1814 detronarea lui Napoléon 
çi, ca membru ai regimului provisor, contra ridi- 
càrii petronaluiNapoleonlI. ;subLudovicXVin. 
pair çi ministru de stat ; 1816 mareçal de Francia, 
f 1821 în Paris.

Beuron, mânâstire de Benedictini la Sigma- 
ringen, lângâ Dunâre; inflinjatâ în secl. XII., 
deafîintatà 1803 çi reinflintatà 1888; renumitâ 
pentiu çcoala sa de picturâ.

Beust, Friderie Ferdinand, conte austriac, 
bàrbat de stat german, n. 1809 în Dresda, din 
fam. nobilâ veche ; crescut mai vîrtos în Idpsca 
pentm cariera poüticâ-diplomaticâ, pe care a 
pâçit âneâ delà 1831. La 1849 ministiu de ex
terne în Saxonia; ca atare, în acelaçi an el a 
provocat intervenfinnea Prusiei în contra res- 
culafilor din Dresda; 1851 el a încercat crearea 
onei confederafluni a statelor germaue mai mici, 
în scopul de a paralisa rivalitatea çi prepoten^a 
dintre Prusia çi Austria; la 1854—55 el eu sta- 
tele niai mici gravitând spre Prusia çi Eusia, a îm- 
piedeoat participarea Austriei la resboiul oriental 
din Crimea; în chestiunea çi resboiul Schleswig- 
Holstein-ului delà 1862 el a fost în contra par- 
ticipâiii Austriei, de asemenea a fost în contra 
înoercârilor lui Schmerling delà 1863 la Pi'ank- 
furt, de a angaja pe principii Germaniei în contra 
Berhnului, tôt din motivul de a évita conflictul 
între cele doue mari puteri germane; totuçi 
la 1866, erumpênd acel conflict, B. eu regele 
sèu çi eu toatà puterea armatâ saxonâ a tre- 
cut în pai-tea Austriei ; aceasta înfrântâ fiind la 
Koniggrâtz, çi existenfa Saxoniei pericUtatâ, 
B. a fost trimis la Paris pentiu de a implora 
interventiunea lui Napoléon ni., care urmând, 
Saxonia a fost salvatà çi Austria foai'te crutatâ, 
dar B. expatriât. Primit în serviciul Austriei 
a fost numit ministru de externe çi la 1868 ri- 
dicat la rangul de conte austriac. Intr’aceea în 
imperiul unitar al Austriei s’a créât dualismul 
prin conlucrarea sa eu Deâk çi Andrâssy, de 
unde s’a nâscut faima, câ B. 1-ar fl créât çi în- 
trodus, ceea ce intimii cunoscêtori ai curfilor 
ifln Berlin çi Viena eu totul altfel explicâ, sus- 
tinênd, cà B. a fost numai executorul dictame- 
nelor lui Bismarck ; B. a fost apoi numit cancelar 
al iraperiulni austriac, prin ce însà s’a deçteptat 
susoeptibilitatea Maghiariloi-, mai vîrtos dupâ ce 
Doul cancelar, eu ajutorul federalistului Hohen- 
warth, începuse a lucra în contra dualismului, 
pentru federalism în Austria. B. a trebuit sâ 
paràseascâ Viena, mergênd mai ântâiu ambasa- 
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dor la Paris, iar dupâ catastrofa delà Sedan la 
Londra. 1882 s’a retras la Dresda, unde çi-a 
scris memoriile, cari un au dupâ moartea sa au 
fost publicate sub titlul: «Friedrich Ferdinand 
Graf von Beust’s Erinnerungen und Aufzeich- 
nungen aus drei viertel Jahrhunderten* (2 vol.) 
B. a fost un politician din çcoala veche a conser- 
vatorilor, eu multâ erudiflune çi bunavoinf^ dar 
oportunist eu prea pufinâ prevedere practicâ çi 
prin aceasta diplomat nefericit. [V. Babeç.] 

Beuthen, 1) È. superior, in limba slavâ Bitom, 
oraç în cercul prus. Oppeln, 4 km. delà granifa 
polonâ, lângâ linia feratâ Breslau-Oels-Sosnovice, 
eu 36,905 loc., judecâtoiie, gimnasiu, 2 çcoale 
sup. de fete, etc. B. e centrul principal pentru 
industria de fier çi bâile de oârbuni în Silesia; 
oraç ou frumos viitor. 2) B. inf., oraç în cercul 
prus. Liegnitz, lângâ Odera çi linia feratâ Breslau- 
Stettin, eu 3387 loc., fabricafiune însemnatâ de. 
pâlàrü de paiej oulturà de poame çi vin. Oraçul 
de câpetenie ai principatului médiatisât Caro- 
lath-Beuthen (v. ac.)

Beutura, ori ce lichid care se întroduoe în 
stomac pentru a potoli setea, pentru a înlocui 
apa pierdutâ prin func^onarea corpului, care apâ 
este indispensabilâ pentru manfinerea vietü. Cor- 
pul omenesc çi animal confine cantitàfi însemnate 
de apâ, care servâ ca vehicul pentru transportarea 
materiilor nutritive în interiorul celulelor, din 
cari se compun diferitele organe, çi pentru scoa- 
terea din eelule a materiilor usate, netrebuin- 
cioase. Apa înlesnesce pe de-o parte digerarea 
alimentelor, extragerea din ele a substantelor 
solubile, întrodurea lor în curentul sângelui, care 
udâ toate tesàturüe corpului, lâsând în ele parte 
din constituantele sale; de altâ parte apa mij- 
locesoe eliminarea din corp a diferitelor excrete, 
mai aies a uiinei, a materiilor fecale, a sudorii. 
Apa prin circularea ei mai contribue la regu- 
larea température! corpului.

B.-le pot vâtëma sânâtatea prin oantitate, 
fiind-câ O B. chiar sânâtoasà poate sâ dilate 
stomacul prin volumul ei prea mare ; prin tem- 
peraturâ, fiind-câ frmotiunea regulatâ a sto- 
macului se împiedecâ prin contactul membrane! 
sale mucoase ou corpuri de temperaturâ mai 
scâ(}utâ deoât de 8°C çi mai lidicatà deoàt de 
40° C; prin calitate (compositie), deoareoesub- 
stante infeotioase sau toxice cuprinse în B. in- 
feotâ sau otrâvesc corpul consumâtorului.

B. cea mai sânâtoasà este apa curatâ în starea 
ei naturalâ. Lichide, cari corespund ou gustul 
çi eu obiceiul omului, sûnt B.-le aloooUce, aro- 
matice, mucilaginoase, gazoase, acide. Laptele 
nu servâ numai ca B., ci çi ca aliment din causa 
cantitâtii însemnate de substante hrâuitoare ce 
contine. (Despre apâ çi B.-le alcoolice v. ac, 
art.) Intre B.-le aromatice ocupâ primul loc 
ceaiul çi cafeaua. Ceaiul este o infusiune 
fierbinte a foilor plantei Thea chinensis, care 
contine un aloaloid (o basà organicâ capabilâ a 
forma sâruri) : teina, substantà stimulantà pentru 
sistemul nervos, care în cantitate moderatâ nu 
aduce nioi un rëu. Aceeaçi actiune o are çi cafeaua, 
seminta scoasâ din fructul arborelui Caffea ara
bica, care se prâjesoe çi se aduce în stare de 
pulvere groasâ, ca sâ serve pentru infusiune, sau 
de pulvere finâ pentru decoctiune. Aloaloidul 
cafelei, caieina, este identic eu teina. Consu-
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matia freouentâ de cantitâti mari de cafea pro
duce intoxicatiune cronioâ, manifestatâ prin slâ- 
birea activitâtii sistemului nervos. Un alcaloid 
analog eu oafeina, teobromina, se gâsesce în 
semiuta de cacao, din care se prépara ciocolata. 
Fiertura de cacao çi de ciocolata nu o clasificâra 
între B.-i, ci între alimente. Dintre B.-le mu- 
cilaginoase se întrebuin^eazâ çi în {erile romane 
braga, beuturâ putin hrânitoare, pregàtità din 
meiu (Millium satavum), çi salipul, deooctiune în- 
duloitâ çi aromatisatà a râdàcinei de Orchis mas- 
cula. Ca B.-i acide bem limonada, suc de lâmâie 
amestecat eu apâ çi eu zahar, care datoresce 
mica ei valoare nutritivà mai inult zahârului 
decât acidului citric. Cantitàti mari de acide 
slâbesc ac{itmea stomacului. B.-le gazoase, bo- 
gate în acid oarbonic, exercitâ o ac^inne reco- 
ritoare, eu exceptiunea vinurilor spumoase çi 
a berei, cari posedâ çi toate defectele B.-lor 
alcoolice în general. Cantitàti mai mari de B.-i 
gazoase vatêmà sànâtatea prin dilatarea sto- 
macului din causa acidului carbonic, care devine 
Uber la câldurà. Ca beuturi gazoase servà unele 
ape minérale naturale, ca apa de Borszek çi de 
Elôpatak, apa de Borna (Çarul Dornei), Borca, 
Giesshübl ç. a. precum çi apele gazoase artifl- 
ciale çi limonadele gazoase. [I. Félix.]

B.-le spirtoase sûnt o materie importantà de 
i m P 0 s i t, în Rom. succesiv supuse legilor fiscale 
din 10—14 Febr. 1882; 17—20 Mart. 1884; 
27—28 Mart. 1885 ; 29—30 Mart. 1886 ; 22 lun. 
pânâ 1 lui. 1886 ; 31 Mart. pana 1 Apr. 1887 ; 
23—28 Mart. 1889; 20—21 Apr. 1896. In pri- 
vinta acciselor cemunale, a se vedé în legi usuale 
de George St. Bàdulescu, adnotârile asupra legii 
çi regulamentului pentru perceperea çi consta- 
tarea veniturilor com anale. O importantà deci- 
siune de principiu s’a dat de Casatiunea rom. 
în aceastà materie la 28 Febr. 1897, dupa di- 
verginfa în prooesul dintre ministeriul de finante 
çi B. Berenstein. DeB.-le falsificate se ocupà 
Codul penal (art. 391). (Cf. St. Stàtescuîn »Drep- 
tul« nr. 46 din 1894, pag. 371. Cât pentru Ung. 
V. Regalü.)

Beuvray, un pisc de810m. înalt în muntii Mor
van, (départ, franc. Saône-et-Loire), între rîurile 
Arroux çi Aron. Sàpàturi mai noue aratà, oâ 
aici ar fi fost vechiul Bihraele, oraçul Aeduilor.

Beuvron, afluent al fluv. Loire, 125 km. lung. 
Se revarsà la Candé.

BE-V, înscriptiune pe monetele bàtute în Trans. 
sub Mih. Apafi. Se explicà; Besztereze vâros 
(oraçul Bistrita), unde a existât pe aoel timp 
0 monetàrie.

Beveland, 2 insuie olandeze ale prov. Zeeland, la 
revàrsarea rîului Schelde. Se împarte în B..de 
nord, 20 km. lung. çi 7 km là(., foarte fructifer ; 
eu oraçul Gortgene eu 1087 loc., çi B. de sud, 
40 km. lung çi 8—10 km. là^., produce mult 
grau, sëcarà, orz ; eu oraçul Goes. B. fù niniicit 
1530 çi 1532 de potop, încât numai 100 ani 
mai tâi'4iu s’a putut iaràçi semêna çi împopula.

Beverldge, sau Beveregius, episcop anglican, 
n. 1638; predicator de curte al regelui Angliei 
Wilhelm III., iar 1704 episcop de S. Asaf, f 1708. 
S’a distins çi ca canonist oriental prin edarea 
la 1672 a une! colectiuni în 2 tom. mari de 
canoane de ale bisericei grec, çi epistole cano- 
nice ale unor sfinti pài’in^, dimpreunà eu ex-

plicàrile renumi(ilor interpreti Zonara, Balsamon 
çi Aristen. [Dr. lacob Radu.]

Beverin, CPiz B.), munte în Graubiinden. (V. 
Adula.)

Bevern, August Wilhelm, duce de Braun- 
schweig, geneial prusiac, n. 1715 din familia 
Wolfenbüttel, luà parte 1734 la resboiul renan, 
preemn çi la resboaiele silezice, 1746 coniandaut 
in Stettin çi 1750 general. In resboiul de 7 ani 
decise 1756 lupta delà Lobositz; bàtù 1757 pe 
Austriaoi la Reichenberg. Mai târ()iu fù bàtut 
çi prins la Moys çi Breslau. Dupa eliberare 
Friedrich II. îl trimise guvernor la Stettin. Ca 
general de infanterie înoheià 1762 armistitiuj 
eu Ruçii. f 1781.

Bex, comunâ în cantonul Waadt, Elvetia, în 
regiune bogatâ în poame çi vin, eu 4420 loc. 
(1888); cea mai veche salinâ în Elve(ia, cu- 
noscutâ din 1550, produce 2 mil. kgr. sare. Avend 
climà plàcutà çi posifie foarte romanticà, B. este 
bine cercetatà ca stafiune de ourà climaticâ.

Beyer, Gustav Friedrich, general prus., n. 1812. 
Se distinse 1866 în mai multe lupte. Intrà apoi 
în serviciul curtji de Baden çi fù nurnit 18U8 
ministm de resboiu; 1870—71 luà Dijon-ul. 1871 
guvernor de Koblenz çi Bhrenbreitstein. f 1889.

Beza, (de B'eze) Theodor, reforjnator din Ge- 
neva, n. 1519. Profesor în Lausanne, apoi pre
dicator çi prof, de teologie în Geneva; 1559 
câçtigà pe regele Antoniu de Navarra pentru 
protestantism ; 1561 luà parte la faimoasa disputa 
religionarà din Poissy; 1562 vorbi în St. Ger
main contra venerârii icoanelor. Dupa moartea 
lui Calvin trecea de cel mai mare teolog al bi- 
sericii sale çi ajunse preçedinte al consistorului 
reformat, f 1605. Scr. : «Icônes viroruni illus- 
trium oum emblematibus»; «Vita Calvini*, etc.

Bezdin, mânàstire gr.-or. de monaohi, situatâ 
în stânga Mureçului, ISngà satul Munariu, în 
cott. Timiçului, în Banat. Are proprietâti fru- 
moase çi însemnate venite, Astâcji aparfine la 
jurisdicfiunea episcopiei sêrbesci din ïimiçoara, 
dar este una din mànâstirile, asupra càrora are 
drept de proprietate çi biserica românâ.

Bezeeny, losif, baron, finanfiar austr. çi in- 
tendent gen. al teatrelor imp. în Viena; n. 1829 
în Tabor, promovat Dr. jur. 1855 în Praga, a 
fost timp îndelungat funefionar al ministerinlui 
de finance, iar 1878 guvernor al inst. do crédit 
fonciar austr., 1885 numit intendent, 1877 baron 
çi 1881 consilier intim.

Bezelea, în mitol. slav. (Lithavia) a fost lu- 
oeafërul de searà, (v. Aussra).

Bezerédy, Stefan, poUtician magh., n. 1786 ; 
distins membru al oposifiei în dietele din 1832—36 
çi 1843—44. A fost primul nobil magh., care 
s’a supus de bunàvoie îndatoririi de a plâti 
contribu(ie. 1844 a luptat pentru eliminarea pe- 
depsei eu moarte.

Beziachi, nume vechiu al semintiilor sud-slave. 
Popor. ital. delà Isonzo (Gorz) âneà se numeace B.

Béziers, capitula dep. franc. Hérault, làngà rîdl 
Orb, eu 45,475 loc. (1891), situatâ într’o posipe 
minunatâ (de unde proverbul : «Dacâ ar fl D4ei1 
pe pâment, ar voi sâ çeaijâ în B.«) Are o oa- 
tedralâ goticà, antichitâti rom., oolegiu, biblio- 
tecâ, museu. Produce mult vin roçu de masa 
çi rachiuri bune. B. este Beterrae a Komanilor, 
pe care luliu César o împopulà eu soldapi sei.
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Bezlea, în mitol. slav. o 4'nâ din suita lui 

Perun, 40U^ soarelui. Numele ei înseamnâ ro- 
çafa delà apunerea soarelui, (v. Auska).

Bezman, numele ce Codul CaJimach dâ em- 
phyteusei ; locatarul se numesce hezmanar, iar 
darea canon. Art. 1415 din Cod. civ. nu reou- 
noasce pentm viitor acest drept real. (Cf. G. 
G. Tocilesou, Etude historique et juridique sur 
l’Emphytéose en droit romain, dr. français et 
dr. roumain [1883]; Dim. Alexandresoo, t. III., 
pag. 428. In materie legi.slativâ, cf. ?i regula- 
mentul din 2 Apr. 1893 pentru rescumpërarea 
de embaticuri.)

Bezoar, un glob ce se formeazâ în stomacul 
animalelor mâncâtoare de plante (mai aies la 
câpre, antilope, cai). Este format din péri çifii'e 
de plante, unele oon(in deosebite sâruri mine- 
raie. In vechime se credea cà poate vindeoa 
unele boale. Sub numele de ràdilcintL de B. 
se folosia mai înainte rizoma plante! Dorstenia 
Contrayerva L.

Bhagaipur, (Bhagulpore), orag indo-brit. în 
Bengaba, prov. Bibar, lângâ Ganges, 68,780 loc. 
(1891).

Bhagavad-Gîtâ, episod didactic-rebgios-filosofic 
din càntarea 6. a epopeei indice sanscrite Ma- 
hâbhârata. Cuprinsnl: Cele doue oçtiri ale înru- 
dijilor Curuiiji çi Panduiiji stau fafâ în fa]â, çi 
lupta are sa se înceapâ. Fanduidul Argiuna se 
urcâ în carul de resboiu, care-1 cârmuiesce însâçi 
dumnecjeirea ca Criçna în chip de om. Arginna 
zârind în oastea inimicâ rudeniile sale, pe prie- 
tinii tinerejelor sale ?i pe învë(âtoiii sèi, începe 
a se îndoi, dacâ între astfel de împrejuràri îi 
este iertat sa se lupte pentru recucerirea îm- 
përâtiei pàrintesci çi sa vateme legi çi interese 
mai înalte çi mai sfinte. Criçna îl capaciteazâ 
în 18 cantâri, câ are sa o facà. Se nasce acum 
între amêndoi un dialog, în care se explicà întreg 
sistemul filosofiei religioase îndice. Nu se scie 
autorul aoestei poema, nici timpul, în care s’a 
compus. In cele religioase poema aceasta între 
In(ji trece de autoritativâ.

Bhamo, (chin. Sin-kai), oraç în Birma, India 
posterioarâ, eu 15,000 loc.; pia(a de càpetenie 
a comerciului birman-cbinezesc.

Bhandara, district în India brit. de est, ca- 
pitala acestuia e oraçul B. eu 11,150 loc. indieni; 
bazar cercetat.

Bhang, (Guaza SidheeJ, numele comercial al 
cânepei indice, din ale oàrei seminfe çi frunze 
se fabricâ în orient un fel de beuturà amejitoare.

Bhartpur, stat sub protectorat brit., în India 
de est (Eadçputana), 5114 km2., eu 645,540 loc. 
Oapitala B. eu 67,560 loc. (1891), mai înainte 
fortâreajâ.
, Bhartrihari, (sanscr.J poet, gramatic çi filosof 
mdian; tradijia ind. îl fine de frate al regelui 
Vikramâditya. A trait în tinereje excesiv. Im- 
piesionat de moartea tatàlui sëu s’a retras po- 
îaÿ.ln 0 speluncà pe malul rîului Çiprâ. Chinezul 
I-Cing sustine, câ B. a trait în secl. VII. d. Chr., 
s a fâout câlugàr budbist, apoi atras de far- 
mecul viejii iar a devenit laie ; aceasta sebira- 
bare a repetat-o de çese ori. Lui i-se atribue 
0 colecjie renumità de maxime. (Ed. de Kriçna- 
çastrin, Bombay, 1888.) [Dr. E. Cristea.]

Bhat, un fel de bar(Ji în partea vesticà a Indiei 
anterioare, ou deosebire între poporajia radç-

putanâ. B.-ü câlâtoresc din loc în loc çi spun 
poveçti, legende, traditii famiüare, çi fao pe co- 
mediantul çi vrâjitorul. Se considéra de mare 
crimâ a ucide un B.

Bhavabhuti, dupa Eâbdâsa cel mai renumit 
dramatic ind., descendent al unei famUii brah
mane din Padman^ara. A trait în secl. VELE, 
d. Chr. Din scrierile lui exista 3 drame: »Ma- 
hâvîracaritam«, »Uttararâmacaritam« çi »Mâla- 
tïmâdbavam». Puterea lui poeticâ apare în de- 
scrierea naturei; îi plac scenele miçcàtoare. (Ed. 
de Bhândarkar, Bombay, 1875, trad. franc, de 
Nève, Bnissela, 1880; trad. germ. de Fritze, 
Lipsea, 1883.) [Dr. E. Cristea.]

Bhavnagar, capitala statului vasal eu acelaçi 
nume în presidenfia indo-brit. Bombay, lângâ 
golful Cambay, 57j653 loc. ; comerciu întins. 
Statul B., 7407 km2., eu 554,846 loc.

Bhik^u,în mitol. ind. înseamnâ sfânt, çi anume 
preotul brabman, dacâ a trecut de 72 ani, a 
câpëtat acest ütlu. Acei sfinji se numesc çi Jogi 
sau Sanyassi.

Bhil, popor în Estindia, rest din strâveebia 
popora(iune a Indiei.

Bhima, afluent pe partea stângâ a rîului Criçna 
(Eistna) în India anter., 594 km. lung.

Bhopal, (Bopaul), stat vasal brit. în India cen- 
tralâ, lângâ munfil Vindhya, 17,800 km*., eu 
954,901 loc. Capitala B., lângâ Betva, eu 70,630 loc.

Bhot, semintie tibetanâ, loc. în Tibet çi re- 
giunile învecinate ; mesteca(i eu Hîndu s’au açezat 
çi în Himalaja de vest. Aderenji ai rebgiunü 
veche (roçie), recunosc superioritatea spir. a lui 
Dalai-Lama. Admit polyandria.

Bhotan, prev. independentâ în India de est, la 
nord de BengaJia, în muntii Himalaja, 34,000 km2., 
ou 200,000 loc. Capitala Ta.ssisudon.

Bi, în chimie prescurtaie pentru bismut.
Bia, (for(a), în mit. grec, floa lui Pallas eu Styx. 

B. eu Kratos a lânjuit pe Premeteu de stàncâ.
Bia, (magb. Magyar-Bénye, germ. Benden), 

com. rur. in Trs., cott. Têrnava micâ, eu 1347 loc. 
(1078 Eom. gr.-cat.) B.,protopopîat rom. gr.-cat., 
eu 18 parochii çi 4 fllii, 11,413 credincioçi; în 
protopopiat se aflâ 15 çcoale confesionale.

Biacuminat, (botan.) organ terminât eu douë 
vîrfuri, ascu(it la amêndouë capetele ; s. e. péri 
biaouminaji delà Malpighiacee.

Biafrabai, sin de mare în Golful de Guinea 
(Mrioa de vest), între insula Fernando Po çi 
Cap San Juan.

Biala, 1) rîu de frontierâ între Galifia çi Si- 
lesia austr. ; se varsâ în Vistula; 2) oraç în Ga- 
lifia, lângâ rîul B., eu 7622 loc.

Bialovifa, sat în Rusia, guv. Grodno, lângâ Na- 
revea, eu castelul vechiu al reg. pol. August UE. 
PSdurea delà B., v. Bjelovjeç.

Bialystok, oraç în guv. rus. Grodno, 50,726 loc.; 
fabrici de postav.

Biancbi, 1) B., Bianca, pseudonimul unei cân- 
târe(e de scenâ, numitâ Schwarz, n. 27 lun. 
1858 într’un sat pe rîul Neckar. Elevâ a ce- 
lebrei cantarefe Paubne Vîardot-Garoia din Paris, 
débuta la Karlsruhe în rolul Bârbcben din »Nunta 
lui Figaro* de Mozart. A cântat apoi eu mult 
succès înLondra, Mannheim, apoiiarâçi în Karls
ruhe, Viena etc.

2) B., Frideric, baron, duce de Gasalanza, 
general austi-., n. 1768 în Viena; a luat parte

31’t!
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înseiunata la luptele contra lui Napoléon I., dis- 
tingêndu-se la Aspem (1809) çi biruind la To- 
lentino (1815) pe regele Murat; apoi a ocupat 
Neapolea. f 1855.

3) B., Nicomede, istoric ital., n. 1818; prof, 
de istorie în Nizza, apoi director de studü la 
colegiul national din Turin, în fine director al 
liceului Cavour. 1871 director suprem al archivei 
piemonteze. A edat scrisorile lui Cavour câtrâ 
marchizul Emanuel d’Azegüo (1885) etc.

Bianco, v. bianco.
Bianco, Andrea, geograf venetian din seol. XV. 

renumit prin harta sa (1436), pe atunci destul 
de exaotâ, în care se face déjà amintire de Ame
rica sub numele de »Àntilla«. Hai'ta se afiâ în 
biblioteca St. Marco din Venetia.

Biandria, càsâtoria uuei femei eu doi bârbati 
deodatâ.

Blanu, loan, prof, çi scriitor roman, n. 1856 
în Fâget, lângà Blaj (Trans.), çi-a fâout studiile 
acad. la Buouresci, Milano çi Paris. Acum este 
prof, de liraba çi lit. rom. la liceul »Sf. Sava«, bi- 
bliotecar çi membru coresp. al Academiei Romane, 
députât. Lucrârüe lui sunt mai toate fâcute dupa 
însârcinarea Academiei, çi sûnt sau editii sau ra- 
poarte çi recensiuni. Editüle sûnt urmàtoarele : 
Psaltirea Scheianâ, 1889, eu o scurtâ prefatà; 
vol. II. care avea sa continâ un studiu amâ- 
nuntit, n’a apârut àncâ. Psaltirea lui Dosofteiu, 
1887, eu un excelent studiu literar; Predicele 
lui Antim Ivireanul, 1886 ; Basme çi poesü po- 
pulare delà Cruçova, culese de Dr. M. G. Obe- 
denaru, editate de Ë. çi însotite de un glosar 
foarte util. O lucrare, care promite a fi foarte 
însemnatà, fâcutâtot din însârcinarea Academiei, 
este «Bibliografia rom. veohe«, 1508—1830, sub 
presâ. Afarâ de aoestea B. mai are nenumerate 
scurte articole çi reeensiuni publicate sau pria 
diverse reviste ca s. e. «Columna lui Traian« çi 
»Revista Noua», sau prin Analele Academiei Rom., 
comunioatü în academie etc. [D. E.]

Biarchia, domnie duplâ, când într’o teai'â dom- 
nesc în acelaçi'timp doi domnitori.

Biaripat, (botan.) orgau eu doue apendice 
membranoase în forma de aripi ; s. e. tulpina de 
Genista sagittaUs, etc. (V. aripat.)

Biarritz, (base. Miarritze), sat çi port eu 
bài renumite în Francia, arondism. Bayonne, 
départ. Basses-Pyrénées, lângà golfulBiscaia; eu 
7159, ca comunâ 9177 loc. (1891); ai-e un far, 
în apropierea câruia e vestita peçterâ «Chambre 
d’amour». Clima e foarte constantâ çi dulce. B. 
îçi câçtigà renume european în urma deselor 
visite ale lui Napoléon III.

Bias, unul dintre cei 7 întelepti ai Greciei; 
originar din Priene, în Jonia, contemporan eu 
regele lydic Alyattes çi eu fiul acestuia, Krbsos ; 
a trait cam pe la 570 a. Chr. Din sentintele 
atribuite lui reiasâ, cà întelepciunea este unicul 
bun, care e neperitor; cel mai mare bun; con- 
sciinta dreptului; cea mai mare.avéré: a nu 
pofti nimic; de întelept se fine : sa poatâ strica 
(altuia), dar sâ nu voiascâ. Delà B. dateazâ sen- 
tinta : »Omnia mea mecum porto». Sentintele lui 
au fost adunate de OreUi în «Graeoorum veterum 
sententiosa et moralia». lipsca, 1819. Cf. Teo- 
dorescu, Ist. fil. ant. ; Ueberweg. [PI.]

Biatanatoi, (grec.) cei ce au mûrit de moarte 
sitnicà.

Biban, (Perça fluviatilis L.), pesce osos din trib. 
Acanthopterigienilor, fam. Percidae. Coloarea sa 
pe làturi este galbenà alâmie sau vercjie, pe spato 
verde închis, iai- pe parteaventralâ galbenà des- 
chis sau albâ, çi are transversal 5—9 dungi late 
negre ver(Jii. B. trâiesce în toate apele din Eu
rope, afarâ de apele de munte. E un pesce râ- 
pitor çi se hrânesce din ciprinizi mici sau din 
ouele çi puii altor >pesci, mai mâneà în.sâ çi 
viermi, insecte, melci etc. In Rom. ajunge adeseori 
chiar pânà la 2 kgr. greutate. Depune icrele in 
Apiilie çi Main. In terile nordice se fabricâ din 
pielea sa un cleiu foarte bun. [Antipa.]

Bibân, munti în provincia algerianâ Constan- 
tine, eu doue pasuri foarte strimte.

Bibasic, v. Ëasicitate.
Bibelou, (frauc. bibelot), oiig. unealtâ, aoum 

obiect de curiositate, ce adunà amatorii aitelor.
Biber, 1) animal, castor, v. Bibru; 2) postav, 

V. Beaver.
Biberach, oràçel în ‘Wurtemberg, 8264 loc., 

lociü de nasoere al lui 'Wieland, eu un monu
ment al acestuia. Viu comerciu eu cereale. In 
apropiere e stabilimentul de curâ Eueipp-ianâ 
Jordan.

Biber-Indiani, (Beaver Indians), popor indian 
nord-american, o vità a semintiei atabaskice ; pe 
lângà Lacul Solavilor (mare) pânà la Mackenzie.

Biberon, aparat, ce se folosesce la alàptarca 
copülor; consistà din o sticlà graduatà do ca. 
300 gr., prin dopul câreia e pusà o teve de 
sticlà, care ajunge pânà càtrâ fund; in capui 
tevii e un cioc de cauciuc, provëdut eu câteva 
gàurele, prin care suge copilul. Ë.-ul, dar mai 
eu samâ ciocul acestuia, pretinde o curàtenie 
exemplarâ, càci altfel devine un cuibar de micro- 
organisme çi în consequentà- un isvor de iiiorbi 
periculoçi pentru stomacul fraged al copülor.

Bibescu, 1) B., George Dimiirie, fost domn 
al Terü Românesoi, n. 1804 în Craiova, f 187.1 
în Paris. Dupà educatie îngrijità la Buouresci 
çi la Paris, intrà 1824 în administratia publicâ 
a terü la ministeriul de justitie çi de externe, 
dar demisioneazâ la 1834, trâind pânà la 1841 
în Paris çi Viena. Reîntors în fearâ, conduce 
opositia contra domnitorului Gbica çi e însuçi 
aies domn la 1 lan. 1842. Domnia lui suferi 
de gi'eutatea situatiei de atunci, mai aies de 
influenta covîrçitoare a Rusiei. Concesia minelor, 
data rusului Trandafiloff, produce mari nemultâ- 
miri (fabula luiEliade: «Mâoeçul çi gràdiuarul» se 
référé la ea), adunarea obçteascà o anuleazâ, 
dar B. suspendu adunai-ea «pentru rele aplicàri 
çi gânduri». Tôt aça de rëu primitâ fù îneer- 
carea lui de a întroduce limba francezà ca limbâ 
de propunere în çcoalele superioare. Revolutia 
din Paris delà Febr. 1848 se repercuteaza çi 
în Bucuresci. Dupà proclamarea «constitu^ei» 
delà Islaz (9 lun.), impusâ çi domnitorului la 
Bucuresci, B. abdicà la 13 lun. 1848 çi pârâ- 
sesce teara. (Cf. La Valachie sous B., par Ad. 
Billecoq. Bruxelles, 1848.)

2) B., George, n. 14 Mart. 1834 în Bucuresci, 
fiul fostului domnitor G. Dim. B., studià in 
liceul çi în çcoalele militare din Francia, in a 
cârei armatà întrà ca ofioier çi luà o parte dis- 
tinsà la resboaiele din Mexioo(1862), Algeria (1867) 
çi Alsatia (1870). Reîntors în România, orga- 
niseazâ sectia romànâ la expositia delà Paris dm
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1889. Delà 1890 administreazâ institatele fîlan- 
tiopice Brâncoveneacd, (spital, asil de infiinii, 
çcoala primarà), din causa càrora întrând în con- 
flict eu raitropolitul primat Ghenadie 1896, con
tribue la destituirea acestuia. Frincipalele lui 
scrieri (în 1. franc.): »Belfort, Reims, Sedan», 
(1872) ; «Histoire d'une frontière», (1883) ; «Retraite 
des six mille», (1887), carte coronata de academia 
francezâ; «Politique, religion, duel», (18881; »Le 
règne de Georges D. Bibesco», (1893), 2 vol. ; «Ré
ponse à Mr. Xénopol», (1894).

3) B., loan, ministru de culte sub Barbu Çtii- 
beiu, Domnul Munteniei. Fù trimis — dimpreunâ 
eu general C. Herescu, ministrul de interne I. 
Manu, beizadea Gh. Çtirbeiu, Alex. Plaiano — la 
Sibiiu, ca sa sainte în numele lui vodâ pe împër. 
Francise losif, care visita Transilvania (lui. 1862).

4) B., Barb Dimitrie, v. Çtirbeiu.
Bibic, V. Nagât.
Bibics, fundafiune, v. Tomeian Margareta.
Bibiena, (Bibbiena), eu munele adevërat GalU 

din Bibbiena, famUie de artigti, al cârei proto- 
plrinte e Giovanni Maria Galli-B., n. 1625 
çi f 1665, pictor din çcoala lui Âlbano. Cel mal 
insemnat e Giuseppe Galli-B., n. 1696 çi "f 1757. 
LucrârUe sale de frunte sûnt de domeniul artei 
décorative; a zidit teatrul din Bayreuth çi a 
transformat opéra din Dresda.

Bibil, cadru ângust la brodetii, consistând dintr’o 
Unie Bub^rica en din^çori. Se coase la câmeçile 
(erânesci în jurul gâtului, pe piept çi la bete- 
liile mânecilor, preenm çi la toate broderiile 
fâcute în stil ferànesc.

Blbilica, (Picà, Numida), gen de gaina eu 
cap golaç çi un fel de coif cornos pe fmnte, de 
guçâ atîmâ douë bârbü cârnoase ; penele sure- 
cenuçii sûnt patate eu puncte albe. Speciile sel- 
batice ale acestni gen tràiesc în Africa în cete 
nuineroase; au un (ipet pëtruncjëtor, sûnt tur
bulente çi gâlcevitoare. Specia comnnà, Numida 
meleagris e cnnoscutâ ca hoara de casa. [V. B.]

Bibic Geoffr., gen de diptere. B. hortulanus 
L., 9—10 mm. Ixmg., larvà vâtëmàtoare plantelor 
de grâdinà.

Biblia, (grec.=oàr^, orig. coajâ de arbore [ca 
çi lat. über] pe care se scria în vechime) sau 
sf. Scriptnrâ; dupa bisetica apnseanâ cat. çi dupa 
bisericile resâiitene unul din cele douë isvoare 
ale credin[ei, dupa protestant! singnml isvor, 
este oolecfia càr(ilor inspirate de spiritnl sfânt. 
B. se imparte în legea veche (Testamentnl sau 
legâtnra v.) çi legea noua (Tes^mentul sau le- 
gâtura n.) Ambele parti cuprind cârti istorice, 
didactice çi profetice ; càrtile legii vechj, afarâ de 
una greceascà, toate sûnt scrise evreesce çi 
chaldeesce, iar cele ale legii noni, afarâ de una 
(Bv. de Matein) scrisâ chaldeesce, toate sûnt 
scrise grecesce. Càrtile canonice ale legii vechi 
sont: Pentateuchul sau cele 5 câr(i ale lui Moise 
(Facerea, Eçirea, Le^ticnl, Nnmerii çi Deutero- 
nomol), Isns Navi, Jndecâtorii çi cartea Rut, 
4 aie împëratilor, 2 cârti paralipomenon, 
2 carfi ale lui Esdra, Estira, Isaia, leremia çi 
plàagerUe lui leremia, Ezechil, Daniil, 12 pro- 
fetj mici, lov, Psalmii, Pildele lui Solomon, 
Eclesiastnl çi Cântarea cântârilor. Càrtile can. 
ale legeinoui sont : Evangeliile delà Matein, Mar en, 
Buca çi loan, Faptele Apostolilor, Epistolele 
ApostolUor çi Apocalipsul. In ambele testamente

sûnt pârti considerate ca necanonice sau apo- 
orife (v. ao,), oari adecâ nu-çi au isvorul în re- 
velatiunea divinâ, ci sûnt sorise de oameni ne- 
inspirati, (v. Antilegomena). Aceste deosebiri 
au fost fixate prin concilii. Delà începutul cre- 
çtinismului, în evul mediu çi chiar în timpurile 
moderne, B. a fost privitâ ca cea dintâiu carte 
a popoarelor creçtine çi a avut o mare in- 
fluentâ asupra moravurilor, organisatiunii so
ciale çi a Uteraturei. Mai aies nonl testament, 
prin spiritnl çi înâltimea ideilor sale, çi-a pâstrat 
neîntrerupt inQuenta çi însemnâtatea sa. Textul 
bibüc se împarte în versete çi capitule în- 
semnate eu numeri. Impârtirea în versete o 
fâcù un diacon din Alexandrie Eutbalius, pe la 
462, dupâ capitule o împârti cardinalnl Hugo 
în secl. Xni., titlurile s'au adaus mai târ()iu, 
iar cifrele numai în secl. XVI. Originalul ve- 
chiului testament a fost tradus mai ântâiu în 
limba grecâ de câtrâ cei çeptezeci ernditi din 
Alexandrin, sub Ftolemeu Filadelful. Pe la 
sfîrçitui secl. II. al erei creçtine s’au fâcut 
alte trei traduceri în elinesce, a evreului Aqnila, 
fâcutâ literal dupâ textul ebraic, a loi Teodo- 
tion çi SimmacuB. In secl. IV. sf. leronim a 
tradus întreagâ B. în L latinâ, singnra tradn- 
cere recunoscutâ de conciliul delà Trident, sub 
numele de Vulgata. Mai târ(Jiu s’au fâcut nu- 
meroase alte traduceri în sute de liinbi. Aici 
mai araintim numai tradneerea lui Ulfila, epis- 
copul Daciei, în secl. IV. în Umba goticâ, vecbiu 
monument al literaturei germane; traducerea 
slavonâ a lui Metodin çi Ciril; tradneerea lui 
Luther, temelia limbei Uterare germane; iar 
la noi Palia delà Orâçtie 1582; B. lui Çerban 
1688 consideratâ, împrennâ eu cronicarii, ca 
temelia limbei noastre literare; noul Testament 
delà Alba-IûUa 1648, en o interesantâ prefafa ; 
psaltirea scheianâ, psaltirea çi evangelieml lui 
Coresi, evangelienu delà Londra, traducerea 
întregei B. de SarnuU Micnl; ântâia B. ilu- 
stratâ rom., ed. de ep. Andrein br. de Çagnna 
(1856—58). I. Eliade Bâdulescn a publient la 
1858 0 nonâ tradneere a B.-ei cn litere latine, 
apâmtâ împrennâ eu biblicele sau notite isto- 
rice, filosofice, politice çi literare asupra B.-eL 
In versnri avem tradnse : Psaltirea lui Dosoftein, 
mitropolitul Moldovei, (1630—1693), astâdi în- 
vechita, çi lob de Gârbea. [M. Strajann.]

Biblie este numele ce se dâ, în liter. franc., 
çi unor poeme satirice dinsecL x i IT. B. lui Guyot 
de Provins, care în 2691 versnri de câte 8 silabe 
satiriseazâ întreaga societate çi mai aies demi; 
çi B. lui Hugues de Berzi, mai scurtâ çi mai 
neînsemnatâ.

Bibliapauperum, (lai.) B. sàradlor en duchul, 
adecâ a celor ce nu sein ceti ; în evul mediu 
0 colecfinne de 34—50 icoane representând fie- 
care câte o scena din via (a lui Isns, încnngiuratâ 
de câte alte douë scene din vechinl testament, 
en tâlcuiri senrte în limba latinâ ori germanâ.

Areheologia Biblicà, sciinta care scruteazâ 
moravnrile, obiceinrile çi açezàmintele civile çi 
religioase ale popoarelor, între cari s’aunâscut 
scrierile B.-ce sau la cari se reforesc acele, çi mai 
aies ale popomlni evieesc.

GeoprafCa B.-eà, se ocupâ en descri erea inbri- 
tivâ a PalestineL a oraçelor çi {innturilor ei, 
cnm çi en a terflor îuvecinate.
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IsagogiaB.-cà, soiinta istor. criticâ, care soru- 
teazS originea çi istoria singuratioelor Borieri B., 
autentioitatea çi întregitatea acelora, tratând 
totodata în mod critic întreaga oolectiune a 
scrierilor B.

Istoria B.-cH, ramul de sciintâ care ne face 
cnnoscute faptele istorice cuprinse în biblie.

SocietàfiB.-ce, reTiniuni înfiinfate sub influente 
bisericii protestante eu scopul de a édita biblii 
ieftine çi a le face astfel accesibile masselor mari 
ale poporului; cea mai veche este cea înflin- 
tatâ de baronul Canstein în Halle la 1710, dupa 
care se înflintarâ altele în deosebite oraçe ale 
Germanie!; în fruntea tuturor se gàsesce Soc. 
principalâB. din Berlin, fundatâla 1814, 
eu venite anuale (1895) de 271,000 mârci. Cea 
mai mare $i puternicâ în toatâ lumea e S o c. B. 
briticâ çi pentru strâinâtate, fundatâla 
1804, eu venite (1895) de preste 4 mil. mârci ; ea 
tipâresce de présent biblii în 381 limbi ?i-çi ex- 
tinde activitatea sa preste toate terile pâmentului. 
Soc. B. se gâsesce astà(}i în toate terile protestante.

Teologia B.-cH, la protestant! soiinta care soru- 
teazâ çi desvoaltâ adevërurile de credintâ pe 
basa scierilor biblicè, independent de învëtâtura 
bisericei ; ca sciintâ de sine stâtâtoare flgureazâ 
numai delà începutul secl. XIX. [nt.]

Bibliografia, (grec.) numitâ $i hibliognosie çi 
bibliologie, sciinta care se ocupâ gu enumerarea 
çi consemnarea productelor literare ale tuturor 
popoarelor çi timpurüor ; aoeasta se face în or- 
dine alfabeticâ, ori cronologicâ sau dupâ spe- 
cialitâti, eu sau fârâ privire la valoarea cârtilor. 
Distingem B. purâ (teoreticâ), cai'e aratâ în 
general ce s’a scris çi tipârit, çi B. aplicatâ (prac- 
ticâ), care considerâ productele literare çi eu 
privire la împrejurârile lor externe çi mai aies 
eu respect la trebuintele çi dorintele amatoiilor 
de cârti. Exista opéré bibliografîce, cari se ocupâ 
eu întreaga produc^une literarâ a tuturor tim- 
purUor, terilor çi seiintelor ori numai ou operele 
lor mai alese, eu produetele literare ale unei anu- 
mite epoce, ale unei teri ori popor, ori numai eu 
operele literare referitoare la un singur ram de 
sciintâ, eu opéré rari çi pretioase, incunabule, 
cârti oprite etc. O specialitate deosebitâ de li- 
teraturâ bibliograflcâ sûnt buletinele periodice 
din timpurile mai noue, de cari existâ aproape 
în toate terile. Literatura rom. e sâracâ în lucrâri 
bibliogr. sistematice; din cele existante citâm: 
D. Iarcu,»B. chronologicâ rornânâ», (1550—1873), 
ed. II. Buouresci, 1873; Codrescu, »Bib!io-hro- 
nologia rom.« în «Buciumul rom.« din 1875—76 ; 
I. G. Popescu, »Trei ani din literatura românâ», 
(1874—76). Bucuresci, 1877, çi »Çese ani din 
literatura rom.«, (1874—79). Bucuresci, 1879 ; 
Al. Pop, »B. publioatiunilor periodice roman esci« 
(1817—87). Bucuresci, 1888; Al. Degenmann, 
»B. românâ, buletin mensual al librâriei gener. 
din Eomània çi al librâriei rom. din strâinâtate«, 
Q879—89) continuatâ de librâria Socec. A. D. 
Xenopol în buletinul revistei istorice din Paris 
(1881—90 tom. XV., XJX., XXV., XXVIH., 
XXXII., XXXV. çi Xim.) analiseazâ publica- 
tiunile istorice apârute în România ; N. Densu- 
çianu face în »Romànische Revue» (1886 çi 1891) 
O revistâ bibliogr. a cârtUor rom. de literaturâ 
istoricâ dintre 1882—89 ; în curând va apare »B. 
românâ veche», 1508—1830 de I. Bianu. fnt.]

Bibllolatria, (grec) venerarea exaltatâ a bibliei, 
care se leagâ de cuvintele çi nu de spiritul ei. Bi
bliomanie, patima pentru cârti, îndeosebi pentru 
editiuni rare etc. Bibliofil, amicul cârtilor.

Biblioteoa, (grec) înseamnâ atât localul unde 
se pâstreazâ cârti (sala, edificiul), càt çi însaçi 
colectiunea de cârti. Sciri despre B.-le din ve- 
chime avem putine; începuturile B.-lor trebuesc 
câutate în Egipt; la Evrei ântâia B. o formarâ 
cârtile lor sacre, coi se pâstrau în templu; în 
Persia se face amintire de o B. a regilor la 
Susa; în AsLria (Ninive) âneâ s’au gâsit urme de 
B. In Atena ântâia B. publicâ a fost îiifüntatâ 
de Pisistratos ; mai târcjiu se amintesc vestitele 
B. din Alexandrin (v. Alexandrina) çi Pergainon. 
La Romani se gâsesc ur.me de B. pe la 168 
a. Chr. (B. lui Aemilius Paulus), iar delà împër. 
August incoace ori care Roman fnintaç îçi so- 
cotea B. privatâ ca o necesitate ; cea mai mare 
B. românâ era B. împëratului Traian. Constantin 
oel Mare înfiintà o B. în Bizant ; multe comori 
vechi de acest fel se nimicirâ însâ pe timpul 
migratiunii popoarelor. In evul de mijloc se in- 
flinteazâ B. pe la mânâstiri, eu deosebire câlu- 
gârii benedictini se distinserâ pe acest teren. 
Incepênd din secl. XIV. se înfiinteazâ B. pe làngâ 
universitâti. Familia Medici înfiinteazâ în Flo- 
renta B. Laurentianâ, în Roma papa Nicolas V. 
çi Sixtus V. B. Vaticanâ; în TJngaria Mateiu 
Corvinul vestita B. Oorvinâ; în Milano B. Ain- 
brosianâ. Mai târijiu se gâsesc B. în centrele 
culturale ale tuturor terilor. Astâiji cele mai ves- 
tite B. eu preste un milion de volume sûnt: B. 
nationalâ din Paris, British Muséum din Londra, 
B. publicâ din Boston, B. universitâtii din Mün
chen, B. imperialâ din St.-Petersburg çi R. uni- 
versitàtii din Berlin. B. vechi eu mai putine de 
un milion volume, dar de o valoare foarte mare, 
sûnt : B. Vaticanâ, B.-le de pe lângâ universitâtile 
din: Viena, Praga,Heidelberg,Tübingen, Utrecht, 
Oxford; B. imperialâ din Constantinopole; B.-le 
publiée din; Venetia, Bologna, Florenta çi B. 
oraçului Manchester. In privinta aranjamentului 
stâ ca model B. British Muséum din Londra.

In regatul român se gâsesc B. publiée: în 
Bucuresci, laçi çi principalele oraçe din pro- 
vincie. In Bucuresci cea mai veche este B. cen- 
tralà, continênd preste 100,000 volume, din toate 
ramurile de sciintâ. B. centralà apartinea înainte 
de 1864 colegiului sf. Sava. Dupâ aoeasta epoca 
a devenit publicâ sub directiunea ministeriuliü de 
instructie publicâ. Administratia este fàcutâ de 
un director, un subdireotor çi de custozi. Cata- 
loagele B.-ü centrale sûnt tipàrite. Volumole sûnt 
clasificate dupâ materii. Budgetul anual so ridicii 
pe anul 1896—97 la 16,920 lei salarii, 11,300 loi 
pentru cumperâri de cârti. A doua B. din Bu
curesci este B. Academiei, bogatâ mai aies în 
publicatiuni privitoare la istoria çl limba românâ. 
Are de asemenea un bogat deposit de mami- 
scrise vecbi çi documente istorice. Deçi dosti- 
natâ numai pentru mem brii academiei, totuçi astà(}i 
este desohisâ în tôt timpul (Jilei Çi publicului. 
Numëml volumelor se ridica în 1896 la 61,500, 
1300 manuscrise çi 46,000 documente. Afarâ 
de acestea posedâ çi 4000 medalii çi monete. 
Personalul B. aoad. se compune dintr’un biblio- 
tecar, trei subbibliotecari, trei scriitori çi un pa- 
leograf. Cataloagele cârtilor sûnt pe fiçe mobile
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ÎD ordine alfabetica, iar al manuscriselor este 
pe £;e sistem Borgeaud. Budgetul anual se ridicâ 
pe anul 1897 la 30,000 lei. Delà 15 Martie 1890 
fuDCtioneazâ în Bucuresci $i B. fundafiunii uni- 
versitare Carol I. Ea contine pana acum ca. 
10,000 volume, eu privire mai aies la studiile 
universitare. Budgetul B.-ii este unit eu budgetul 
fundatiunei, care se ridicâ la suma de 50,000 lei 
anual. Personalul este un comitet superior 
ooDipus din rectorii universitàtilor din Bucu
resci çi laçi, delegatul M. S. Begelui çi direc- 
torul fundatiunii, un bibliotecar çi custozi. Ca- 
taloagele B. fundatiunei sûnt doue: unul pe 
fiçe mobile açezate în ordine alfabetica §i altul 
pe fiçe sistem Borgeaud dupa materii. B. este 
deschisà în toate (jilele publicului, dar eu pre- 
ferintâ studenfilor. — In laçi este de amintit 
B. universitarà, administratà dupa modelul B. 
centrale din Bucuresci. In Galati este desebisâ 
publicului eu îneepere delà 1889 B. donatà de 
prof. V. A. UrecMà. Ea cuprinde ca. 14,000 
volume, eu centinut variât. Budgetul se ridicâ 
la 3400 lei. Are un catalog eu doue suplimente, 
tipârit. B. publiée se mai gâsesc âneâ pe làngâ 
liceele din oraçele principale din provincie ; Cra- 
iova, Brâila, Buzeu, Botoçani, T.-Severin, Tîrgu- 
Jiu etc. Pentru înabogafirea B.-lor publiée s’a 
votât în 1885 o lege, prin care se obligâ tofi 
tipografli din cuprinsul regatului de a trimite 9 
exemplare din tipâriri statului, care le reparti- 
seazà în modul urmâtor: 3 exemplare primesce 
B. centralâ, 3 B. academie! çi 3 B. din laçi. B. 
fundatiunei universitare Carol 1. primesce un 
exemplar din cele trei trimise B. centrale, çi B. 
Drechiâ unul delà B. academiei.

In Ungaria çi Transilvania cele mai în- 
semnate B. sûnt : B. universitàtii din Budapesta 
eu 275,000 vol.; Museul national maghiar eu 
264,494 vol.; B. academiei maghiare eu 179,248 
vol. ; B. Abatiei din Pannonhalma eu 100,000 vol ; 
B. archidiecesanâ din Strigon eu 63,741 vol.; 
B. Bmkentbal din Sibiiu eu 100,000 vol. ; B. re- 
formatjlor din Dobritin eu 52,351 vol. ; B. Csaplo- 
vies din Alsô-Kubin eu 50,553 vol., apoi B. 
Batthyanianâ din Alba-Iulia çi cea Telekianâ din 
Mureç-Oçorheiu; iar dintre B.-le românesci: 
B. lAsociatiunii pentru Uteratura românâ çi cul- 
tura poporului român«, la finea an. 1896 eu 3345 
opuri în 9789 tom., 5992 breç. çi 15 harte, pro- 
vèijutâ eu catalog tipârit, cârtUe .sûnt clasificate 
dupa materii ; B.-le de pe lângâ institutele noastre 
de învëtâmênt çi din centrele noastre bisericesci 
çi culturale: Arad, Beiuç, Blaj, Brad, Braçov, Ca- 
ransebeç, Gberla, Nâseud, Oradea mare çi Sibiiu. 
Sociotàtile literare ale tinerimei aoademice çi se- 
luinariale àncâ dispun de frumoase B. Cu pri
vire la organisarea çi administrarea B.-lor cf. 
Petzholdt, Katechismus der Bibliotbekenlehre. 
Leipzig, 1890, çi Cousin, De l’organisation et de 
l'administration des bibliothèques publiques et 
privées. Paris, 1882.

Biblioteca fcolarà, cuprincjênd câi’ti penh'u 
lecture privatà a çcolarilor, n’ar trebui sâ lip- 
.seascâ de pe lângâ nici o çcoalâ, mai cu sainâ 
de pe lângâ çcoalele primare din com. rurale, 
unde de altfel cu greu çi-ar puté procura co- 
pUul carti instructive. Câi-tile din B. çc. se pot 
pune çi la dispositia adultilor çi familiilor. In- 
stitutia B.-ei çc. e âneâ putan desvoltatâ în Hom. ;

totuçi exista astâiji asemenea B.-i la unele çcoale 
rurale, mai cu samâ la cele de pe domeniUe co- 
roanei çi de pe moçiUe regelui. Pentru usul învë- 
tàtorilor çi institutorilor s’au înfiintat în Francia, 
Belgia, Germania B.-i spéciale pedagogice, aflâ- 
toare în fieoare capitalâ de district. In Rom. 
în lipsa acestora învetâtorü çi institutoiii îçi 
pot procura cârti din B. anume înfiintatâ pentru 
acest scop pe lângâ ministeriul culteler çi instruc- 
tiunii publics. [M—r.|

Bibrâcte, capitala Aeduilor în Gallia; aci in- 
vinse César (58 a. Cbr.) pe Helveti. Augustus 
zidi la 15 km. depârtare noul oraç Augustodon- 
tum, a(}i Autun.

Bibracteat, (botan.) organ cu douë bractee.
Bibracteolat, (botan.) organ cu douë bracteole.
Bibru, (sau Bebrul, sau castorul european, 

Castor fiberj, un mamifer din fam. Castoridelor, 
ord. Eo(}ètoarelor (Rodentia). Pe partes de sus 
corpul e castaniu întunecat, jos mai desobis. 
Coada numai la râdâcinâ përoasâ, altcum aco- 
peritâ cu solzi. Lungimea corpului 80 cm., a 
co(}ii 32 cm. Trâiesce acum în Germania, în 
pujine lacuri, astfel în rîul Elba; în Francia 
asemenea e rar, mai des în Rusia çi Siberia. 
B. trâiesce în societàti, fâcêndu-çi locuintele cu 
mesteçug în termurii rîurilor. Innoatâ çi fuge 
fearte bine. Se nutresce cu scoarfa arborilor çi 
cu deosebite plante. Camea lui e bunâ de mâneat ; 
blana lui e foarte pretuifâ. La partes de dinapoi 
a corpului are douë beçici cu o materie brânzoasâ, 
gâlbenie, cu iniros tare, ce se folosesce în me- 
dicinâ (la boale de nervi). Anual se aduc în co- 
merciu cam 150,000 piei; pretul mijlociu al uneia 
este de 15 fr.

Bicamerism, sau sistemul bi-cameral, este acea 
organisare politicâ a statului (republicâ sau mo
narchie constitu(ionalâ), în care puterea legiui- 
toare este pusâ în douë corpuri sau adunâri: 
într’o adunare de bëtrâni ori de notabiK (ge- 
ronfie, aristocrati, sénat, patriciani, pregadi, ca
méra lor^ilor, etc.), çi într’o adunare formatâ 
din delega(ii burghesiei sau ai poporului, (demos, 
plebe, com. centuriate, caméra comunelor, etc.) 
Din timpurile cele mai vechi çi pânâ în (Jilele 
noastre, afarâ de mici exceptiuni, puterea le- 
giuitoare a fost pusâ în douë, câte odatâ chiar 
in trei corpuri legislative. Çcoala democraticâ, 
în frunte cu Sieyès, sustine, câ legea flind voinja 
poporului çi poporul neputênd avé douë vointe 
deosebite, unul trebue sâ fie çi corpul, care sâ 
exprime çi sâ impunâ acel jus. Ca sistemul bi- 
cameral sâ dea resultatele politice, pe cari le- 
giuitorii le-au avut în vedere, trebue ca basele 
celor douë camere legiuitoare sâ fie deosebite 
între dînsele, câci numai aça ar puté sà_ se 
controleze reoiproc çi sâ formeze un adevërat 
echilibru de puteri în stat.

Bicapsulat, (botan.) fruct împârtit în douë 
capsule.

Bicarbonat, combinatiune chimicâ, sarea ce de- 
rivâ delà aci(iul carbonic hypotetic, à cârui for- 
mulâ chimicâ este: COCoh sau CO, H, prin în- 
Iccuirea numai pe l/« a idrogenului printr’un 
echivalent al unui métal. Prin urmare formula
generalâ a B.-tUor este: COCq^ (M = métal), 
sau (COegH), M. Astfel avem B. de natriu, de
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oaliu, de oaloiu, de bariu, de magnesiu etc. Cel 
mai respândit este B. de natriu, care servâ mult 
m medicinâ ca neutralisator al excesului de acicji 
din stomao çi ca diuretic.

BIcarenat, (botan.) organ eu doue unghiuri 
sau caréné; s. e. la fructe de umbeMfere etc.

BIcaz, Il B., rîu, afluent din dreapta Bistri^ei, 
deschide dnimul pasului B., cel mai scurt întie 
Piatra-Neamtu çi Miclàuç, pe sub muutele Kis- 
havas. Acest drum devine potecâ delà gura Do- 
mucului la Miclâu?. ValeaB.-lui e un defileu im- 
practioabil în partes superioarâ pânà la frontiera 
Moldovei, practicabil de aci la gura B.-lui, unde 
stâncile opuse par a se reîmpreuna. Gâtul delà 
frontiera, (}is pasul B.-lui, poartâ urme de for- 
tiûcatiuni, cari indicâ positiunea de închidere a 
pasului. Dupa trecerea pasului drumul B.-lui 
apucâ valea Jidanului çi cade în valea Putnei, 
pe sub coastele Haghieçului. Satele din valea 
B.-lui (B., Taçca, Ticoç, Almaç etc.) comunioâ 
mai uçor eu Moldova decàt eu Transilvania.

[Lt.-C. I.]
2) B., comunà rur. în Rom., j. Neam^u, pl. 

Piatra-Muntele, între hotarul TransUvaniei çi 
muntele Cosmit^ çi pe ambele maluii ale rîu- 
letulul eu aoeeaçi numire, ce isvoresoe din mun^ii 
Transilvaniei çi se varsâ în Bistrita. Com. e for
mata din 18 locaütàti eu o populatiune de 2416 
loc., avênd reçedinta în satul B. Terenul comunei 
e muntos çi strâbâtut de vài adânci; locuitorii 
se îndeletnioesc mai aies eu prâsirea vitelor çi 
eu plutâiitul ; în com. sûnt 4 biserici çi o çcoala, 
apoi mai multe ferestrae. Pe cuprinsul com. se 
aflâ : moçia B. aparfinètoare domeniului coroanei, 
vama B.-lui la hotarul Transilvaniei, muntele B. 
çi schiiiforul B., lângâ satul B., çi un isvor eu 
apa miuerala, pana acum neanaUsatâ.

Bicaz, domeniul coroanei rom., (în urma legii 
din 1884, Monitorul off. 53), este situât în j. 
Neamtu, pl. Muntele, 25 km. delà oraçul Piatra- 
Neam(u,unde este stafie de cale feratâ. Se limiteazâ 
spre vest eu Trans., eu care comunicâ prin pasul 
B. In vecinâtatea B.-lui, spre nord, se aflâ mun
tele Ceahlâu, cel mai înalt din Moldova (2000 m.) 
E départe din gura B.-lui 7 oare de turist. B. are 
suprafa(a de 15,000 hectare, este muntos, înàl- 
(imea mun(ilor variazâ pana la 1600 m. delà 
nivelul mârii, este udat de rîul Bistrita çi B. ; 
clima este asprâ, altitudinea delà nivelul mârii 
în partes cea mai de jos este de 410 m. Pro- 
duc^unea domeniului este lemnul de molid, brad, 
fag etc. Pentru fasonarea lemnului s’au înfiin(at 
diferite industriica: fabrici de cherestea, lumi- 
nate eu electricitate, o fabricâ pentru lemn de 
lesonanfa, o fabricâ de mici industrü lemnoase 
(strungârie, têmplârie, sculpturâ, sparterie, ro- 
târie etc,) S’a mai înfiintat pe acest domeniu o 
fabricâ de sumane, o aeminjerie de conifere 
pentru preparatiunea seminfei de molid, o piscinâ 
eu un iaz pentru cresoerea pâstravului, doue 
stupârii rafionale, un parc de câprioare çi un 
museu silvio. Se exploateazàîn mai multe carieii 
piatrâ de constmetie (grès) foarte resistentâ çi 
aptâ de a se ciopli. Se mai gâsosc aici doué 
isvoare eu apâ sulfuroasâ. Domeniul B. este strâ
bâtut de drumuri forestiers çi drumuri de fier, 
cari servesc pentru exploatarea çi cultura rafio- 
nalâ a pâdurilor. Canaluri eu apâ în lungime delà 
10—30 km. servesc pentru transportul scându-

rilor la rîul Bistrifa, care este plutibil çi care 
servâ la transportul unei mari cantitâfi de lem- 
nârie, ce se leagâ în plute. [F. Davidesou.]

Bicellus, armâ amintitâ în vechile cronioe çi 
legi magh. Sub B. înfeleg unii scriitori sâgeatâ, 
altii un eufit eu doue tâiçe, iar alfii un tel de 
bardâ.

BIcenus, numele notarului regilor magh. Géza II. 
çi Stefan in.

Bicephal, (bioapitaths, bicipitat), (botan.) ovar 
format din doué carpele independente în partea 
lor superioarâ.

Biceps, eu doue capete; Musculus B., muç- 
chiul açezat în partea dinainte a ]amëtâ(ii su- 
perioare a bra(ului çi a ooapsei.

Bichat, (pren. biça), Marie François Xavier, 
medic, n. 1771 în Thoirette (lura). Déjà la 1797 
a (inut prelegeri de anatomie; prin cercetàiile 
sale a ridicat la adevërata lor valoare histologia 
çi în spécial anatomia patologicâ. f 1802. Opéré : 
«Anatomie générale, apliquée à la physiologie et à 
la médicine», (1801, 2 vol.); «Traité des mem- 
branesn, (1800).

Bichi^, (magh. Békés), comitat pe çesul cel 
mare al Ungariei. Suprafata e: 3558 kma., eu 
258,386 loc. (1891), dintre caria/, Maghiari, coia- 
lalfi Germani, Romani (6019) çi Slavi. Pe 1 kma. 
72-7 loc. B., opid frumuçel în cott. B., eu 25,087 
loc., situât la împreunarea Criçului Alb eu Criçul 
Negru. Bichif-Giaba, (magh. Békés-Csaba), cel 
mai impoporat oraç din cott. B., eu 34,243 loc. 
Capitala cottului B. e Giula (Gyula), lângâ Cri- 
çul Alb, eu 19,991 loc. Maghiari, Gemani çi Ro
mani. Are 0 fortâreafâ veohe, ale cârei turnuri 
acum servesc de închisoare. In casa comitatului 
se aflâ un museu istoric, care confine numeroase 
ohieote pretioase din timpul preistoric çi din pe- 
rioda migratiunii popoarelor. [Dr, P. O.]

Biciclu, sau Bicicletâ, v. Velociped.
Bickfort, fitilul, v. Fitil.
Bicocca, sat în Lombardia, lângâ Milan; aci 

au învins imperialii pe Francezi 1522.
Bicolateral, (botan.) fascicul libero-lemuos din 

tulpina Cucurbitaceelor, Solaneelor etc., eu doué 
poitiuni liberiane, câte una la fa(a interna çi ex- 
temâ a lemnului.

Biconcave se numesc lentilele optice, la cari 
amêndouë fetele sûnt concave.

Biconjugat, (botan.) frunze biconjugate, câud 
pefiolul principal poartâ pefioluri seoundare, iar 
aceste numai câte douë foliole.

Bicontors, (botan.) organ sucit de doué ori.
Biconvexe se numesc lentilele optice, la cari 

amêndouë fe(ele sûnt convexe.
Bicorn, (botan.) organ eu douë coarno (fructe, 

antere etc.); s. e. anterele bicorne do Erica, 
Arbutus, etc., fiecare loje prelungitâ într’un corn.

Bicostat, (botan.) organ eu douë ooaste; so 
vede mai aies la fructe.

Bicsat, (magEi. Bikszâd), comunâ mica in cott. 
Satmar, eu 1487 loc. Magh. çi Romani, (Rom. 
gr.-cat. 1075); aici se aflâ bâi eu apâ alcalino- 
muriaticâ, folositoare la catare bronchiale çi de 
intestine. Regiune frumoasâ. Lângâ sat, pe o 
cohnâ frumoasâ, e ziditâ mànâstirea B.-lui eu 
câlugâri din ordul sf. Basiliu. Odinioarâ aceasta 
mânâstire avea roi însemnat pentru poporul dm 
aceste fiuuturi ; ea a fost înAinfatà do archi- 
mandritul Isaia, câlugâi' grec, venit aici din
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Trapezmit la 1689, caré era çi substitutul epis- 
copului de atunoi losif loan Camellis delaMunkâcs. 
Astâ(ji aoeastâ mànâstire nu mai are pentru Eo- 
mâni nici o menire culturalâ. E cercetatà însâ 
în tôt anul de mii de peregrini strâini, mai aies 
la serbâtorile sf. Mariei. In hotanil B.-lui se atlâ 
çi bai de aui çi de argint. Locuitorii se ocupa 
eu eoonomia de camp, pràsirea vitelor, cultivai'ea 
viilor çi pomilor ; femeile eu tesutul pânzei fru- 
moase çi a sumanelor. [G. Szabo.]

BIcuspidat, (botan.) organ eu doue vîrfuii ; se 
(jice despre fructe, stile sau antere.

Bidassoa, rïu la frontiera Spaniei çi Fianciei ; 
isvoresce în Spania çi se revarsâ în golful Viscaia ; 
la guia aoestui rîu se aflà insula Fasanilor, unde 
s’a încheiat pacea pireneicà la 1659.

Biddie, (pron. bidl), lohn, întemeietorul bise- 
ricei uuitare în Anglia, n. 1615; delà 1641 prof, 
la çcoala libéra din Gloucester. A fost contrar 
al trinitâtii, contra câreia a scris mai multe 
broçuri; a éditât doue catéchisme. Pentru aceastâ 
eresie a fost în mai multe rânduii întemnifat ; 
f 1662 în temnifâ. Aderenfü sêi se numiau 
Biddliani.

Bidens L., geh de plante din fam. Composeelor, 
trib. Helianthoideae,toate ierburi eufrunze opuse, 
dintate sau incise; fruct achenâ fàrâ cioc, co- 
ronatâ eu 2—4 ariste scurte, rigide. Cuprinde 
vr’o 50 specii ce creso în regiunile caide çi 
temperate, cele mai multe îh America. In Re
mania creso 2 specü : B. tripartita L. ; vulgar : 
Doidinfi, Bentifà, pe lângâ ape, çi B. cernua 
L., tût prin aceleaçi locuri. Pufine se cultiva ca 
décorative (B. atrosanguinea Ort. etc.); spe- 
oiile mai sus menfionate pot servi la extragerea 
unei colori galbene persistente, iar din causa 
imei materii reçinoase acre çi a unuî oleiu esen- 
tial au proprietâ]i sialagoge (mâresce secretiunea 
salivei). [S. Çt. R.l

Bldentat, (botan.) organ eu doi dinti ; s. e. calice 
bidentat, când la vîrful unuî tub oalicinal sûnt 
doi dinfi.

Bjdermann, Hermann Ignaz, jurisprudent çi 
statistician austi-., n. 1831 în Viena, studià scün- 
tele_ politice în Innsbruck, Gbttingen çi Lipsea, 
1855 profesor în Pesta, 1862 în Innsbruck çi 
din 1871 în Graz. A scris : »Die ungar. Ruthenen«, 
(1862—1)8); »Die Bukowina unter bsterr. Ver- 
waltung», (1876); »Die Romanen und ihre Ver- 
breihmg in Ôsterreich», (1877) etc. 127 Apr. 1892.

Bjdery, aliagiu de oupru, plumb çi staniu.
Bidigitat, (botan.) organ, s. e. fi-unzâ eu ner- 

vatiune palmatà, divisatâ în doi lobi profun^i.
Bidlgitjpenat, (botan.) frunzele compuse, al 

câror pefiol comun poartà la vîrf 2 foliole, dispuse 
penat, divergent, ca doué degete îndepârtate.

Bidpaï, v. Pancatantra.
Bidçapur, oraçînAsia, presid. indo-brit. Bombay, 

odinioarâ pompoasa capitalâ a împeriului B. Acest 
imperiu a fost întemeiat 1488 de lussuf, fiul 
sultanului Murad II., ai câruî succesori Î1 con- 
dnserâ la mare putere çi întlorire; 1686 fù ou- 
cerit de^ marele mogul Aurengsib. Delà 1818 
se aflâ în posesiunea Englezilor. Oraçul numerà 
a<Ji 11,424 loc., e în deoaden(â, dar totuçi în- 
semnat pentm multele zidiri çi ruine pre(ioa.se. 
. Bjeberit, minerai, sulfat de cobalt, cristalisat 
lu sistemul monoclinic ; se aflà la Bieber în Hessa, 
Chili etc.

Btebersteln, Frideric August, Marschàll de, 
n. 10 Aug. 1768 în Stuttgart; fâcù numeroase 
câlâtorü prin Tauria çi Caucasia, f 28 lun. 
1826 în Charcow. Franz Stephan, autorul unei 
flore din jurul Moscovei, a numit dupa dînsul 
genul Biebersteinia. A scris : Flora taurico-cau- 
casica, în 3 vol., 1808—19 ; Centuria plantarum 
rariorum Rossiae meridionalis. Pars I. et H. etc.

[E. T.]
Biedermann, 1) B., Gustav Woldemar de, 

fîlosof, n. 1817 la Marienburg, în Saxonia, studià 
drepturile în Heidelberg çi Lipsea çi întrà în ser- 
viciul statului saxon. Delà 1849 ocupà felurite 
func(iuni la direefia drumurilor de fier ale statului 
saxon, în fine dobândi titlul de consilier finanfiar 
intim, funcfionànd ca preçedinte al desparfe- 
mêntului technic delà direefia generalâ în Dresda 
(1869). Ca literat çi-a fâcut un nume prin cer- 
cetàrile sale asupra operelor lui Goethe.

2) B., Garol, literat, n. 1812 în Lipsea, unde 
ajunge la 1838 profesor extraordinar, 1848 se- 
cretar al adunàrii nationale din Frankfui^ mai 
târ(Jiu primul vicepresident al ei, 1855 çi 1863 
redactor la mai multe (Jiare, 1871—72 députât 
national-liheral. A scris între altele: »Deutsch- 
land im 18. Jahrh.« etc.

Biegeleben, Ludovic Maæimilian cavaler de, 
diplomat austriac, n. 1812 în Darmstadt, 1848 
subsecretar de stat în ministeriul de externe, 
1850 çef de sectiune în ministeriul austr., inimic 
al Prusiei, 1863 secretar la oongresul principilor 
din Frankfurt.

Biel, (franc. Bienne), oraç în Svifera, districtul 
B., oantonul Bem, la poalele muntelui Jura, eu 
15,407 loc.; fabrici de oroloage, fabrici de tors, 
tâbàcâm etc. In apropiere se aflâ lacul B. eu 
insula sf. Petru, unde a petrecut 1765 Rousseau.

Biel —, bielo —, v. çi Bjel, Bjelo.
Biela, doi afluenfi ai Elbei, isvorênd din muntii 

metalici ai Boemiei; unul e în Boemia, celalalt 
(Bieütz) în Saxonia; valea acestuia (Bielagrund) 
e una din cele mai frumoase regiuni.

Biela, Wilhelm, baron, n. 19 Mart. 1782 în 
Eosslau, f 18 Fehr. 1856 în Venetia. A fost 
câpitan austr. çi a devenit cunoscut prin desoo- 
perirea cometei numite dupa el, a càrei orbitâ 
a determinat-o.

Bielach, afluent din dreapta al Danâiii în Aus- 
tria sup. ; 112 km. lung.

Bielaia, rîu în parte navigabil în guvern. ru- 
sesc Orenburg, isvoresce în munfii Tirai çi are 
mai multi afluen(i : Ufa, Bir, Dema etc. ; se varsâ 
în rîul Kama.

Bielefeld, oraç în Prusia, guvernam. Minden, 
eu 39,950 loc. ; gimnasiu, caméra oomercialà, fl- 
liala bâncii impériale; industrie textilâ, fabrici 
de mâtasâ çi de maçini de cusut.

Bielefeld, Jacques Frédéric, baron de, pu- 
blicist germ., n. pe la 1716 în Hamburg, t 1770. 
Frideric cel Mare îl luà în serviciul séu. Mai 
târ^iu el îndeplini fuuctiuni diplomatice, apoi fù 
numit curator al tuturor universitâfilor prusiane 
(1747). El publioà în franc.: slnstitufiunile po- 
litice«, (La Haye, 1760, 2 vol, în 4"), în germ. : 
»Primele principii de învëtamênt universal», sau 
xExpunere simplâ privitoare atât la studii su- 
perioare cât çi la arteçi litere frumoase», (Breslau, 
1767), çi alte lucrâri. El redactà de asemenea 
O foaie septémânalâ întitulatâ: »Eiemitui«.
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BlelItZ, Oraç în Silezia austr., oâpitànatul B. 
lângà Biala, ou 14,573 loc. ; industrie textilâ, 
fabricatie de maçini, comerciu eu postav.

Blella, oraç în prov. ital. Novara, eu 12,095 loo., 
resid. unui episoop, doue monumente pentru ge- 
neralul Lauiarmora çi bârbatul de stat Quintmo 
Sella. In apropiere satul Oropa ou bis. Madonna 
del Monte, vestit loo de peregrinagiu.

Bielostok, v. Bialystok.
Bielz, Eduard Albert Dr., n. 1827. La înoeput 

ooupà functinni publiée, dar orbind s’a retras 
dedioându-se soiintelor etnografioe çi naturale 
ou privire la Ardeal, pentru oari çi-a oâçtigat 
fnunoase mérité. A scris : »Handbuoh der Landes- 
kunde Siebenbürgens», »Fauna der Wirbeltiere 
Siebenbürgenst.

Bieniu, restimp de doi ani. Bienal, ce ^ne 
2 ani, ce se répéta la 2 ani.

Bienne, v. Biel.
Bffid, (botan.) organ impartit pânà la mijlocul 

lungimei lui în'doue divisiuni sau lacinii, un- 
ghiul dintre lacinii çi parfile libéré ale acestora 
fiind ascutite. S. e. calice, stU, petal bifld etc.

Bifllar, (botan.) organ ou doue flre.
Biflor, (botan.) o inflorescentâ, cimâ, spic, ra- 

cem, spioul etc., formata din 2 flori; peduncule 
biflore, acelea cari poartâ 2 flori (penducule de 
Narcissm hiflorus etc.) Se numesc de câtrâ unii 
biflore plantele ce produc mai multe flori açezate 
doue câte doue.

BIfoliat, (botan.) organ ou doue frunze, (s. e. 
O ramurâ etc.)

Bifollolat, (botan.), frunza ou doue foliole.
BIform, ou 2 forme.
Bifurcare, împartire în doue; plecare în doue 

directiuni. Sifurcarea rîurilor ; un fenomen de 
tôt rar în oonfiguiatiunea sistemelor de rîuri e 
acela, când doue rîuri, de origine çi ours de- 
osebit, oômunicâ între sine prin un al treilea, 
ca printr’un canal natural; are loc între doue 
sisteme vecine; anume, când rîul unui sistem 
în cui-sul sèu, ajungênd aproape de nivelul oe-1 
desparte de celalalt, se ràmuresce aça, câ pe 
când un ram îçi urmeazà calea pe aceeaçi pro- 
clivitate, celalalt ram cearoâ vr’o ieçire oâtrà 
proclivitatea sistemuliü din vecinâtate ; ieçirea îi 
este asiguratâ sau prin erosiunea despài’titorului 
putin ridicat, sau prin orepâturile curmeziçe ale 
unui nivel mai înalt, çi în modul acesta ajunge 
a-çi vàrsa continutul înü'’un afluent din acest 
sistem. Se ia de model B.-earîuluiOrinoco. Acest 
rîu la un loc se împarte în doue, o parte, massa 
rîului, 0 ia în directiunea de mai înainte, cea- 
laltâ însâ, Cassiquèare, o apucâ preste obîi'çia 
sistemului Amazon çi nu preste mult se varsâ 
în Rio Nigro, un afluent al Amazonului. In modul 
acesta rîul Orinooo, format din afluentii cursului 
séu superior, se face în aoelaçi timp tributarul 
a douG mari deosebite. B.-ea e mai simplâj când 
ramurile au ait cerc de scurgere; astfel, in pe- 
rioadele de ploaie, un ram al rîului Missisipi se 
scunge în lacul superior. [V. B.]

BIfurcat, (botan.) ori ce organ (râdâcina, tulpinâ, 
ramuri, péri, filamentul staminelor etc.) provë(Jut 
ou doué ramuri, ce pleaeâ din aoelaçi punct.

Bifusiform, (botan.) se ÿce de acelo parti, 
organe, cari sûnt fusiforme çi sngrumate lamijloc, 
ca çi cum ar fi doue organe fusiforme unui în 
prelungirea altuia, (s. e. spennatii bifusiforme etc.)

Bfga, (lat.) car ou doi oai. V. çi Quadriga.
BIgado, gogoçi de viermi de mâtasâ uscate çi 

pulverisate. Hranâ de paseri.
Bigamfa, în sens c an o ni c înseamnâ încheierea 

oâsâtoriei mai de multe ori çi constitue iregu- 
laritate, sau impediment la primirea ordurilor 
sacre. Este de trei specii; 1) AdevSrattt, când 
oineva a înoheiat câsâtorii succesive ou mai multe 
muieri. 2) Irderpretativà, când cineva încheie 
oâsâtorie eu o vëduvà ori eu o fatâ coruptâ. 
3) Similitudinarie, când cineva încheie oâsâtorie 
dupa primirea ordurilor sacre mai mari ori dupa 
emiterea voturilor monastice solemne.

Deçi legUe çi moravurile noastre ne impun 
monogamia, este învederat, câ dreptul natural 
nu împiedecâ poligamia çi mai eu samâ B. — Sf. 
Scripturà ne aratâ pe Sara, nevasta lui Avram, 
aducênd pe Agara bârbatului sëu pentni a-i 
permite de a-çi împurura neamul. Regii Israelifi 
aveau mai multe neveste: Solomon avea noue 
sute. Astâ(j.i multe legislatiuni admit poligamia, 
(v. ac.) Religia creçtineascâ, pentru a da femeiei 
un caracter mai înalt, a întercjis B.

Legile romane, din cele dintài, opresc eu se- 
veritate poligamia (L. 2, C., de incest. et inut. 
nupt.), înfierând eu infamie pe bigami (L. 18, 
C., ad 1. J. de adult.) Mai tar^iu, B. e pe- 
depsitâ eu moartea, asimilându-se adulterului 
(Nov. 117 ; L. 30, C., ad 1. J. de adult., modi- 
fleata prin autentioa anexatâ la aceastâ legs). 
In evul mediu B. era supusâ suplioiilor (Mu
yart de Vouglans, Lois crim., pag. 225) ; urma lor 
0 gâsim, chiar pe timpul renascerii, çi în le- 
giuirile romane, (Pravila lui V. Lupu çi M. Ba- 
sarab). Codul vechiu al Moldovei çi acela al lui 
vodâ B. Çtirbeiu în Muntenia, déclara criminalâ 
B.; astàfii ea e consideratâ ca deliot, supusâ 
maximului închisorii, (L. din 17 Febr. 1874). Din 
punctul de vedere al C. civ., art. 130 proibâ B., ca 
çi legea penalâ în art. 271. Sotul legiuit al per- 
soanei, ce voiesoe a se reoâsâtori înaintea des- 
facerii primei câsâtorii, se poate opune la a 
doua câsàtorie, (art. 153 çi 157); el poate cere 
anularea ei, daoâ ea este consumatâ, (art. 
166. 169, 170 civ.) Dreptul de a cere anularea îl 
mai au ambü sofi ai celei de a doua oâsâtorie, 
rudele ce vor fi consim(it sau nu la oelebrarea 
ei, chiar creditorii çi înçiçi copiii nâsou(i din 
câsâtoria anterioarâ a bigamului, intru cât vor avé 
un interes actual, (art. 166—-169 civ.) De ase- 
menea ministeriul public e finut a cere nuli- 
tatea celei de a doua câsâtorii çi condamnarea 
la despâi'fire a ambilor sofi, (art. 166 citât). Din 
punctul de vedere penal, primul élément con- 
stitutiv al delictului de B. e coexistenta unei 
câsâtorii anterioare: nu existâ B., daoâ prima 
oâsâtorie s’a desfâcut, deçi agentul nu a avut 
cunoscinfâ despre aoeasta, sau când, deçi a avut 
cunosointâ, câsâtoria anterioarâ e nulâ. Secun- 
d U1 élément al B.-ei e sâvîrçiroa unei a doua 
câsâtorii, (art. 271, vecji çi art. 39 C. pen.); al 
treilea element: inten(iunea delictuoasâ, con- 
form principiilor generale, (Comp. art. 183 çi 184 
civ.) So(ul oare se apêrà de B. poate invooa 
nulitatea primei câsâtorii înaintea mstan(ei se- 
sisate pe cale civilâ, de cererea în anulare a 
celei de a doua câsâtorii, cum çi dinaintea in- 
stan(ei sesisatâ în penal. In cas de litispendentâ 
instan(a sesisatâ în penal suspendâ judeoarea
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pànâ la resolvarea cheetiimei prejudioiale, (Cas. 
rom. S. II., Bul. din 1890, pag. 925). Când nu 
exista asemenea litispenden(â, sau se invoacâ 
nulitatea celei de a doua câsâtorii, inatan(a se- 
sisatâ în penal judeoâ çi în civil, (Sic în altâ 
materie. Cas. rom.S.-U., Bul. din 1895, pag. 1438). 
Cu privire la dreptul international însemnàm, cà 
dispositiunile relative la B. sûnt de ordine pu- 
blicâ, aplicabile stràinului domiciliât în (earâ çi 
Eomànilor plecati în etrâinâtate, cari nu çi-au 
pierdut aceastâ însuçire. Cf. D. Alexandresco, 1.1., 
p. II., pag. 18—74.

In Ungaria B. este declaratâ crimà prin 
leg. penalâ (cap. XV., §§ 251—253), çi atât bi- 
gamul cât $i so(uJ, care în cunoscintâ de causa se 
càsâtoresce cu un bigam, se pedepsesce cu tem- 
oitâ pana la 3 ani. Mai grav (pânâ la 5 ani) se 
pedepsesce preotul, care încheie càsâtoria unui 
bigam, precum çi persoanele cari induc în eroare 
pe un bigam cu privire la existenta ori validi- 
tatea câsâtoriei sale anterioare. Cf. çi art. de 
1. XXXI: 1894 § 121.

Bigarat, pestrit, tàrcat; grez bigarat, grez 
pestrit.

Bigatus, (humus bigatusj, numele unor piese 
romane de argint, provë(}ute pe avers cu flg. 
Romei cu coif în cap, iar pe revers cu un car 
tras de 2 cai, în care se aflâ Victoria înaripatâ.

Bigeminat, (botan.) patru organe apropiate 2 
ente 2 ; s. e. 4 flori dispuse 2 câte 2 pe un pe- 
duncul comun.

Bigeneric, de doué sexuri, bermafrodit.
Big-Horn, River, afluent din dreapta al rîului 

Tellowstone, în statul Idaho (America de nord), 
645 km. lung.

Bignon, Louis Pierre Edouard, baron de, 
diplomat, publicist çi istoric franc., n. 1771; 
1793 voluntar în armatà, apoi socretar de lega- 
tiune în Elve^ia, Savoya, Berlin, 1803—1806 mi- 
nistru plempotentiar la curteadinXassel çiBaden. 
Mai târ(Jiu ministni de externe. A scris mai multe 
opéré politice. Napoléon I. i-a testât 100,000 fr. ca 
sa scrie istoria diplomatiei franceze, cu îneepere 
din 18 Brumaire, ceea ce çi fàcù. f 1841 în Paris.

Bignonia L., (dupa numele abatelui Bignon, 
bibliotecarul lui Ludovic XIV.), gen de plante 
din familia Bignoniaoeelor, tribut Bignonieae, cu 
numeroase specii, mai toate din America tro- 
pjcalâ. Sûnt mai cu samâ sarmenti (liane), câ- 
târàtori, eu fmnze opuse, uneori çi cu cârcei; 
florile mari. Unele specii servà în florâriile mari 
ca trumoase plante décorative, (B. magnifica, 
B. variahilis etc.) [S. Çt. R. J

Bignoniaceae Bndl., fam. de plante Dicotile- 
done gamopétale, séria Bicarpelate, oohorta Per- 
sonale. Toate sûnt arbori, foarte rar ierburi, mai 
rar arbuçti sau .subarbuçti, de obiceiu sarmenfi 
(banc). Mai toate sûnt originare din regiunea 
bopiedâ, mai aies din America de sud ; lipsesc cu 
desavîrçire în Europa çi în toatà regiunea me- 
diteraneanà. Cuprinde 53 genuri distiibuite în 4 
tnbmi: Bignonieae, Tecomeae, Jacarandeae çi 
Crescentieae. Sûnt aclimatate çi cultivate prin 
gràdini, parcuri, alee etc.: Bignonia L., Catalpa 
Juss., Tecoma Juss. etc. [S. Çt. E.]

BIgorre, finut în Francia (Gascogne), a4i parte 
mare aparfiue départ. Hautes-Pyrénées.

Bigot, eylavios din cale afarâ çi supersti(ios, 
om care (ine mult la exerciarea deprinderilor

çi obiceiurilor religioase, fârâ a fi preà sever în 
ceea ce privesce viafa moralâçi adevëratacredinfa.

Bigot-Préameneu, unul din cei patru membri 
ai comisiunei numite de consuli prin înebeierea 
lor delà 24 Thermidor anul VIII. spre a aleâtuî 
Codul civil al Francezilor. Orator al guvernului 
în acest scop, cum çi pentru procedura civilâ. 
Pârerile sale sûnt adesoa citate în doctrinâ çi 
jurisprudentâ. A contribuit la triumful dreptu- 
lui stabilit prin obiceiu asupra dreptului scris.

Bihac, oraç întârit în nord-vestul Bosniei ; în 
1878 trupele austriace, dupa multe pierderi çi 
neîntelegeri, 1-au ocupat. B. e capitata distric- 
tului cu acelaçi nume çi are 3506 loc. Districtul 
B. are 5522 km9., çi 158,224 loc.

Bihar, v. Bebar çi Bibor. B.-Füred v. Sfâna 
de vale.

Bihare, (Bihar, numirea vecbe »B y b o r«, B y- 
cbar), com. mare în cott. Bibor, sub poalele 
muntilor Bibonüüi. In documente apare la în- 
ceputul secl. XIII. ca vilâ, iar în secl. XIV. ca 
opid sub numirea de »Bybor«. Are 451 case cu 
2534 loc., dintre cari numai 53 Romani, ceia- 
lal(i Magbiari de confes. belv. çi rom.-cat. Bi-- 
sericile ambelor confesiuni sûnt frumoase, çcoa- 
lele regulate. Teritorul e 8544 jng. cat. pâment 
foarte roditor, produce cereale, se cultiva vie- 
ritul, pomâritul, industiia de casa, se prâsesc 
vite cornute çi cai. B. a avut un roi însemnat 
în istoria patriei ; lângâ B. se aflâ çi a^i ruinele 
cetâ(ii renumite a ducelui Marin Menu-Morutb. 
Aici în aceastâ cetate s’a fldan(at fica lui Mariu 
Menu-Morutb »H a n z a r« cu Zoltân, fiul ducelui 
Arpâd. Delà aceastâ cetate çi-a luat numele 
comitatul Bibor (v. ac.) Statiunea câii ferate, 
ofioiu telegraflc çi postâ în loc. [fj

Biharit, minerai, varietate de pirofllit ; se gâ- 
sesce la muntele Bibor, aproape de Rézbânya, 
Ungaria.

Bihé, t'Dut în Africa în guv. portugbez Angola, 
delà Benguela spre est; 6500km9., cu 95,000loc.

Bihor, comitatul, (magb. Bibar vârmegye, numit 
delà fortâreata Bybor, v. Bibare), pe timpul Ro- 
manUor a existât ca principat sub conducerea 
principilor Mariani, cuprin^ênd în sine teritoriul 
dintre Someç, Tisa çi Mureç. Mai târcjiu orga- 
nisându-se (eara în comitate, în jurul fortâre(ei 
Bybor s’a constituit cott. B., piercjênd o parte 
considerabilâ din teritoriul veebiu, care s’a anexat 
cottelor; Satumare, Crasna, Solnoo, Sabolciu çi 
Biebiç; cu toate aceste, numirea de feara Bi- 
borului (Bibar orszâg), s’a pâstrat mult timp în 
gura poporului. — In forma de a(Ji s’a organisât 
la 1876, când s’a adnexat Dobri(inul cu trei co- 
mune câtrâ cottul »Hajdu«. Cott. B. dupa te- 
ritoriu e al treilea, iar dupâ numéral locuito- 
rilor al patrulea între eottele din Ung., çi se 
extinde în forma de poligou delà com. Ciucia 
spre vest, pànâîn inima câmpiei mari a üngariei, 
firnd situât între eottele : Hajdu, Satumare, Sa
bolciu, Biebiç, Arad, Turda-Arieç, Cluj çi Selagiu. 
Teritoriul e: 10,961'63 km9. Jumëtatea esticâ 
e muntoasâ, iar spre vest câmpie mànoasâ; odi- 
nioarâçiaceastaerabogatâîn pàduri. Partea mun
toasâ, dominatâ de munfii bihoreni, cari se întind 
în trei ramuri mai mari spre câmpia B.-ului 
pânâ la linia formatâ prin comunele: Secbelbid, 
Diosîg, Bibare, Oradea mare çi Tinca, e bogatâ 
în frumsetile naturei, peçteri importante; fiare
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selbatice, minérale çi metale pretdoase ; e foarte 
acomodai spre prâsirea vitelor comute, cai, oi çi 
porci. Pe dealurile mai mici, numite »promon- 
toriu«, începênd delà: Otomani, Sechelhid, Diosîg, 
Mârgita, Tileagd, Oradea mare, Holod çi Tinca 
se cultiva vieritul çi pomàritul. Vinurile din pro- 
montoriile amintite se bucura de bun renume. 
Yiile au fost nimicite de filoxerâ, daj îu mare 
parte sûnt reconstruite. Gâmpia B. ce se întinde 
spre nord-vest çi sud e foarte fructiferâ, pro
duce tôt soiul de cereale îu abundantâ, caUtate 
eicelenta ; materii necesare pentru desvoltarea in
dustriel de casa ; fànate grasü ; se prâsesc vite 
cornute, cai, oi ?i porci in numër foarte mare. 
Stupâritul, mâtâsâritul âncâ au luat un avênt îm- 
buciu'âtor ; industria, comerciul infloresc, mai aies 
la orase, Èomânii le imbrâtoçeazâ în timpul mai 
nou eu mare câldurâ. Apele mai însemoate sûnt: 
la nord Bârcâul (Berettyô) ; la sud Criçul neginr, 
çi mai prin mijlocul cottiilui curge Ciiçul repede, 
cari toate isvorênd din munfii B.-ului çerpuiesc 
prin vâile romantice, $i ie§ind dintre mon fi în 
câmpia vastâ, prin desele esundâri formeazà 
locurile bâltoase çi limoase (numite: nagy és 
kis sârrét), pentru regularea càrora s’au con
struit mai multe canaluri ; apoi pârâsesc cottul, 
çi unindu-se laolalta, îçi fac cursul pana se varsâ 
în Tisa. Clima în pâr(ile vestice, la câmpie, e 
càlduroasâ çi schimbâcioasâ, la muofi asprâ çi 
mai sânâtoasâ. Pentru comunicafiune în cott. 
sûnt conduse 6 câi ferate, concentrate în ca
pitula cottului, Oradea mare, apoi drumuri de 
fearâ çi comitatense, mai aies prin liniile prin
cipale, cari însâ nu sûnt prea bine conservate. 
Locuitorii sûnt 516,704. Dupa confesiune: 
rom.-cat. 45,864, gr.-cat. 45,975, gr.-or. 187,444, 
luterani 1920, ref. 209,075 çi isr. 59,968. Dupa 
na(ionalitate : Magh. 283,806, Rom. 219,940, 
Genn. 3374, Slov. 5957. Administrafia : cottul 
are o cetate municipalâ (capitula), 492 oraçe 
çi sate, imparti te, din punct de vedere admi- 
nistrativ, în 17 cercuri. Justitia se admi- 
nistreazâ prin tabla regeascâ, ca for al doilea, 
un tribunal regesc, ca forul prim de apelatâ; 
11 judecàtorii cercuale, dintre cari 5 sûnt în- 
vestite eu dreptul conducerii cârtü funduare. 
Pe teritoriul cottului se aflà : caméra advocatialâ 
çi 5 notariale publics, directiunea finantiarâ eu 
8 perceptorate çi 4 comisariate finantiare; ca
méra de industrie çi comerciu, oflciu edU, direc- 
tiune de poste çi telegraf, direotia drumurilor 
publiée, oficiul silvanal, veterinâria de stat, toate 
eu reçedinta în Oradea mare. Istoria. Cott. B., 
care pe timpul Romanilor a figurât ca principal, 
din timpurile cele mai vechi a avut roi impor
tant în istoria patriei. Aici au dat piept Românii 
eu Âttila, mai târ4iu çi eu Ârpad ; de aici a pornit 
rescoala lui Vatha; pe timpul nâvÈilirilor Tata- 
rilor a decâ(Jut çi abia eu finea secl. XIII. 
a înoeput a înflori din nou ; la 1570 s’a adnexat 
la Ardeal; în 1660, dupà ocuparea Orâ(}ii de 
Turci, a ajuns în posesiunea Turcilor pànà la 
1692, când a fost reocupat çi dat în posesiune re- 
gilor; aça s'a adnexat iarâçi câtrâUngaria. Adunâ- 
rile comitatense s’au tinut în Oradea mare ; limba 
administratiunii, pânâ eu finea seclului trecut, a 
fost cea latinâ, mai tarera germanü, apoi cea 
maghiarâ çi romanâ. [f]

Munfii Bihorului, massivul de mun(i ce se

întind la grani(a Ungariei çi Transilvaniei delà 
Someç pânâ la Mureç ; dupa oonstmc(ia geologicâ 
çi configura(ia orograficà se împart în 3 grupe 
principale : a) munfii dintre Criçul repede çi Criçul 
alb, cari cuprind : munfii proprii ai B.-ului, munfii 
Codrului çi munfii Gilàului; b) munfii dintre 
Criçul repede çi Someç, cari cuprind : munfii Alma- 
çului, munfii de Aramâ, mun^i Meseçului, munfii 
Bicului çi munfii Eriului ; c) munfii diutre Criçul 
alb çi Mureç, cari cupïind : munfii Highiç-Drooea, 
munfii metaüci (munfii Apuseni), cugrupele mun- 
filor Bàii de Ciiç, munfii Sëcârâmbului sau Cetra- 
sului, ai Ampoiului çi Arieçului. Munfii proprii ai 
B.-ului formeazà partea cea mai puternicâ çi mai 
înallâ; înâlfimea medie a culmei lor principale 
e de 1420—1500 m. Vîrfurile mai înalte sûnt: 
Gâina(1486 m.),Piatra-Aradului (1427 m.), Munoel 
(1497 m.), Curcubëta (1849 m.), Bihorul (1659 m.), 
Glàvoiul (1417 m.), Bëtrâna (1443 m.), Mâgura 
(1638 m.), Vârâçoia (1467 m.), Cârligata (1693 m.): 
Briceiu (1758 m.), Boteasa (1792 m.), Virful roçu 
(1717 m.), Vlâdeasa (1845 m.), Vîrful Poieni 
(1627 m.), etc. Coastele munfUor în general eûnt 
prelungite, vîrfurile rotunde çi în mare parte 
pleçuve, servind ca pâçuni. Aceçti munfi sûnt 
traversafi de multe vài, cari se scurg parte spre 
Criç çi Someç, parte eu Arieçul spre Mureç. Peçteri 
sûnt preste 30 în munfii B.-ului ; cele mai însem- 
nate sûnt : ghefarul delà Zâpodia çi cel delà Scâii- 
çoara; Onceasa, peçterâ renumitâ pentru resturile 
de fosile afiate într’însa. In munfii B. se alla: 
aur, argint, fier, mercuriu, granit etc. Munfii 
B.-ului sûnt acoperifi eu pâduri seculare, cari 
în unele locuri se exploateazà; paifile mai jos 
situate, vâile çi poalele munfilor sûnt locuite. 
Drumuri nu se aflâ preste aceçti munfi ; numai 
câlare sau pedestru se poate trece preste ei.

Punctele Bihorene sè numesce programul éla
borât îu conferenfa convocatâ de Coloman Tisza 
la Oradea mai'e, 17 Mart. 1868, eu scop de a re- 
stabili unitatea în partidul poUtic magbiar opo- 
sifional; la aceastâ conferenfâ au luat parte çi 
càfiva Romani ungui'eni. P. B. iau de basa inde- 
pendenfa Ungariei, pretind deci çtergerea tuturor 
institufiunilor comune, ca delegafiunile çi mi- 
nisteriul comun, întroducerea armatei çi diplo- 
mafiei magh. separate etc. Acest program a 
devenit celebru prin aceea, câ toemai C. Tisza 
s’a lâpëdat de el la 1875.

Bijugat, (botan.) se (Jice de o frunzâ paripenati- 
compusâ numai eu douë pâreohi de foliole; s.o. 
fiTinzele delà multe specii de Mimosa.

Bijuterie, obiect de podoabâ fàcut mai aies din 
métal çi pietri scumpe; la fabricarea B.-lor se 
folosesc tôt felul de metale, apoi pietri somnpe 
sau imitafü de ale acestora: fildeç, coral, màr- 
gele, chilimbar, scoici, pene, aiipi de insecte etc.

Bikanir, protectorat englez în India în Radç- 
putana; 45,800 kms., ou 831,210 loc. Çes nâsipos, 
parte a deçertuluiTharr. Capitala B. are 55,640 loc.

Bikol, popor malaic de 800,000 suflete pe in- 
sula Luzon (Filippine).

Bilabiat, (botan.) organ eu douë buze : petal B., 
un tub terminât la orificiu eu douë buze, s. e. 
la Nigella, Eranthis etc.; caliciu B., un calicin 
gamosepal eu gâtul deschis çi separat în donc 
pârfi, s. e. la multe Labiate, Trifoiu etc. ; corolaB., 
0 corolâ gamopetalâ formatâ dintr’un tub deschis 
la partea superioarâ çi terminât eu douë divi-
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siuni ca doue buze, una superioarâ, alta infe- 
rioaiâ, s. e. la majoritatea Labiatelor, (urzica 
moarta, ciinbru, busuioc, melisâ etc.), la Lobelia, 
Pedicularis etc.

Bilamelat, (botan.) oigan format din 2 lamele sau
ÊurtSnd 2 lamele ; s. e. stigmatul de Mimulus, 
[artynia etc. Cele doué lamele ale stigmatului 

de Mimulus se apropie iutim când se iritâ fata 
1er interna.

Bilan{, (lat. hïlanx, franc, balance, ital. bilan- 
cia), cumpënâ. Compararea activelor eu pasivele 
pentm a détermina averea çi câçtigul sau pierderea 

'unei afaoeri într’un timp anumit. In comerciu 
B. se face la période anumite prescrise prin lege. 
Cabasâ a B.-ului general servesc B.-le spé
ciale sau inventarele. La contabiUtatea duplâ 
itabana si metodele de contabilitate, cari se ba- 
seazâ pe principiile acesteia, sumele generale din 
bUantul general trebue sa ocure ?i în contul B. 
din cai'tea principalâ (maestru) cel pu^in în sume 
generale. I n E o m. ori ce comerciant e ^inut ca 
in fiecare an, pe lângà inventar, sa încheie B. 
annal al daraverilor sale, care este copiât în 
registru-inventar çi semnat de dînsul. B. se face 
pe prêtai curent (art. 24 Cod. com. Pentru 
sooietàti, cf. art. 178—184, 216 urm., 223, 246, 
260, 265). Art. 699 din Cod. com. aratâ eu 
deamânuntul ce trebue sa cuprindâ B. pe care 
comerciantul, la încetarea plâtilor, e dater a-1 
depune înaintea tribunalului. Acest B. se veri- 
fleâ de sindic, si chiar se face de dînsul, daeâ 
falitul e dosit sau nu îl presintâ, (art. 704, 755 
si 756). Cf. Gr. Maniu, I., nr. 59, 183 urm., 206, 
216, 232, 252, 264. — In Un g. logea comer- 
cialâ (§ 26 din art. de lege XXXVII. din 1875) 
impune comerciantilor compunerea B.-lui în fle- 
cai'e an, exceptional la 2 ani odata. Societâtile 
pe actii, asociatiuni, si în genere toate socie
tâtile obligate la dare de samâ publicâ, trebue 
sâ presinte B. lor la fiecare încheiere tribunâ- 
lului comercial. B. la societâtile obligate la dare 
de samâ publicâ trebue sâ se faeâ dupâ urmâ- 
toarele norme : 1) averea societâtü trebue sâ se 
ia în valoarea care corespunde valorii singura- 
tioelor obieete în ultima (Ji a aniüui de gestiune ; 
2) efectele, cari au curs, se pot lua cel mult 
dupâ oursul, care 1-au avut în ultima (}i a anului 
de gestiune ; 3) spesele de fondare se pot pune 
în active numai eu suma, care remâne dupâ îm- 
pârtirea lor pe cel mult cinci ani de (Jile dupâ 
anui respeotiv de gestiune; 4) capitalul funda- 
mental si eventual fondul de reservâ sûnt a se 
pune la pasive; 5) pretensiunile dubioase sûnt 
a se oomputa dupâ valoarea lor probabilâ, iar pre
tensiunile neincassabile a se amortisa; 6) pro- 
fltul sau pierderea, ce résulta din compararea 
activelor si pasivelor, este a se sorie soparat la 
finea B.-lui (§ 199 din 1. c. u.)

B. brut, se obicinuiesce la contabilitatea duplâ 
italianâ si se compune pentru a se constata, câ 
la inducerea în maestru (de régula din jurnal) 
nu s’a strëcurat cumva vr’o eroare. B. brut 
este deci o consemnare a tuturor conturilor din 
maestru si oonsistâ din 4 coloane (pentm sumele 
totale din débit, pentm sumele totale din crédit, 
pentm saldurile de débit si pentru saldurile de 
crédit). B. brat dâ numai un control relativ al 
mduceiilor în maestm, deoarece nu aratâ decât 
erorile ce s’au strëcurat prin neinducere sau in-

ducere pe o fafâ gresitâ (s. e. în débit în loc 
de crédit), pânâ cànd pentru schimbâri de conturi 
nu ne oferâ nici p controlâ. B. bmt se face la 
anumite période, de regulâ atunci când se induce 
din jurnal în maestru. Dacâ însâ la inducerea 
în maestm nu ne folosim de jurnal, atunci la 
0 lunâ sau la douë odatâ.

Bilanfare, (bilansare), echilibrarea bUantului, 
egalarea unui cont dacâ punem saldul pe partea 
cea mai micâ si încheiem contul fâcênd sumele 
generale si trâgênd liniile de încheiere.

Bilateral^ eu douë laturi. Gontractul B., din 
momentul in care s’a format, produce obligatiuni 
reciproce între pâr^ile contractante. Cod. civ. 
român dupâ ce în art. 943, care dâ definifiunea 
acestui contract, întrebuinfeazâ cuvêntul de B. 
sau synalagmatic, în art. 1020, 1179 Cod. 
civ. si 35 Cod. com. pâstreazâ numai denumirea 
de synalagmatic, ce în grecesce însemneazâ 
contractual, asa câ în definitiv acest cuvent 
nu erprimâ nimic, aplicat pe lângâ cuvêntul con
tract. Cf. Gr. Maniu, I, nr. 65.

Organe bilaterale, (botan.) frunze, stipuli, logi de 
antere, logi ovariane, stiluri, ootiledoane ori alte 
organe asezate pe laturi, la dreaptasi la stânga, nu 
antero-posterioare, referindu-ne totdeuna la axa 
(în raport eu axa) realâ sau imaginarâ. — Simetrie 
bilaterali, când un organ se poate împârti printr’un 
plan paralel eu axa si trecênd prin ea, (plan de 
simetrie), în douë jumëtâti simetrice, una dreaptâ 
si alta stângâ ; organul se (}ice câ e simetrie în 
raport eu un plan, sau scurt e bilatéral; s. e. 
fmnza si mocüfioatiunile ei, (petale, sepale etc.)

Bilbao, capitala prov. spaniole Viscaya, pe 
jermul drept al rîului Nervion, 50,772 loc. ; port ; 
comerciu viu. Carlistii au asediat de repetite ori 
acest oras, dar a fost eliberat.

Bilbor, (Gyergyô-BélborJ, com. micâ în cott. 
Ciuc, (Trans.), eu 1184 loc., între cari 1000Romani, 
160 Secui si 24 Evrei; are multe isvoare miné
rale alcaüno-muriatice, nefolosite.

Biica, eu câtuneleleLaDruc siVuleva, comunâ 
în Bucovina, lângâ unpârâuas eu aoelasi nume, ce 
se revarsâ din stânga în rîul Sucevei ; eu mosie 
mânâstireascâ, în câpitânatul si judeful Eâdâu- 
tului; are 3273 loc. (3188 ort.-res., 36 apus., 
23 prot. si 26 mos.) ; o scoalâ de patm clase si 
o flüalâ de o clasâ; un ferestreu si o piuâ.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Bilciuresci, com. rur. în Eom., j. Dâmbovija, 

plasa lalomita, resedinja plasei. Se compune din 
3 câtune : B., Socet si Frecâtei, eu o populafie 
de 2000 loc. Situatâ pe o câmpie fmmoasâ pe 
malul drept al lalomitei si pe soseaua judefeanâ. 
Produce cereale multe, are o moarâ eu abori si 
3 bmtârü ; o judecâtorie de pace si o companie 
de dorobanti; 2 biserici, 1 scoalâ de bâieji si una 
de fete. Delà 1889 are stafie telegraficâ.

Bilciurescu, Const. St, scrütor român, n. 1850; 
a fâcut studii liceale; actual sef de serviciu în 
ministeriul oultelor si instruc(iunii publice din 
Rom. Scr. ; Mànâstirile si bisericile din Eomânia 
eu mici notife istorice si gravuri, 1890. Statis- 
tica oultelor ortodoxe roraâne, cum si a celorlalte 
culte strâine din '[’eara Eomâneascâ, 1892. Alma- 
naohul-Calendar al scoalei si bisericii pe 1892/3 
si 1893/4. Almanacbul scoalei pe anul 1895—9'7, 
eu mici noti(e istorice asupra tuturor ministri- 
lor din ^eara Eomâneascâ delà 1864 pânâ astâ^i.
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Almanachul bisericii pe 1895, eu mioi notice 
istorice asupra tuturor mitropolitilor çi episoo- 
pilor din ^eara Româneascà delà 1860 pànâ astâcji. 
Almanachul cultelor pe 1892—94, editiune oficialâ 
a ministeriului cultelor çi mstnictiunii publiée. 
Ghidul Bucurescilor în frantuzesce çi românesce, 
eu mici notice istorice asupra vechiului çi noului 
Bucuresci, asupra istoriei Muuteniei delà descâ- 
lecâtoare çi pânà in <}ilele noastre etc., cum çi 
planul Bucurescilor, 1897. Câlâuza sergentului 
de oraç, 1897.

Bilderdijk, (pron. —deik), Willem, poet çi în- 
vëtat din 'ferile de jos; n. 7 Sept. 1756 în 
Amsterdam, + 18 Dec. 1831 în Harlem. Studià 
drepturile în Leiden. In poesüle sale de diferite 
genuri, (didactice, lirioe, epice), a documentât o 
rutinatâ technicâ, iar în sciierile prosaice, (de 
cuprins fllologic çi istoric), o bogà(ie de extinse 
cunosointe. [Dr. B. Ciistea.]

Bileam, (Balaam),,dupâ Moisi IV, 22—24, profet 
din Mesopotamia ; a fost provocat de regele Balac, 
din Moab, sa afuriseascâ poporui lui Israil, trebuî 
însà sâ-1 binecuvinte; dupa Is. Navi 13, 22, B. 
a fost un vrâjitor pâgân, oare seduse poporui 
Israiltean la fàrâdelegi, din care causa fù çi ucis.

Bilet, (franc, billet), scrisoare scurtâ, râvaç, 
cartà de întrare. B. de teatru, de drum de fier, 
etc.; scrisoare de amor, de recomanda(ie; B. de 
bancâ, v. Banenota.

B. de ours, B. pe care se noteazâ în flecare 
(ji cursul, adecà pre(ul mediu, eu care se nego- 
ciazâ la bursâ cambii çi alte efecte. Aceste bilete 
se pubbcâ sub supraveghierea unei autoritâti 
pubbee çi servesc ca dovadâ despre starea cur- 
sului într’un timp çi loc dat.

B. ipotecar, prin cai-e debitorul dâ credito- 
rului drept asupra unui imobil al sëu.

B. la ordin, bârtiile sau titlurile de crédit 
circulabile, cari numai aça pot circula, numai 
aça se pot transmite delà un posesor la altul, 
daeà transmiterea se scrie pe ele în o forma 
corespumjëtoare prescrisà de lege, (gir sau in- 
do.sament). Cambii, cecuri çi alte asigna(iuni, 
wamnte, pob(e de asigurare, etc., întrucât sûnt 
transmisibile prin gir, sûnt bârtii sau B. la 
ordin (Ordrepapiere). La bârtiile acestea calitatea 
de proprietar sau posesor legitim trebue sa se 
vadà din ele însuçi, adecà, numai acela este po
sesor legitim, care se poate justifica prin o forma 
de predare, (emitere sau transmitere), scrisâ pe 
ele conform legii. In unele (eri ca Remania, 
Francia, etc. înscrisul, prin cai’e emitentul se 
obligà sà plàteascà el însuçi suma despre care 
sunâ, nu se numesce, ca la noi, cambie proprie, 
ci se numesce B. la ordin. (Cf. Cod. com. rom. 
art. 270 çi I. Sooaciu ; Idieru, Studii de econ. 
polit, çi finance.)

B. la purtàtor, (au porteur), prin care sub- 
scriitorul se obbgâ a plàti o sumâ anumità celui 

' ce va présenta titlul ; B. la purtàtor e plâtibil la 
ori ce epooâ çi constitue o platâ deflnitivâ. Cri ce 
persoanà poate face B. la purtàtor, dar ninieni 
nu e obbgat sà le accepte ca platà.

Billar, referitor la flere (bilis).
Billard, (Billard), o masà de régula patruun- 

ghiularà, eu lâturi (mandanele) elastice çi tape- 
(atà eu postav, pe care joaeâ douë sau mai multe 
persoane, eu ajutoinl unui queue (bà() çi bUe 
(gloante) de ûldeç, dupa anumite reguli. Jocul de B.

s’a làtit din Italia çi în Francia prin seol. XVI, 
çi deveni prin Ludovic XIV. un joo popular. Se 
obicinuesc oam urmàtoarele jocuri de B. : poule, 
carambole, kegel, piramide, maoa, etc. (Cf. Bo- 
gumil, »Instructie pentru jocul de B.«, 1876).

Bilina, oraç înBoemia, lângâ Biela, cerculDux, 
eu 6651 loc., castelul prinoipilor Lobkowitz; în 
apropiere stâncade basalt»PiatraB.-ei«.sau Boren, 
unui din cei mai îqal(i fonoLiti ai Europei oen- 
trale(538m.) Isvor bogatdeapàmineralâ(alcalino- 
muriatioà), din care se preparà «pastilele de B.«

Bilinguic, text b., adecà scris în 2 limbi ; (earâ 
b., în care se vorbesc 2 bmbi.

Bilinski, Leon, cavaler de, economist, n. 1846 
în Zaleszoyki (Gali(ia), 1871 profesor în Lemberg, 
membru al parlamentului austriac, 1892 director 
general al càilor ferate de stat din Austria. A 
scris : fStudienüberdie Einkommensteuer«, (1870); 
»System der Finanzwissenschatten«, (1876). Din 
2 Oot. 1895 ministru de finanje în ministeriul 
Badeni.

Bilion, un milion de milioane; la popoarele 
romanice 10(X) de miüoane sau un miliard.

Bilirubina, substanjà colorantà roçie, care se 
gâsesce în bUa (flere). Solubilâ în benzen çi clo- 
roform, din care cristaliseazâ. Làsatà în solu- 
(iune alcalinàîn contact eu aerul, absoarbe oxigen 
çi se ooloreazà în verde, transformându-se în 
hiliverdinà.

Bill, document, scrisoare ; în limbagiul parla- 
mentar englez: proiect de lege, dar çi legea 
promulgatà, în care cas se confundà sau se 
identificà eu injelesul cuvintelor : law çi statute.

B. de indemnitate. Când într’o repubbcâ 
(Marin la Romani), dar mai aies într’o monar
chie constitujionalà, un ministru sau to(i îm- 
preunâ, fie din causa unci forfe majore, (rajiune 
de stat), fie din împrejurâri mai pujin scusabile, 
violeazà legea, trebue a veni înaintea parlamen
tului spre a se justifies çi a-i oere prin urmare 
un B. de indemnitate, (bill d’indemnité). Acest 
B. ob(inut are de efect a descàroa pe ministri 
de respundere çi a indica în acelaçi timp, ca 
guvernul, bucurându-se — chiar în urma acelei 
violàri de lege — de încrederea majoritâjii par- 
lamentare, poate sà continue a guverna.

B. de drepturi sûnt legile, în virtutea oârora 
poporui englez — în urma expulsàrei lui lacob H. 
çi chiemarea la tronul Engliterei a lui Wilhelm 
d’Orange — a objinut çi revendicat mai multe 
drepturi politioe, restringênd prerogativole re- 
gesci, de cari monarchii anteriori abusaaera în 
detrimentul bbertàtilor publiée.

Billard, v. Biliard.
Billault, Auguste Adolphe Marie, bârbat de stat 

franoez, n. 1805 în Vannes, jurisconsultul duoelui 
d’Aumale ; vota pentm expulsarea Orleansilor çi 
contra sistemului de douë camere; mai târcjin 
preçedinte al corpurilor legiuitoare sub Napoléon, 
apoi ministru de interne, pe urmà fàrà portfoliu, 
f 1863 în Nantes.

Billecocq, Adolphe, agentul Franciei în Bucu
resci pe lângâ vodâ Alex. Ghica (1839). Diplomat 
iscusit într’ale Orientului, B. venia în principat 
toemai când Rusia înlocuise pe Rukman prm 
prea dibaciul Titoff, çi toemai când lupta diutre 
domn çi cele douë oposijii era mai înoordata. 
In(elegênd câ paitida najionalâ face, pe neviute, 
jocul Rusiei celei intrigante çi fajà de Austna
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çi fats de Turcia, îgi propuse sa deschidâ ochii 
printului Ghica la neopoi-tunitatea luptei lui eu 
partida nationalâ sa stabileascâ o împSeare 
intre aceste doue elemente politioe din prin- 
cipat. Ou atât mai mult urmâria aoeasta agentul 
fiancez, ou cât era mai crâneen contrariât de 
demersurile noului numit consul rus Daschoff, — 
Titoff dind înaintat ambasador la Constantinopole. 
Eeliade, unul din oei mai influenti membri ai 
nationaliçtilor, era désignât de B. sa stabileascâ 
legâtura intre domn çi aceçtia. Era pe punctul 
de a décidé pe çovâitorul Ghica sà rupâ eu Ruçii, 
când, gracie intrigilor acestora, B. fù înlocuit.

Billloane, (cultura in straturi). Cultura în 
diguri sau în straturi a fost desvoltatâ eu deo- 
sebire de càtrâ agricultorul german Rempau în 
Cunrau, din Pomerania. Ea se întrebuinteazâ eu 
deosebire la cultura ameliorarea terenurilor 
marecagioase çi turboase, rovinelor çi mlaçtinilor 
secate, unde stratul de turbâ nu este mai gros 
de Ü'5—l'O m., çi sub el se gàsesce nàsip dilu
vial, margâ sau lut. Dupa aceastâ sistemâ, pentru 
scurgerea apei çi însânâtoçarea terenului, se fac 
mai ântâi canalele principale pentru înlâturarea 
çi scurgerea excedentului de apâ, çi apoi per- 
pendicular pe ele alte canale secundare delà 20 
pâoâ 25 m. distants unul de altul, çi atât de 
adâuci ca nu numai apa sa se poatâ scurge, çi 
terenul sa se însânâtoçeze, ci sa se scoatâ de 
sub tui'bâ çi material suûcient: nâsip, lut, margâ, 
pentru acoperirea ei. Terenul situât între cana
lele secundare formeazâ locurile fstraturile), iar 
eu nâsipul scos din ele se acopere turba în gro- 
sime de 12 cm. pentru plugàrie, çi 6—8 cm. 
pentru tênat. Dupâ svêntarea lor li-se dâ sâruri 
de Stassfurt, sgura lui Thoma çi apoi se arâ çi 
seamênâ. Plantele, cari reuçesc pe atari mlaçtini 
ameliorate sûnt: în anul prim ovës, al doilea mâ- 
zeriche, al treilea secarâ, al patrulea cartefi etc. 
Cùnd în stratul de nâsip se gâsesce suif çi fier, 
atunci mai bine cârâm nâsip çi lut din altâ parte, 
câci prin oxidarea sulfului çi a fierului se for
meazâ limonitâ çi acid sulfuric, cari distrug plan
tele. Dacà s’au ivit déjà, çi le constatâm prin dis- 
paiitia vegetatiunii, leputem combateçi neutralisa 
prin lucrare deasâ, aerisire sau prin adaus de var 
nestins.

Biiliton, iusulâ olandezâ în arcbipelagul indic, 
6552 kma., eu 38,209 loc., capitala Tandsong-Pan- 
dang. Bogatâ în lemn çi zinn.

, Biilon, (franc.) aliagiu de argint çi cupru, con- 
tinênd mai mult din acest din urmâ. — Billonnage, 
comerciu eu piese de bani oprite. —Billonneur, 
cel ce aduce în circulatie bani rëi.
A Billot, Jean Baptist, general francez, n. 1828 
in Chaumeil (Corrèze) ; a luat parte la expeditia 
din Mexico çi la resboiul franco-german, coman- 
dând în luptele delà Beaune la Rolande çi Belfort 
corpul 18 de armatà. Partisan al lui Gambetta 
ri hotàrit republican ; 1882—83 ministru de res- 
boiu în cabinetul Freycinet; 1888 ispector al ar- 
matei; 1896 ministru de resboiu.

Biliroth, Teodor, chirurg, n. 1829 în Bergen, 
pe insula Rugen, la 1859 ajunse prof, de chirurgie 
w Zurich, iar delà 1867 în aceeaçi calitate în 
Jiena, unde a devenit decorul facultâtii de me- 
dicinà; j- 1894. Opéré: »Die allgemeine chirur- 
ghische Pathologie u. Therapie«, »Untersuchungen 
über die Vegetationsformen von Coccobacteria

septica«, »Kjankenpfiege im Haus und HospitaU, 
«Die deutsche Chirurgie* (eu Lücke), etc.

BillunB'l, (Büling-t), veohe familie saxonâ, ai 
oârei membri au fost intre anii 961 çi 1106 duoi 
în Saxonia. Mai ântâiu apare în istorie Hermann 
B., care la 930 a înso(it pe Otto cel Mare în 
expeditia sa contra Slavilor. Urmaçii sëi sûnt: 
Bernhard L, f 1011; Bernhard IL, f 1059; 
Ordulf, t 1071 ; eu Magnus, f 1106, se stinge 
partea bârbâteascâ a B.-ilor, iar averile lor trec 
prin însurâtoare la Velfî çi Ascani. Cf. Steindorff, 
De duoatus BiUingorum origine et progressu.

Bilma, oasâ în partea esticà a Saharei, lângâ 
drumul Pezzan-Bornu ; locuità de Tibbu; oene 
de sare.

Bilobat, (botan.) organele împàrtite în doi lobi, 
adeoâ eu douë divisiuni obtuse sau rotunde la 
vîrf, iar unghiul dintre ele aproape rotund sau 
obtus ; s. e. f runze bilobate (la Ginkgo biloba etc.) ; 
petal, corolâ bilobatà; ovar B., cel format din 
douë carpele eu fetele externe bombate çi sepa- 
rate prin sulcuri adânci etc.

Bilocular, (botan.) organele cari în interior pre- 
sintà douë cavitâti (logi = loculus) ; s. e. antera 
B., la crin, etc.; ovar B., la liliac, vitâ, gura 
leului, tutun, cartofi etc.

Bîlta, corn.rur.înRom., jud. Gorj, plasaOcolu- 
Yulcan, situatâ la nord de com. Brâdiceni çi la 
16 km. spre apus de Tîrgu-Jiu, se formeazâ din 
câtunele B. çi Valea-Mare. Are o suprafatâ de 
780 hect. çi 2320 loc., o çcoalâ çi 2 biserici de lemn.

Biltu, Stefan de lood, n. 6 lan. 1814 în Chiuz- 
baia (Kôzbanya), unde tatâlsëu era preotgr.-cat. 
Cursui teologic 1-a absolvat în 1835 în Timavia. 
In 1837 fù numit administrator parochial în 
Mocira, unde a preofit 20 ani, fiind mai multi 
ani çi protopop al districtului Baia mare. In 24 lan. 
1857 fù numit canonio în capitlul gr.-cat. din 
Gherla, în care a înaintat pânâ la gradul cel mai 
înalt de preposit. t 29 Sept. 1896 în Baia mare. 
In timpul absolutismului a Incrat mult împreunâ 
eu altii, ca 94 parochii romane gr.-cat. sâ se scoatâ 
de sub jurisdictiunea episoopului rutean al Mun- 
caciului. In 1852 împrermâ eu alri preoti çi mireni 
a présentât împëratului în Baia mare un memo- 
rand în afaceri bis. çi nationale. Cu prietenul 
sëu George Man, protopop în Seini, a umblat din 
sat în sat prin tiuutul Baiei mari, ca sâ îndemne 
poporul a înfiinta çcoale. In Mocira casa sa era 
locul, unde se adunau çi sfâtuiau fruntaçii din 
tinutul acela çi mai vîrtos membrii «Societâtü 
Moçiloi'», un fel de reuniune de caracter privât 
çi confidential, ai cârei membri se numiau »moçi« 
çi aveau de scop a cultiva cele mai intime ra- 
porturi de prietenie çi solidaritate între bârbatii 
fruntaçi ai rinubului, cari erau devotati causei 
nationale çi luorau pentru binele poporului. Pentru 
înfiintarea acestei societâti B. çi amicul sëu 
George Man au îndurat persecutiuni. B. a fost 
députât la dieta din Sibiiu din 1863 çi 1864. 
Pentru meritele sale pe teren çcol. fù numit pre
posit titular de Csudany din archidiecesa Agriei. 
In toatâ viafa sa a dovedit caracter firm çi iubire 
pentru neam çi bisericâ. [Dr. Ang. Bunea.]

Bilunar, revista b., care apare tôt la doué luni.
Bimane, (zool.) un ordin al mamiferelor, (Blu- 

menbach çi Cuvier) ; o singurâ famihe : omul.
Bimbaça, în armata turceascâ comandant preste 

1000 soldari, égal cu gradul de major.
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Bimbaça, Sava, numitçi Càminarul Sava, grec, 
origioar din insula Patmos, çef al garde! de Arnàuti 
sub Çu^u (1801), Al. Moruzi (1806) çi Soai'lat 
Calimali (1819). Mur! taiat de Turc!.

Bimetalism, v. Etalon monetar.
Bina, V. Scena.
BInar, compus binar se numesce ori ce corp, 

caie e format prin combinaflunea a doué ele- 
mente ohimice, s. e. ohlorura de sodiu (Na Cl) e 
compus binar, fiind format din elementele cblor 
çi sodiu.

BInare, (Binatio), facultatea specialâ ce o dau 
episcopü diecesani unor preo(i de a célébra sf. 
liturgie de 2 ori în (Ji. Ea se dâ numai acolo, 
unde din lipsa mare de preo^ poporul ar fi silit 
sa remânâ timp mai îndelungat fârâ sf. liturgie.

BInasco, locaUtate în prov. ital. Milano, lângâ 
canalul Pavia; are 1152 loc. Ruinele castelului, 
în care 1418 Visconti îçi omori sotia (Béatrice 
di Tenda) din gelosie.

Binât, (botan.) organele apropiate doué cate doué, 
s. e. frunze, flori, spini, stipuli etc. ; sau se ()ice 
de un organ format din doué parti unité prin 
basa ; sau în fine de o frunzà compusâ, care pe 
petiolul principal n'are decât doué foliole opuse.

BInder, George Paul, Dr., epp. ev. în Ardeal, 
n. 1784 în Sigbiçoara. A studiat teologia în lena; 
ajunse prof., iar apoi rector al gimn. sâsesc din 
Sighiçoara. Lainsaroinareaconsistoriuluiacompus 
un nou plan de învëtàmênt pentru cele 5 gimn. 
sâsesci din TransUvania. Mai tar()iu întrà în 
serviciul bisericü ev., ajungênd çi eçiscop, în 
care calitate a condus biserica ev. intre anii 
viforoçi 40—50 ai veacului nostru. -f 1867. B. 
a fost ultimul epp. sâsesc, care a résidât în 
Bertan; dupa moartea sa residenta fù strâmu- 
tatâ la Sibiiu.

Binecuvêntare, ca sacramental (teol.) Pe cand 
sacramentele din propria putere »ex opéré ope- 
rato« împart darul sfintitor, pe atunci B.-le ca 
acte de ale cultului divin în forma invocativâ 
»ex opéré operantis« mijlocesc çi aplicà fructele 
damlui sfin(itor. Sùnt B.-i personale çi reale 
ca : întroducerea muierei dupa naçtere la 40 ()ile, 
îngropâciunile, B. caselor, (arinei, mâncârûor, 
sâlciilor, roadelor 9. a. B.-ile se fac eu rugâciunea, 
facerea crucei çi stropire eu apâ sfintita. — B. (ca 
formula liturgicâ), impartirea pâcei sau a darului 
ceresc. Unnând exemplului dat de Christos, bise
rica eu folosirea formulelor liturgice de »Pace 
tie«, »Pace tuturor«, »Darul Domnului 
nostru»?. c.l. ori «Binecuvêntarea Dom
nului preste voi«, prin persoanele ierarchice 
mai la toate functiunile sacre, ?i îndeosebi la 
sf. liturgie, împarte pace binecuvêntànd pe cei 
adunati. Pacea sau B. aceasta în sens strict 
nu e decât darul cel sfintitor. Cine are acest 
dar, are pace ?i apropiere càtrà Dumneejeu, în- 
cheie 0 legâturâ moralâ ?i misticâ eu Christos 
cel preamârit. La împàrtirea pàcü liturgice numai 
persoanele ierarchice de gra d m ai î n al t, adecâ 
cei ce în chirotonire au primit punerea mânilor 
sacramentalâ, sûnt îndreptàtitj çi facultati, B. se 
face sau eu mânadreaptâ, formând din degete 
semnele : Is. Hs. Ni-Ca, sau eu sf. cruce, evan- 
gelia ?i eu sf. daruri, ori eu dichierul ?i tri- 
chierul prin archiereu.

Binefacere. 1 ) Sub raport s u b i e c t i v, B. este 
0 forma specialâ de sentimente morale. Ea se

baseazâ pe idea bunei vointe, resp. nu e alta decât 
idea bunei vointe devenitâ activâ. Ea consista în 
nisuinta neinteresatâ de a promova interesale do 
bunâ stare ale deaproapelui, resp. de a veni întru 
ajutor celui lipsit. Lucrârile în cari se desco- 
pere sûnt : ajutorinta sub ori ce formâ, elemosina. 
Valoarea B.-ei este couditionatâ delà intentiunea 
binefâcètorului çi delà motive, cari la nici un cas 
nu pot sâfie egoistice. 2) Sub raport obiectiv 
se intelege sub B. ’ totalitatea acelor întoemiri 
çi açezâminte publies ori private, cari au de scop 
a servi spre mângâierea çi ajutorarea oamenilor 
în Upseleçi necazurilelor, cumsûnt: asile, orfano- 
trofii, spitale, case^de B., çcoli etc. 3) Or du ri 
de B. : La 1856 unul înteraeiat de Z a b e 1 a, regina, 
pentru remunerai’ea actelor de B. de ori çi ce 
naturâ, eu inscriptia; »A la caritad» — »benefi- 
ciencia publica». Altul întemeiat de Don Carlos 
la 1874 pentru remunerarea actelor do oaritate 
dovedite câtrâ râniti în resboiu çi câtrâ armntâ. 
De Sultanul Abdul Hamid la 1878 în favorul 
damelor, cari se vor ocupa eu ajutorinta rànitilor 
în resboiu. (V. Caritate.) [PI.]

„Binele public", 4iar poHtic, économie, literar 
çi sciintific, apârut în Bucuresci în 1879—1882 
în an. I. de 3 ori pe sept., iar în cei urmàtori in 
toatà ()iua. Tip. Tribune! rom. çi Acad. Rom. 
(Laboratorii rom.)

Bine^e, salutân; a da B. = a saluta.
Binger, Louis Gustave, câlâtor african, n. 1856 

în Strassbui’g; ca ofleier a fâcut studii limbistice 
în Senegambia, strâbâtù 1888—89 Africa vest., 
delà Bakel, lângâ Sénégal, preste Sikaso çi Cong 
pânâ la Bassam. Scr.: »Du Niger au golfe de 
Guinée», (1891, 2 tom.)

Bingel-Dagh, (Bingél-KalaJ, munti vulcaoici în 
Armenia; despart ambele grupe de isvoare ale 
Eufratului. Cel mai înalt pisc, Demir-Kala, are 
0 înaltime de 3680 m.

Binghamton, oraç înstatulnord-amerioan New- 
York, eu preste 35,000 loc.; fabrici de ebimi- 
calii çi maçini; comerciu însemnat ou cârbuni.

Bitii^, comunâ rom. în Banat, cottul Caraç- 
Severin, aproape de Boeça, eu 1377 loc., cari 
mai toti sûnt olari. Biniçenii provëd întreg Banatnl 
mijlociu çi sudic ou excelentele lor fabrioate. 1 n- 
dustria cheramicâ de aici 0 0 industrie ori- 
ginalâ, spécifie româneascà, neinfluentatâ de înriu- 
riri strâine. La 1597 în oomuna B. erau propiietari 
mari Nicolas Nyegul din Caransebeç çi apoi Eadul 
Zboristeanul. [A]

Binoclu, ochielari, ochian sau microsoop penti’u 
doi ochi, (spre deosebire de monoclu, ochielari 
pentru un ochiu).

Binocular, pentru doi ochi.
Binom, (aritm.) 0 expresiune care se compnne 

din doi membri, s. e. a-fh.
Binue, v. Benuë.
Binz, Carol, medic çi farmacolog, n. 1837 în 

Bernkastel, delà 1868 prof. în Bonn. A fâcut pre- 
tioase studii farmaceutice. Opéré; »Vorlesimgen 
über Pharmakologie», (1884—86) etc.

Blo..., (grec.) viatà;se folosesoe în cuvinte 
compuse.

Bloblo, rîu în Chile, la Conoepeion se varsâ în 
Oceanul Pacific ; 370 km. lung. Dupâ el e nu- 
mitâ provincia B. eu 10,769 km*., çi 122,729 loc. 
Capitula: Los Angeles.
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Blochimia, sau chimie biologicà, este o parte 

a chimiei, cars se ocupâ eu studiul fenomenelor 
chimice, ce se petrec în organismele fiiotelor vii.

Blodynamica, (grec.) invê^tuia despre fortele 
vitale; atâta cât fisiologie, (v. ac.)

Biografla, povestirea vietii unei persoane. 
Biograf cel ce scrie o B. Din punctul de vedere 
[isichologic B. cri cài'ui cm are o însemnâtate. 
Insâ mult mai instnictive sûnt B.-ile soriitorilor, 
filosoBlor, artiçtilor, canienilor de scimtà çi ale 
oameniler do acfiune, fie în politicâ, fie în in
dustrie, sau în cri care ramurâ de activitate. 
Aceste B. au valoare istoricâ ; pentru aceea ele 
trebue sà aibà însuçirile de fond çi de forma ale 
istoriei. B.-ile sûnt eu atât mai grele decât alte 
uaratiuni istorice, eu cât aci nu se povestesc numai 
fapte çi întêmplâri, ci se aratâ moravurile, în- 
susirile morale çi intelectuale, 91 se zugrâvesce 
caraoterul unui om. Intre biografii cei mai în- 
semnati, ale câror opéré se aflà traduse çi în 
românesce, însemnâm pe Plutarch, care a sens ; 
«Viefile paralele ale camenilor ilustri«, traduse 
în parte de T. M. Gecrgescu ; «Vieille celor 12 
Cesari« de Svetoniu, çi «Viala lui Agricola» de 
Tacit, traduse amêndouë de G. Munteanu. lar 
on exemple de B. çi memorii istorice gi lite- 
rare, scrise în limba românâ, amintim : «Viafa 
çi operele lui G. Çincai» de Alex. Papiu Darian ; 
«Viafa çi operele lui Petru Maior» de Dr. Atanasiu 
il. Marienesou ; «Viafa, timpul çi operele loi Nicolae 
Bâloescu«de Gr. Tocilescu; «Constantin Negruzzi 
çi timpul sëu« de V. Alexandri ; «Grigorie Alessan- 
dresou» de loan Ghica (în .Convorbiri literare 
nr. 2 din 1886 çi în scrisori) ; «Mitî'opolitul Yeniamin 
Costacbe» de A. Vizanti; «Samuel Mioul» de I. 
Bianu; »Antim Ivireanul» de Melchisedecj «Con
stantin Negii« de G. Misail; «Dogmele çi viefile 
Blosofilor (fin antichitate» de T. M. Georgescu ç. a. 
Intre numeroasele colecliuni çi enciclopedii strâine 
amintim : «Biographie universelle»: de Michaud, 
2 ed. 1842—1865, 45 vol. în 8 ; çi «Dictionnaire 
universel des contemporains»; de Vapereau, 3 ed.

pSI. Strajan.]
Biologia, sciinla care trateazâ despre ffinfele 

viefuitoare, animale sau plante. Din causa câ 
pbieotol ei, viala, este foarte complex, ea se sub- 
împarte în urmâtoarele sefinfe :

Promorfologia, care corespunde cristalografiei 
din minéralogie. Precum în cristalografie ne ima- 
ginâm on numër hotârit do axe trecênd prin 
corpul ori.stalelor, tôt astfel çi în promorfologie 
ne imaginâm un numër de axe posibile trecênd 
prin corpul animalelor sau al plantelor çi apoi 
càutàih sà explicâm cari sûnt principiile, 
dupà_ cari animalele sau plantele simple, eu un 
numër mic de axe, çi-au modificat axele lor 
pentru ca sà se ti-ansforme în animale sau plante 
mai complicate, adeoâ eu un numër mai mare 
de axe. Aça s. e. dinti'e animale cele mai simple 
sunt protozoai'ele, al càror corp e sferic, oa al 
radiolarilor, al magosferei, etc., (lintre plante pro- 
tofitele, ca volvox, etc. Corpul unor asemenea 
animale sau plante fiind 0 sferà, ne putem ima- 
pna trecênd prin el un numër infinit (le axe, dar 
toate égalé întreele,deci 0 singuràcategorie 
de axe. Sûnt însâ animale mai superioare, ca 
celenteratele, al câror corp se poate reduce la 
forma unui cifindru, precum e actinia, spongila, 
etc. sau a unui dise ca medusele ; la toate aceste 
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animale ne putem imagina douë categorii 
de axe trecênd prin corpul lor: 1) 0 axà prin- 
cipalâ, care trece prin polul oral (gura) çi polul 
opus lui, aboral; 2) un numër de axe perpen- 
diculare pe axa principalà. Dintre plante ar face 
parte din grupa aceasta 0 fioai'e regulatà de crin, 
laie, etc. un fruct de mër, portocalà, etc. In fine 
sûnt animalele cele mai superioare, bilaterale, 
între cari se numerà çi omul, la cari deosebim 
trei categorii de axe: 1) 0 axâprincipalà 
care trece prin polul oral-aboral; 2) axele cari 
trec prin partea dorsalà çi ventralà numite axe 
dorsi-ventrale ; 3) axele cari trec prin partea 
dreaptâ çi partea stângà a corpului, adecà axele 
de làfime. JJn organ de planta bUateralâ ar fi 0 fioare 
de diclytra, frunzele, etc. Promorfologia îçi pro- 
pune sà expfice principiile dupà cari plantele sau 
animalele simple de tôt, ca radiolarii çi magos- 
fera, ou 0 singurà categorie de axe, s'au 
modificat în timpul îndelungat de milioane de 
ani transformându-se în animale mai complicate, 
oa actiniile, spongiile, etc., cari presintâ 2 cate
gorii de axe, çi în fine cumacestea s’au trans- 
formatîn animale çi mai superioare, ca articulatele, 
vertebratele, etc. cari au 3 categorii de axe.

lectologia, (anatomia în înfelesul larg ai cu- 
vêntului), studiazâ stmetura animalelor çi a plan
telor çi individuaütatea lor. Ea distinge trei ca
tegorii de individe: 1) Ce lui ele, individele de 
cat. L, cele mai inferioare, numite çi organe 
elementare, fiind-cà întrâ în constitufia tuturor 
animalelor çi plantelor; astfel sûnt: protozoarii, 
protofitele, globulele de singe, etc. 2) Persoa- 
nele, individe de cat. H., fiind-cà sûnt con- 
stituite din individe de cat. I., adecà din celule, 
s. e. : actinia, hidra, musca, omul, etc. 3) Co
lon i i I e, (cormus), individe de cat. III. fiind-cà 
sûnt constituite din individe de cat. IL, adecà din 
persoane, un sifonofor, caralier, etc. lectologia 
tinde sà explice principiile, dupà cari individele de 
cat. I. s’au asociat între ele de au format individe 
de cat. n., çi principiile, dupà cari individele de 
cat. II. s’au asociat între ele de au format in
divide de cat. III. Când tectologia studiazâ indi
videle de cat. I. se mai numesce: Histologie; 
când studiazâ individe de cat. H. : Prosopologie çi 
când studiazâ individe de cat. III. : Cormologie.

Filogenia studiazâ desvoltarea progresivâ a 
speciiloi’, aceastâ desvoltare se efectueazâ într’un 
timp foarte îndelungat. Ea tinde sà stabileascâ 
arborele généalogie al regnului animal sau 
végétal. Ràdâcina unui asemenea arbore va fi 
representatà s. e. în regnul animal prin pro- 
tozoari, ca cei mai vechi ; viermii cari s’au des- 
voltat din protozari vor représenta tulpina; echi- 
nodermii, molti^tele çi artropodarii, cari s'au des- 
voltat din viermi, vor représenta ramurile ce nasc 
direct din tulpinâ; protovertebratele çi vertebra
tele vor représenta ramurile cele mai noui; râ- 
murelele acestora vor fi representate prin ma- 
mifere, iar fmnzele lor prin rassele umane.

Ontogenia, (embriologia), studiazâ fasele prin 
cari trec individele din momentul când sûnt zâ- 
mislite pânâ la compléta lor desvoltare ; aceastâ 
desvoltare se efectueazâ într’un timp relativ foarte 
scurt. — Divisiunile de mai sus ale B.-ei se numeso 
tcate la un loc ou un singur cuvent Morfologie, 
fiind-cà toate se refera la formele externe çi interne 
ale animalelor çi la relafiunile ce existà între ele.
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Fisiologia desciie çi explioâ fenomenele vietii. 
Aceate fenomene se numesc functiuni fisiologice, 
ele sûnt obiectul fisiologiei numai atâta cât orga- 
nismele, cari le manifesta, sûnt în viafâ. Func- 
tiunile fisiologice sûnt mmâtoarele: 1) circula- 
tiunea, 2) respiratiunea, 3) nutri^unea, 4) secre- 
tiunea, 5) oxida^unea, 6).polarisa^unea (electro- 
fisiologia), 7) coutractiunea, 8) perceptiunea, 9) 
crescerea, 10) genera^innea, 11) desvoltarea, 12) 
ereditatea. Primele functiuni 1—5 constituesc 
fisiologia vegetativd-, 5—8 fisiologia animaltt, iar 
cele din urmâ, 9—12, fisiologia generativà.

Oecologia, {biologia în întelesul ângiist al cu- 
vêntului), studiazà relafiunile ce exista întie ani
male sau plante çi mediul în care trâiesc. Prin 
mediu se injelege totalitatea factorilor, eu cari 
organismele vinîn contact, ca: atmosfeiâ, luminâ 
solarâ, temperaturâ, fenomenele metereologice, 
natura apei, a solului, a alimentelor; apoi actiunea 
ce organismele exercitâ asupra fieoârui animal çi 
asupra fiecàrei plante caparasitism, simbiosà, etc.

Corologia sau geografia animalà studiazà dis- 
tributiunea animalelor çi a plantelor pe supra- 
fata pàmêntului, respândirea lor deasupra çi de- 
desubtul màrilor, scoborirea lor în fundul ocea- 
nelor çi ridicarea lor pe înalfimea muntilor, (Cf. 
Generelle Morphologie der Organisinen. 2 vol. 
Berlin, 1866. Edit. G. Reimer). [Dr. N. Leon.]

Biomagnetism, magnetism anîmalic, (v. ac.)
Biomantia, meçteçugul ascuns eu care s’au 

ore(Jut înzestra[i în restimpuri unii oameui de 
a ghici cele referitoare la via[â, dupa inspec- 
(iunea organelor. N’are nici un fundament sciin- 
|iflc aceasta aça (Jisâ sciin(à. Când ([ioem B., 
(Jicem çarlatanie.

Biometria, (bioaritmetica), calcularea duiatei 
m'ijlooii a vie^i omului.

Bion, poet liric grec din Smyrna, a trait pe 
la începutul secl. III. a. Gbr.

Biondëlii, Bernardino, filolog çi archeolog 
italian, n. 14 Martie 1804 în Verona; studià mai 
antâiu la Padua matematicele. Dupa ce functionà 
oa profesor la Venefia, Padua çi Milauo el fù 
numit, în 1849, directorul cabinetului de medalii 
al acestui din urmà oraç, iar la 1860 profesor de 
archéologie çi numismaticà la academia regalà. 
In 1871 fù numit membru onorar al Academiei 
Romane. Scrierile sale sûnt: a) de fllologia ro- 
manicà precura: «Atlante linguistico d’Europa«, 
(fflano, 1841) ; «Studj linguistici», (Milano, 1856), 
çi cea mai importantâ din toate: «Saggio mi 
dialetti gallo-italici«, (Milano, 1853) ; b) de filologie 
americanà: «Evangeliarium, epistolariüm et lectio- 
narium aztecum«, ou traducere, adnota(ii çi dio- 
tionar, (Milano, 1860) ; »SuU’ aztecum-latinum et 
latinum-aztecums, (Milano, 1869) ; c) mai multe 
studii çi articole archeologice publioate în re- 
vistele de erudi(iune italiane, între altele e mai 
cunoscutâ: «Salle monete aaree dei Goti initalia», 
(Milano, 1861]. [S. O.]

Bionomia, invètâtura despre legile viefii.
Biophaenomenoiogia, învêtàtura despre feno

menele vietii.
Bioscopia? învëtàtura despre via(à çi feno

menele viefii organismelor; sau cercetarea, daeâ 
au fost semne de viafâ s. e. la un copil nou- 
nàscut, dar mort.

Blostatica, învë(àtura despre durata mijlocie

a vietü, sau învëtàtura despre uumërul mijlociu 
al poporaÇiei.

Biot, 1) B., Edouard Constantin, sinolog re- 
numit, n. 1803 în Paris; ooustruî 1825 prima 
cale ferata din Francia delà St. Etienne la Lion. 
1847 membru al Academiei ; s’a ocupat inult eu 
studiul limbei chineze çi a publicat mai multe 
scrieri în aceasta materie ; f 1850 ; 2) B., Jean 
Baptiste, matematiçiau çi flsician francez, n. 
21 Apr. 1774 în Pans. A studiat teohnica, apoi 
a întrat la artilerie, dar a pàrâsit cariera inili- 
tarà çi s’a dedicat matematicei, fisicei çi astro- 
nomiei. La 1809 a ajuns profesor de astronomie 
la universitatea din Paris. A luat parte activa 
la mësurarea de grade începutà de Delambre çi 
Méchain. Sûnt însemnate mai aies lucràrile sale 
optice. t 3 Febr. 1862 în Paris.

Biota, (botan.)subgendelagenul Thuya, (v. ao.)
Biotaxia, descrierea çi clasificatiunea orga

nismelor.
Biotia DC., (botan.) sectiune delà genul Aster, 

(v. ac.)
Biotit, minerai din fam. Micelor, orist. mono- 

clinic ; e un silioat de aluminiu, de magnesiu çi 
potasiu eu cantitàti variabüe de fier; coloare 
brunâ, verde, neagrà. Se desparte foarte uçor 
în lame foarte subtiri çi elastice. B. e foarte 
comun, el întrâ în oompositiunea granitelor çi 
multor altor roce eruptive; dar desvoltarea sa e 
çi mai mare in micasohisturi. Sinonim: meroxen.

Bloxid, combinatiune chimicà a unui element 
(métal sau metaloid) eu oxigenul în propoifio 
de 1 la 2 ; s. e. S09- este B. de suif ; Ba 0.„ B. 
de bariu ; Mn Oa, B. de mangan etc.

Bipar, (botan.) unul din modurile de raniiBca- 
(iune ale axei, care consista în aceea, cà axa 
principalâ dupa càtva timp înceteazâ de a mai 
cresce, iar douë din membrele ei, cele mai aproape 
de vîrf, cresc divergent mai mult, comportându-se 
în ramrficatiunile lor succesive ca çi trunchiul 
principal ce le poartâ, adecâ fieoare membru de 
a doua generafiune înceteazâ sà mai cieascà, 
dupa ce a ajuns o oarecare lungime, produoe 
douë membre de a treia genera(iune ce cresc 
divergent, vor da çi ele nascere la membre de 
genera(iuui superioare, etc. Un exemplu de atare 
ramificatiune e infiorescen(a ijisâ oimâ, (v. ao.) 
biparâ, ce se observa la Tintaulà, Gerastium 
eollinum, etc.

Bipartit, (botan.) un organ, (calice, corolâ, stil, 
frunzâ etc.), care e impartit în douë pâiti pria 
O crepâturà, ce se întinde dincolo de jumëtatea 
lungimei lui; termenul acesta nu trebue con- 
fundat eu bifîd, (v. ac.)

Bipartitiune, (botan.) impartira^ în doue : B. 
celulei vegetale, împârtirea ei în douë nom 
celule, precedatâ totdeuna de B. nucleului, ûe 
câ acesta trece prin anumite fase, (v. divi- 
siuno mitosicâ, mitosâ, karyokinesà), sau oà nu 
trece prin ele, (fragmeutarea nucleului, amitosâ, 
V. ac.) B. celulei poate fi succesivâ, când îndata 
dupa B. nucleului se divide çi protoplasma çi 
celelalte inclusiuni ale ei (plastidole) prin o 
membranâ despài'titoare, sau poate fl sinim- 
tanâ, când numai dupa ce nucleul s’a biparti- 
tionat de mai multe ori, se produc membrane 
despàrtitoare între ei, obtinêndu-se mai multe 
celule, (la desvoltarea albunienului în saoul em- 
brionar se poate observa, etc.) Tôt prin B. se
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reproduc çi se continua toate formatiunile din 
celula vegetalà cuuoscute sub numele de plastide 
(leucitej ca: leucoplastele, amyloplastele, chromo- 
plastele, ohloroplastele, tonoplastele, etc. (v. ac.)

B., (zool.) V. Segmenta^iune.
Bipâtrat, (aritm.) apatrapotentâdinunnuraër, 

sau pàtratul din un pâtrat: 81 e B.-ul din 3.
BIped, eu doue picioare ; animal B., animal eu 

doué picioare.
Bipenat, (botan.) frunzele compose cupetioluiile 

secundare dispose în mod penat pe petiolul prin
cipal, çi eu foliolele în acelasi mod dispose pe 
petiolurile secundare; s. e. la frunzele de Gle- 
diischia triacanthos, etc.

Bipenatifid, (botan.) se 4ioe de o fmnzâ eu limbul 
divisât în mai multe segmente açezate dupa modul 
penat, segmentele însâçi fiind divisate caçi limbul 
principal; se observa la multe fnmze deFerige.

Bipenatipartit, (botan.) frunzâ eu limbul divisât 
dupa modul penatipaitit, segmentele divisate çi 
ele tôt asttel; frunze de Ferige.

BIpenatisecat, (botan.) frunzâ eu limbul divisât 
pànâ la nervura medianâ în mai multe segmente 
dispose în mod penat, segmentele la rândul lor 
fiind tôt penatisecate ; fnmze de Composée, etc.

Bipontium, numele latin al oraçului Zwei- 
bmcKeu ; de aci >edifiile bipontinet, o sérié de 
edifii ale dlasicilor greci çi latini, apârute în B.

Biporos, (botan.) eu doi pori ; anterà biporcasà, 
care la vîrf se deschide prin doi pori, s. e. la cartof 
çi alte solanee.

Bipunctat, (botan.) care poartâ doué puncte; 
s. e. sporii, gràun(ii de polen, etc.

Bir, dajdie, dare ce plàtesc loouitorii unei (eri 
statului, judetului, cemunei, pentru întimpinarea 
cheltuelilor generale. B. a fost poate cel mai 
vechiu imposit în (erile rom. (v. dare personalâ.)

Birago, Carol, conte de, inginer militar, in- 
ventatorul unei constructü de pod militar, care îi 
poartâ numele; n. 1792 lângâMilan, -j- 1845.

Birâu, din ungurescul birô, atâta oât primar 
comunal; se aude în Trans. çi Ung. V. çi chinez.

Birch, (pron. Berci), Samuel, filologçi archeolog 
englez, n. 1813 în Londra; dupâ mai multo câ- 
lâtorü prin Italia, ajunse 1861 director al anti- 
ohitàtilor orientale çi britice çi al ooleo(iunilor 
etnografice delà museul britio. t 1885.

Birchiÿ, magb. Birkis, com. rur. în Banat, cott. 
Caraç-Severin, 1464 loc. Romani, oflciu postal, 
preturâ çi un castel al fam. Mocsonyi.

Birda, com. nu-. în Banat, cott. Timiç, 1082 loc. 
Germani çi Romârii; oficiu postal.

Biredÿic, oraç în vilaietul asiatic-turceso Aleppo, 
pe malul stâng al Bufratului, eu vr’o 2000 case. 
B. a fost din vechime loc de trecere preste ma- 
rele rîu.

Birema, Qat.J la Romani corabie eu doué rânduri 
de bànci pentru vîslaçi.

Biret, v. Baret.
Birger, larl L, domnitorul (regele anonim) 

^ Svediei (1250—1266), a lucrat mult pentru 
increçtinaroa semin(iilor pàgâne din Finlanda; 
a întemeiat oraçul Stockholm.

Bîrghiç, magb. Bürkos, com. rur. în Trans., cott. 
Têrnava mare, 1021 loc. Maghiari, Saçi çi Romani 
(724); 0 çcoalà elem. de stat, çi çcoalâ gr.-or.

Birgitta, v. Brigitta.
. Biribi, (ital. Biribisso, franc. Cavagnole), 
joc de noroc eu gloanje (bile) sau câr(i, cari se

scot dintr’un sac ; un fel de loterie eu numeri.. Se 
obicinuia mai înainte în Italia çi Francia.

Birja, trâsura de piafà.
Birjar, proprietand unei birji sau cel ce manâ 

caü la 0 birjâ.
Bîriog, adâpostul fiarelor selbatice, (în spécial 

al ursului).
Birkenfeid, pilncipat germ. apartinëtor marelui 

ducat Oldenburg ; 503 kma., eu 41,242 loc. Gapitala 
B. are 2443 loc.; gimnasiu; comerciu ou vite; 
tàbâcârü.

Birkenhead, (pron. Berkenhedd), oraç eu port 
în Englitera, cott. Chester, la gura rîului Mersey, 
în fatâ eu Liverpool; 99,184 loc. (1891); docuri 
renumite; fabrici de fier; çantiere.

Birma, (Barma, Burma), fost imperiu în India 
posterioarâ (Asia), delà 1886 provincie britioâ; 
414,951 km9., eu vr’o 9 milioane loc. în mare 
parte Birmani, (Burmani, Barmani), în limba 
lor »Bijamma«, cari au o culturâ veche çi o hte- 
raturâ bogatâ. B. e traversatâ de rîul Irawadi, 
care primesce în sine o mulfime de afluenfi ; 
cHma e fierbinte; vegeta(ia bogatâ; dintre miné
rale se aflâ aur, fier, petroleu, etc. Comerciul e 
în mânile Europenilor çi Chinezilor. B. supe- 
rioarâ are 4 divisiuni : (B. nordicâ, B. centi’alâ, B. 
esticâ çi B. sudicâ) ; B. inferioarâ are deasemenea 
4 divisiuni ; (Aracan, Irawadi, Pegu çi Tenasserim). 
Oraçe mai mari : Mandate (188,815 loc.), Rangun 
(180,324 loc.), Malmen (55,785 loc.), etc. Dupâ 
religiunecei mai mul(iloc. sûnt buddhiçti (aproape 
7 milioane), apoi mohamedaniçi aJte secte pâgàne.

Birmingham, (pron. Berminghem), oraç (cott.) 
în Englitera, lângâ rîul Rea, eu 429,171 loc. (1891), 
residenfâ eppeascâ; catedralâ în stil gotic; casa 
oraçului (Town-hall) ziditâ în 1832—1850 ; poli- 
technic. B. e unul din cele mai industriale oraçe 
ale Engliterei, aci se aflâ însemnate fabrici de : 
articole de métal, arme, vagoane, vapoare, etc. 
Comunicafia prin oraç o înlesnesc; tramvai çi 
trenuri.

Birocrafie, (delà franc, bureau, masâ, birou 
çi grec, krateô, sûnt stâpân), e luat în în(elesul 
de 0 stâpânire eu vederi ânguste çi pedantâ a 
functionarilor administrativi. B. domneçte mai 
aies în statele centralisate. Ea a fost în fioare în 
secl. XVIII. çi în prima jumëtate a secl. XIX. 
Organisatiunea statelor moderne tinde însâ sâ 
0 înlâture astâ(}i eu desâvîrçire: B. este incom- 
patibilâ eu deliberatiunüe publice, eu sistemul 
colegial în organisarea functiunilor çi mai aies 
eu presa. Cuvêntul de B., oând se mai înti'e- 
buin(eazâ astâ(Ji, e luat, în cele mai dese casuri, 
într’un injeles rëu. Astfel sûnt numifi biroora(i, 
(çi prin analogie servioiile publice birocra(ü), 
funo(ionari indolen(i, reoalcitran(i la progresele 
timpului, rutinari. Presa acusâ foarte adesea B. 
ca fiind causa întareperii multor reforme în 
administratiunile publice.

Biron, \) B.,Charles de Gontaut,ducede, n.l561, 
adict al luiHenric IV., numit çi »Fulmen GalLiae« ; 
pentru legâturile sale secrete eu Spania fù dé
capitât 1602. 2) JB., Ernst Johann de, principe 
(duce) de Kurland, n. 1690, fiul proprietarului 
Bühren, favorit al principesei de Kurland, Ana 
Ivanowna, care se ureâ 1730 pe tronul Rusiei 
çi prin care B. domni preste întreaga Rusia; 
1737 principe de Kurland çi tutorul prin(ului 
moçteuitor fwan, appi regent; fù arestat 1740

32*
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çi exilât în Siberia ; rechiemat 1741 de Eüsabeta, 
repriml principatul Kurland, de care ab(}ise 1769 
în favorul fiului sëu Petru, -f- 1772. 3) B., Petru, 
duce de Kurland ?i Sagan, n. 1724; 1769 duce, 
1795 silit sa cedeze teara Rusiei, f 1800. 4) B., 
Armand Louis de Gontaut, duce de, n. 1753 
în Paris; 1789 membru in adunarea nationalâ, 
1792 general; ghilotinat 1794.

BIrs, afluent al Rinului în Elvetia, isvoresce 
în lura, curge prin valea Munster, 66 km. lung.

Birta, Elena, filantropâ româna din Banat, 
care a întemeiat »Asezâmêntul Elena Birta, 
n. Ghiba« eu un capital de 48,000 fl., admi
nistrât de un comitet fundafional sub presidiul 
eppului gr.-or. roman din Arad ; din fundafiunea 
B. se dau stipendii à 200 fl. la tineri din coltele : 
Arad, Bihor, Bichiç çi Cianad. Starea fundatiunii 
la finea anului 1895 a fost: .59,571-54 fl.

Birtok, nume dat luiBartolomeiuDragfl, (v. ac.)
Bis, (lat.J de doue cri; în musicâînsemneazâ 

repetarea unui pasagiu.
Bisanual, (botan.) se numesc plantele cari au 

durata de existentâ numai doi ani, se mai (}io 
çi biene, diciclice. Ele sûnt ierboase ; în primul 
an desvoaltâ numai radacina, care la cele dico- 
tiledonate e pivotants, çi o roseta de frunze açe- 
zate pe o tulpinS scurtâ sau de dimen.siune re- 
lativ mica; în anul urmâtor din mijlocul rosetei 
de frunze iese tulpina, ce va purta flori çi fructc, 
apoi toate pâr{ile acestea pier remânênd semin- 
tele, prin cari planta se reproduce. Din diverse 
cause se poate intêmpla ca o planta bisanualS sS 
înfloreascâ în primul an chiar, ca s. e.- Melilotus 
alba, Echinospennum Lappula, Mâselarita, etc. 
Exeraplu de plante bisanuale avem : Scaiul (Cir- 
siunj lanceolatum), Luminita (Oenothera biennis), 
Siilfina, Pâtrunjelul, Sfecla, Morcovul, Lumînâ- 
rica Domnului, etc. In descripliuni, colectiuni, 
gràdini botanice, plantele bisanuale se însem
neazâ eu semn deosebit. [S. Çt. R.]

Biscaya, sau Viseaya, una dintre cele trei pro- 
vincii bascice vechi în Spania, mârginitâ în vest 
de Castilia veche, în sud de Alava çi în est de 
Guipüzcoa; eu 2198 kma., çi 235,659 loc. La nord 
sÿ aflà Golful de B. vestit pentm multele fur- 
tùni. Locuitorii apar^in seminfiei bascice. Capitala 
acestui finut e Bilbao, (v. ac.)

Bischof, Carol Gustav, geolog, n. 1792 în Word, 
lângâNürnberg; 1819 profesor de chimie çi tech
nologie în Bonn, f 1870. Çi-a câçtigat mari mérité 
prin intemeiereageologiei chimice ; el a dat sciin^ei 
geologice o noua directiune.

BischolT, 1).5., Teod. Ludovic, anatom çi fisiolog, 
n. 1807 în Hannovera; a fost profesor pe rând 
în Heidelberg, Giessen çi München, câçtigându-çi 
frumoase mérité prin cercetârile sale embriolo- 
gice; f 1882. Opéré: »Entwickelungsgeschichte 
derSâugethiereund des Menschen», (1842), »His- 
torisch-kritische Bemerkungen zu den neuesten 
Mittheilungen über die erste Entwickelung der 
Sâugethiereier«, (1877), »Die Gesetze der Er- 
nâhrung der Fleischfresser», (eu Voit, 1859), etc.

2) B., Gottliéb Wilhelm, botanist, n. 1797 în 
Durkheim, f 1854 în Heidelberg, unde a fost prof, 
de botanicâ çi direotorul grâdinei botanice. S’a 
ocupat mai aies eu criptogamia, dar are çi scrieri 
generale din domeniul botanicei, aça: »Lehrbuch 
der aligem. Botanik^ (1834—39); »Worterbuch 
der beschreibenden Botanik®, 3 vol., (1833—44).

Mai însemnate opéré relative la oriptogame : 
•Bemerkungen zur Entwickelung der Equisefen 
und Lebermoose», (1853); »Über die morpholo- 
gische Bildung der Moos-Prucht«, (1840) ; »De 
Hepaticis Commentatio«, (1835), etc. Lui e de- 
dicat geuul Bischoffia Bl. dintre Euphorbiaoee

[S. $t. R.J
BiÿCOt, bucatâ de aluat fràmêntat din fSina 

finâ, ouë, unt çi zahâr çi copt de doué oii.
Biscutella L., (=d5uë scuturi, alusiime la forma 

fnictului), gen de plante din fam. Crucifere- 
lor, tribu! Talaspideae, eu vr’o 5 specii, mai aies 
mediteraneane çi orientale, toate ierburi erecte 
eu frunzeîntregi sau penatifide, flori galbeue, friict 
silicuà orbicularâ, didimâ (siliculâ). In Roinânia 
cresoe prin locurile pietroase din regiunea alpinâ 
B. laevigata L., vulgar: Ochelari, Ochelarifi, 
Chelàrel. Dnele se cultiva ca décorative pe stân- 
càrii, (B. laevigate, B. sempervirens L., etc.)

[S. St. R.]
Bise, (franc.) ventul de nord çi nord-est.
Biseban-i, surdomu(ii sultanului, servitorii sëi 

cei mai credincioçi, cari se aflà pururea pe lÛDgâ 
dînsul çi au întrare în cele mai secreto oabiiiete 
ale lui, îi pâzesc hàitiUe cele mai pretioa.se, etc.

Bisecat, (botan.) frunzâ simplâ eu limbul im
partit în doi lobi pânà aproape de nervura 
medianâ.

Bisectat, (botan.) un organ împàrtit în doué 
segmente.

Biseptat, (botan.) sporii divisati pria doué 
despàrtituri transversale (sporae hiseptatael

Bisorial, (botan.) care e açezat pe doué çiruri 
paralele; se 4'ce despre frunze, despre .staminé, 
despre ovule açezate pe placente, despre se- 
minte, etc.

Biserica, (delà grec, basilica), 1) B. ca zi dire, 
în contrast eu templele pàgânesci, mosclieelo 
mohamedane çi sinagogele ovreesci, e edificiul 
consacrât cultului religios creçtin. Càt tiiiip a 
dâinuit prigonirea areçtinilor, cultul divin se 
tinea în locuri ascunse, în peçteri çi cataoombe. 
Scirile cele mai vechi despre constructin de B. 
creçtine dateazà din sec! III. ; ele aveau de model 
basilica (v. ac.) romanà. Dupa forma çi continutul 
acestor prime B.-i s’au desvoltat eu deosebire B.-le 
apusului în diferitele stiluri occidentale, iar 
cele resâritene aveau de model tipul central al 
B.-ei sf. Sofii din Constantinopole. Pârtile consti
tutive ale B.-lor sûnt âneâ din seo! IV. : cui tea 
dinainte, vestibulul (tinda, nartex, pronaos) pentru 
strâini çi pocàitori çi dependentele pentru pâs- 
trarea sf. obiecte, apoi hora (naia) pentru popor, 
subîmpârtitâ uneori prin serii de coloane çi oon- 
tinênd amvonul çi organele întroduse în sec! IX-, 
çi în sfÎTçit corul (presbiteriul) ou locuri ridicate 
pentru serviciul divin çi eu scaune pentru preo- 
time, despârtit de horà printr’o balustiadâ. Tur- 
nurile s’au întrodus în seo! XI., deçi olopotele 
erau întrebuintate déjà din sec! VH. Aoest plan 
s’a modificat çi adâugat conform cerintelor noue 
ale diferitelor confesiuni, eu deosebire prin rn- 
troducerea unei hore transversale înaintea alta- 
mlui eu 0 cupolâ deasupra pàtratului de între- 
tâiere eu hora mijlocie longitudinalâ, primind 
astfel forma de cruce. Dupâ ritul oriental mça, 
sau absida altarului, este inchisâ prin oatapi- 
teasmà sau têmplâ înfrumsetatâ eu icoane sjinte. 
B.-le dupâ ritul latin çi grec de regulâ se zidesc
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eu altarol câtrâ resârit. Dupa rela^iunea 1er una 
câtrâ alta ori dupa dignitatea ce o au, B.-le se 
deosebeso în : matre, parochiale, filiale, catedrale, 
mitropolitane, colegiale, sau dupa patronul câmia 
sûnt închinate, în : martyria, apostolea, prophe- 
tica. B.-le mici se numesc capele sau oratorii. 
Sfiulirea B.-lor se tine de puterea ordinarâ a 
archiereului, iar binecuvêntarea o poate face 91 
0 altâ persoanâ bis. de grad mai inferior, dele- 
gatâ de archiereu. piua aniversarâ a patronului, 
câruia este înehinatà B., se (jice chramul B.-ei.

2) B. ca societate în sens mai larg este 
fiecare societate religioasâ; în sens mai restrins 
sooietâtile religioase creçtine, • ce se deosebesc 
între sine prin simboale de credintâ, organisa- 
Jiune çi rit. (B. ort.-orient., rom.-cat., greco-cat., 
angbcanâ, luteranâ, reformata, unitarà $. a. (V. ac.)

Teologia oat. deosebesce : S. ascuUàtoare, care 
0 formeazâ laicii, mirenii (poporul) sub condu- 
cerea spiritualâ a B.-ei învëtàtoare. B. învëfà- 
toare, formata de ierarchie sau acea parte a 
B.-ei lui Christos, care e învestita eu tripla pu- 
tere ; a magisteriului (a propune adevërurile de 
credintâ çi mcralà), a ministeriului (a oferi sf. 
sacrificiu liturgie çi a administra sf. sacramente) 
?i a guvernàrii, (legislativâ, judicialâ çi penalà). 
B. müitantà, credincioçii de pe pâment, cari 
se luptâ pentru dobândirea fericirii ceresci. B. 
patienta, suQetele din purgatoriu. B.triumfantà, 
sufletele fericitilor din ceriu. Y. comuniunea 
sfintilor.

B. teritorialà, în Germania B.-le evang., consti- 
tuite între marginile diferitelor state dupa pacea 
relig. delà Augsburg (1555).

Biserica-Albâ, 1)B.-A., (magb. Fehértemplom), 
oraç eu magistrat în Banat, cott. Timiç, în apro- 
pierea stapunei de vapoare Baziaç. Acest oraç 
poartâ în emblema sa 0 biserioutâ albâ ridi- 
catâ pe 0 movilâ înti-’o câmpie verde, iar cadrai 
ei e impodobit eu struguri, semnul cultivârii viiler. 
La 1718 au fost aduse aici colonii germ. din 
Alsatia çi Lotharingia, iar în 1776 s’au açezat aici 
Sêrbi çi Romani. Românii pe la 1792 s’aü în- 
Dinltit prin colonii mai mici venite din Macedonia 
çi România. La 1787 B.-A. a ajuns sub jurisdic- 
tiuuea militarâ a regimentului romànOiiUric, mai 
târcjiu deveni comunâ resp. oraç liber. Ou des- 
Êinfarea confiniului militar, la 1872, ca oraç eu 
municipiu, s’a incorporât cott. Caraç-Severin. 
Primul députât dietal al acestui oraç $i cerc s’a 
aies Vinuen(iu Babeç (1873). 1876 B.-A. adevenit 
ora^ eu magistrat çi s’a incorporât cottului Timiç. 
^Li'e 5 biserici: 2 oatol., 1 sèrbâ çi 1 rom. gr.-or., 
zidità de_ archit. Cusman Cioloca la 1872, çi 
1 luteranâ. Poporafinuea numerâ preste 7800 loc. 
(5862 Germ., 1253 Sêrbi, 489 Români, 101 Magh. 
ÇI 95 Ovrei). Are tribunal, judet sing., preturâ, 
gimnasiu superior de stat, în care Umba românâ 
ca studiu facultativ se propune de un Maghiar, 
ai’e çcoale elenientare pentru bàieti çi fete, çcoala 
romàneascà e sus(inutà de oraç ; mai are sârârie, 
cocouarie çi garnisoanâ militarâ eu un general 
in frunte.

2) B.-Alba, (magh. Fejéregyhâz), com. în Ung., 
cott. Maramureç, lângà fluviul Tisa, aproap'e de 
biget, diecesa Gherlei, eu 1136 loc. Rom. agri- 
cultori çi prâsitori de vite ; bisericâ çi çcoalâ 
l'omanâ, odinioarâ mânâstire çi loc de înmor- 
mentare al episcopilor români din Maramureç.

Bisericani, mânâsüre în Rom., j. Neamtu, 0 
oarâ depârtare de oraçul Piatra, pe teritorul 
oomunei Pângârati, pl. Piatra-Muntele, situatâ 
pe un munte înalt aooperit eu pâduri de brad, 
eu 0 posifie framoasâ çi pitoreascâ ; de trei pâr(i 
este incungiuratâ eu clâdiri eu cate 2 etaje ; 
biSerica se afiâ în marginea curtii. Mânâstirea s’a 
început a se zidi la 1498 prin sirguinta stai'etului 
losif leromonachul, çi fu terminatâ de Stefan 
Vodâ çi Bogdan Vodâ, cari au dàrait-o eu multe 
bogàtüi la 1782 fù reparatâ din temelie. Pomel- 
nicul mànâstirei cuprinde pe to(i binefâcëtorii 
ei. Astâcjti mânâstirea are numai 4 câlugâri, pe 
când înainte de secularisarea averilor mânâsti- 
resci numërul câlugârilor varia delà 30 în sus; 
clâdirile ei serveso de penitentiar pentru corec- 
(iune, populat de preste 250 indiviiji.

,,Bisericâ orthodoxâ românâ", revistâ perio- 
dioà eclesiasticâ, organul oficial al sf. sinod din 
Rom. ; apare în Bucuresci, (tip. cârfilor biseri- 
oesci) ; primul nr. a apàrut în Oct. 1874 ; delà 
1878 pànà la 1 Oct. 1880 aparitia revistei a 
fost sistatâ, iar de atunci continuâ sâ aparâ, 
redactându-se pe basele regulamentului votât de 
sf. sinod la 17 Nov. 1873.

„Biserica çi Çcoala", revistâ bis., çcol. çi econ., 
organ âl eparohiei ort.-rom. a Aradului, apare 
în Arad, odatâ pe septëmànâ. Red. Aug. Hamsea, 
(tip. diecesanâ). A fost înfin(atâ la 1877 de 
eppul I. Médian.

Bisexuat, (botan.) eu amêndouë sexele : floare 
B. (hermafroditàj, care are çi staminé (organele 
masoule) çi carpelele (organele femele) ; planta B. 
are pe acelaçi individ organele ambelor sexe, fie 
câ ele sûnt în aceeaçi floare, sau în flori deose- 
bite, mascule çi femele, (flori unisexuate monoice) ; 
s. e. Cireçul, Viçinul, Përal, Aninul, Bradul.

Bisilabe, (lat.) cuvintele compuse din douë 
silabe.

Bismarck, Otto Eduard Léopold, principe de, 
fost cancelar al imperiului german çi prim- 
ministra prusian, n. 1 Apr. 1815 dintr’o veche 
familie oobUâ, pe moçia familiei sale Schonhausen. 
Studiile sale secundare çi le-a fàcut în Berlin ; 
1832 se duse la Gottingen, unde urmà cursuiîle 
facultâfii de drept, fârâ însâ a se obosi prea 
mult eu studiile obligatorii, ci câutând mai aies 
a-çi dobândi cunosoinfe dupâ oum îi venia lui 
la socotealâ. Cu cbipul acesta el nu ajunse sâ 
obfinâ 0 diplomâ academicâ. El întrà însâ în 
curênd în servioiul administrativ çi în aceastâ 
oalitate fù permutât la Aachen. In 1838 îçi fâoù 
anul militar la al II. batalion de vênâtori delà 
Greifsvvald, unde se apùcà de studiul agricul- 
turii, pentru-câ avea de gând sâ-çi adminis- 
treze el insuçi moçia pârinteasoâ. Dupâ moartea 
tatâlui sëu el fù aies députât la dieta provin- 
cialâ a Saxoniei. B. înfelese repede, câ Prusia ar 
trebui sâ-çi deao oonstitutie ce va mai liberalà. Pâ- 
rerile sale în aceastâ privintâ erau însâ cu mult 
mai moderate decât ale generafiei sale pomite 
în curentul liberalismului, aça câ i-se fâcea îm- 
putarea câ ar fi reaefionar. Constitutia delà 1849 
îl nemulfâmea, pentru-câ, dupâ opiniunea lui, 
ea acordase coroanei prea pufine drepturi. SoopuI 
sëu era atunci sâ înOinfeze un puternic partid 
regalist. Regele Frideric "Wilhelm IV. îl numi 
consilier de legafie la ambasada federalâ din 
Frankfurt a. M. Pe acea vreme statele germane
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forman o confederatie fârâ nici o consistenta 
realâ. In positiunea sa B. avù prilej a se con- 
■vinge de neajunsnrile acestei legâturi politice 
dintre statele germane precum ÿi de ostilitatea 
acestor state fafa de Prusia, pentru a câvei hé
gémonie B. oâuta sa oà^tige aderenti. In Frankfurt 
a. M. B. se ocupa ou idea creârü unui parla- 
ment vamal. In 1859 el accentua eu putere 
principiul, câ Prusia ar trebui sa se emanoipeze 
de tutela Austriei çi sâ-§i asigure he^emonia în 
terile germane. Idea lui însà nu gâsi aprobarea 
guvemului HohenzoUern-Schleinitz çi astfel B. fù 
rechiemat çi trimis ca ambasador la Petersburg. 
Aci el remase trei ani çi-çi câçtigà favoareaTaruIui 
çi a diplomafiei rusesci. In 1862 el fù trimis ca 
ambasador la Paris, iar în toamna aoeluiaçi an fù 
numit ministru çi provisor president al consiliului 
de ministri. B. se angajà sa asigure reorganisarea 
armatei, o dorinfâ a regelui, çi spre acest sfîrçit 
el pâçi foarte conciliant în oomisia budgetarà 
delà 30 Sept., aràtând câ Prusia are nevoie de o 
mare çi puternicâ armatâ, pentru-câ Germania 
nu trebue sa se piar(}â în teorii liberale, ci are 
trebuinfà de forfâ, càci marile chestiuni politice nu 
se resolvâ eu discursnri çi concluse de ale majo- 
ritâfü, ci »prin fier çi sânge«. Majoritatea camerei 
însà nu avea încredere in B. çi nu voia sa au(}à 
de crédité pentru noua organisafie militarâ. B. 
se hotâri atunci a guverna fârâ budget çi începù 
a vorbi camerei pe un ton violent, declarându-i, 
câ toatâ chestia se reduce la un joc de forfâ, 
iar cel ce are puterea va procéda dupâ cum 
crede de cuvun^â. Astfel prâpastia între B. çi 
camerâ deveni enormâ. Insâ în acest timp B. 
se apucà a da chestiunii germane o solu- 
tiune. In 1863 el ceruse déjà Austriei, ca aceasta 
sâ împartâ eu Piusia conducerea afacerilor ger
mane, sau, în cas oontrar, relatiile dintre Prusia 
çi Austria vor fi compromise. Austria însâ credea 
pe Prusia slâbitâ de conflicte constitutionale çi 
nu oedà, aça câ relafiile între aceste douë jeri 
furâ rupte. B. îçi fâcù din Italia o aliatâ. Pe 
câmpul de resboiu Prusia remase învingêtoare 
çi B. se mul^âmi sâ arondeze teritorul prusian prin 
anexiunea statelor Schleswig-Holstein, Hanno- 
vera, Kurhessen, Nassau çi Frankfurt çi înte- 
meià astfel hegemonia Prasiei asupra Germaniei 
de nord, pe care o alià apoi eu statele germane 
de sud prin o aliantâ ofensivà çi defensivâ. Suc- 
cesele militare çi diplomatice ale lui B. schirabarâ 
opinia pubücâ în favoarea lui çi el gàsi chiar 
sprijin la oposijia liberalà, Spre a évita un conflict 
eu Francia, care ceruse compensajiuni în pro- 
vincia renanâ, el câutà sâ amâne întrarea statelor 
germane de sud în federajiunea germanâ. Fran- 
cezii însâ pierdurâ în curênd râbdarea çi se 
folosiràdechestiuneacanditatureilatronulSpaniei 
spre a déclara Prusiei resboiu. Spre a sili pe 
Englitera a persista în neutralitate, B. publicà 
la 29 Iulie 1870 o sérié de desvëliri, arâtând 
planui'ile lui Napoléon asupra.Belgiei. Eesboiul 
se termina eu noroc pentru Prusia çi B. anexà 
Alsafia çi Lotharingia spre a asigura Prusiei o 
frontierà de fortàrete. In Versailles apoi el în- 
cheià tratatele, prin cari statele germane de 
sud întrarâ în ferajiunea germanâ. Pacea delà 
Frankfurt a. M. o încheià tôt el. Cu înfiintarea 
»imperiului german«, B. fù numit cancelar 
al imperiului, înâl^at la rangul de principe çi dotât

en un mare domeniu în Lanenburg. Delà resboiu 
îneoaei B. puità o luptâ înverçunatà în contra 
partidului catolic, çi se ôcupà mai aies cu ches- 
tiunile sociale çi finanfiare ale imperiului. In po- 
ütica exterioarâ, scopul sêu era de aci înainte 
manfinerea pàcii. Dupâ congresul delà Berlin, 
el încheià în 1879 o aliantâ cu Austria, dâreia 
i-se adause mai târ()iu çi Italia. Nafiunea ger
manâ, recunoscëtoare pentru meritele sale, i-a 
manifestât de repe^ite ori simpatiile ei. Dupâ 
urcarea pe tron a împëratului Wilhelm H., se 
ivirâ diferenfe între tinëml monarch çi funda- 
torul imitâtii germane, aça câ acesta îçi dâdù 
în 1891 demisia çi se retrase la Fiiedriobsruhe. 
Antagonismul dintre B. çi împëratul Wilhelm a 
prodùs 0 adâncà deprimare în opinia publicà 
germanâ. Cf. W. Muller, Eeichskanzler Pürst 
B., (1881); Ausgewàhlte Eeden B.’s 1862—1885, 
în 3 vol. (Berlin).

Bismarck-Schonhausen, 1) Herbert Nicolae, 
conte, secretar de stat, fini mai mare al prin- 
cipelui Bismarck, n. 1849 în Berlin ; a lucrat 
alâturea cu tatâl sëu çi pe cariera diplomaticà; 
la 1891 s’a retras çi el. 2) Wilhelm Albrecht Otto, 
conte, president guvemial înHannovera, al doilea 
fiu al princ. Bismarck, n. 1852 în Frankfurt, a luat 
parte în resboiul din 1870/71 ca adjutant al lui 
Manteuffel, apoi a func(ionat în canoelaria imper.

Bismarck-insulele, v. Britania nouâ.
Blsmut, (Bi), métal alb-roçietic, fragil, cristali- 

sat în sistemul hexagonal. Se gâsesce în naturà 
mai cu samâ în stare nativâ (liberà), suai rar în 
combinatiuni. Are greutatea atomicà 207 5, densi- 
tatea 9-9, se topesce la 270°. Se aseamânâ mult 
cu stibiul (antimoniul). Are doué feluri de com- 
binafluni, în unele este trivalent, in altele penta- 
valent, aça: Trioxidul de B.: Bia 08 çi Pento- 
xidul de B.: Biii 06; clorura de B.: Bi Cl9l 
sulfura de B.; Bi2 S3, etc. Se întrebuia(eazâ 
pentru aliage, cari se topesc la temperaturâ 
foarte scàcjutâ; astfel aliagiul compus din 4 parti 
B., 1 parte oadmiu, 1 parte staniu, çi 2 parti 
plumb (metalul Wood) se topesce la 65°. Unele 
dintre combinatiunile B.-ului se intrebuinteazà 
în medicinâ.

Bismutina, minerai cristalisat în sistemul orto- 
rombic; strâlucire metalicâ de coloare gri de 
plumb sau gâlbie. Este o trisulfurâ de bisinut ou 
putin cupru çi fier. Se gâsesce în multe locnri 
în America, Anglia, Francia, Germania, etc. Ser- 
vesce la extragerea bismutului.

Bismutit, minerai sub formâ de cruste sau în 
pulbere, de coloare albâ sau verde-galben. Este 
un carbonat de bismut hidratat. Se gâse.sce îm- 
preunà cu bismut nativ în Germania, Francia, etc.

Bisoca, 1)B., munte însemnat pe iiotaruldiutre 
j. Buzeu çi Eâmnicu-Sàrat, înalt de 960 ni.; pe 
lângâ frumsetile naturale e bogat în minérale 
çi mai cu samâ: fier (piritâ), plumb, aiamâ ç| 
nucioasâ. Aici sùnt gropile de aur de unde Euçii 
in 1828—1836 au scos foarte mult aur. 2) B., 
com. rur. în Eom., j. Eàmnicu-Sàrnt, pi. Kâmnic, 
situatà la poalele muntelui cu acelnçi niiine; se 
compune din cât. : B., Bàltâgari, Sûrile, Çindila, 
Eecea, Lopàtâreasca, Bisocuta çi Poiana, avénd 
în total 1471 loc. pe un teritoriu de 10,340 hect. ; 
sùnt 2 biserici çi 1 çooalâ, terenul e muntos; 
loouitorii se ocupâ mai aies ou prâsirea vitoloi 
çi cu lemnâria, mai putin ou agricultura.
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Bison sau zimbru, bour, (Bison europaeus), un 

mamifer din fam. Cayicornia, subord. rumegâ- 
toarelor, oïd. Artiodactyla (ou degete pàreche), 
are coarnele mioi, la partea dinainte a fruntâi, 
fi'untea e mai mult latâ decât lungâ çi boltità. 
Are për long la frunte, cap çi grumaz. Coada 
scurta çi groasa. La partea dinainte corpul e mai 
înalt oa la partea din dërët. Coloarea përului 
brunâ-negrie. Inalt de vr’o l-8 m. çi lung de 
vr’o 3'5 m. Cel mai mare animal din Europa. Mai 
înainte era respândit preste toatâ Europa cen- 
tralâ, precum çi în muntii Carpa(i (maroa Mol- 
dovei e un cap de zimbru). In Ardeal, cel de pe 
urmà B. s’a puscat în 8 Oct. 1762 în muntii 
Bârgâului. Astâ(}i se aflânumai în Litvania, (pâ- 
durea imperialà delà Bjelovjeç) §i în Caucas.

B. american, (Bison americanus), înrudit de- 
aproape eu zimbrul european, are însâ coaruele 
mai groase la ràdâcinâ çi capul foarte mare çi 
butucânos. Coloarea përului brunâ. Inâltimea la

mâni greco-cat. ; fabricâ de iarbâ de puçoâ. 3) 
B. çi Bistri, comune mioi rutene în Maramureç 
eu dealuri vâroase, din cari se proyede mai în- 
treg comitatul eu var. 4) B., (Szolyva-Nagy-B.), 
com. mica în cott. Bereg (üng.), 1836 loo. Ru- 
teni çi Germani ; în apropiere se gàsesce un isvor 
eu apâ alcalino-muriaticâ. 5) B., munie, 1836 m. 
în muntii Sebeçului, cott. Sibiiu, loc climatic, 
cercetat vara mai aies de bolnavi, cari suEer 
de piept. Erariul pune la dispositia publicului 
preste 30 locuinte bine întoemite.

Bistre^u, 1) B., com. rur. în Rom., j. Dolj, 
pl. Bâilesci, situatâ la Dunâre; se compune 
dintr’un singur cât. eu 2787 loc. ; are 2 biserici, 
1 çooalâ primarâ de bàieti eu 2 învëtâtori çi 
1 de fete eu 1 învëtâtoare. La marginea Dunàrii 
se vëd ruinele unor ziduri numite »C e t a t e a«, 
unde s’au gâsit monete romane din timpul lui 
Septimiu Sever. In resboiul româno-ruso-tui-c 
(18 Maiu 1877) un detaçament de Turci îneer-

Bison americanus.

umeri 2 m., lung. vr’o 3 m., lung. coadei 50 cm., 
greutatea 600—1000 kgr. Tràiesce în America 
de nord prin stepe çi prerii. V. üustr.

Bispor, (botan.) ascele ce contin înlâuntrul lor 
doi spori (thecae bisporae).

Bissagos, (Bissao), grupâ de insuie în vestul 
Senegambiei ; în posesiunea Portugaliei.

Bissaya, popor malaic pe ins. Filippine, supus 
parte Mohamedanilor, parte Spaniolilor.

Bisseni, popor, v. Pacinati.
Bistouri, cutit chirurgical de diferitâ forma çi 

mârime, fixât în mâner, mobil sau fix.
Bistra, 1) B., numirea rîiüui çi a vâii ce duce 

din Caransebeç în teara Hategului. Rîul B. isvo- 
resce în cott. Hunedoarei, la poala muntelui 
Vîrful Pietrii, çi curge mai ântâiu spre nord, 
apoi se îndreaptâ spre vest çi se varsâ în Timiç. 
Culmea despàrtitoare între rîul B. çi rîul Hate- 
gului este pasul Poarta de fier, cunoscutâ àncâ 
de pe timpul împëratului Traian, care strâbâtù 
pe aici la Sarmizegethusa în prima sa expeditie 
contra Daoilor. 2) B., com. mica în cott. Turda- 
Arieç (Trans.), cercul Câmpenilor ; 3618 loc. Ro-

oând sa treaeâ Dunârea delà Cibru-Palanca la 
B., a fost alungat do regimentul I. de Roçiori.
2) B., baltà eu o suprafatâ de 800 hect. pe 
teritorul com. B., 4 km. départe delà Dunâre.
3) B., schit mic lângà comuna eu aceeaçi numire. 

Bistricioara, 1) B., rîulef ce isvoresce din muntii
Transilvaniei, (cott. Ciucului), prin pasul Tul- 
gheçului întrà în j. Neamtu (Rom.) çi între sat. 
(iâlugâreni çi Râpciunita se varsâ în Bistrita pe 
partea dreaptâ. 2) B., com. rur. în Rom., j. 
Neamtu, pl. Piatra-Muntele, formatâ din 4 sate 
çi 2 cât. eu 1743 loc.

Bistrita, 1) B., rîu înRom., isvoresce din mun- 
tele Vatra (ncrdul Transilvaniei) prin 2 sorginte : 
unul ce iese din piscul Galafilor çi altul din 
Piatra lancului; strâtaie cornul sudic M Buco- 
vinei, unde primesce pe partea stângâ rîul Câr- 
libaba, iar pe partea dreaptâ rîul Doma; la 
Çai'ul Dornei întrâ în Rom., curge în directie 
spre sud-est prin j. Suceava, Neamtu çi Baeâu, 
çi mai jos de oraçul Baeâu la satul Galbeni se 
varsâ în Siret. Valea acestui rîu repede comu- 
nicâ eu Transilvania prin pasul Tulgheç, deschjs



496 Bistrita — Bitemai

de TÎul Bistricioara, çi prin pasul Bicazului, deechis 
de rîul Bicaz. Âfarâ de aceçti afluenti mai pri- 
mesoe B. în j. Neam^u pe partea dreapta Tar- 
câui, iar pe partea stângâ Cracâul. Ora$e situate 
pe valea acestui lîu sunt: Fiatra çi Bacâul.

2) B., rîu în Rom., j. Vâlcea; isvoresce din 
muntele Briota, curge delà nord la sud pànâ la 
com. Tomçani, iar de acî se îndreaptâ spre sud-est 
çi la oât. Èîioasa se varsâ în Oit pe malul drept.

Blstrlfa, 1) B., (magh. Besztercze, germ. Bis- 
tritz), oraç liber regesc în nordul Trans., pe malul 
drept al rîului Bistrifa, lângâ çoseaua ce con- 
duce în Bucovina. Are 9109 loc., dintre cari 
Eomâni 2274 (aproape toti gr.-cat), Saçi 5517 
çi Maghiari 1126. B. e capila cottului B.-Nâsëud; 
aici se aflà perceptorat de dare, inspectorat de 
çcoale, sediul cercurilor prétoriale Beçineu §i 
laad, gimnasiu superior evaog., çooalà de fete 
sâseasca, gcoalâ agronomicâ sustinutâ de Univer- 
sitatea sâseascâ, çcoalâ industrialâ, cinci instituts 
fin antiare. Dintre institutiunile românesci amin- 
tim çooala elementarâ gr.-cat., institutul de crédit 
>Bistritana< çi societatea comercialâ «Comercian- 
tul«. Tîrgurile B.-ei sûnt foarte cercetate, co- 
merciul destul de însenmat îndeosebi spre Mol
dova. Oraçul B. se 4ioe a fi fost întemeiat de Saçi 
veniti în Trans. din nordul Ungariei; la 1222 
avea déjà comité propriu. Cu putine1 întreruperi 
a tost supus jorisdictiuniî comitelui Saçüor pana 
în timpurile mai noue.

B., protopopiatul gr.-cat., îçi are sediul în B. ; 
se compune dm 16 parochii cu 10,387 sufléte.

2) B., com. rur. în Rom., j. Mehedinti, pl. Ocolu 
de sus; formeaza com. cu cât.: lerghevita §i 
Foroina, avénd 1296 loc., cari se ocupâ cu agri- 
cultura çi prasirea vitelor. Aici se gâsesc nisce 
ruine vechi romane.

3) B., mànàstire în Rom., j. Neamtu, situata 
în depârtare de o jumëtate oarâ do oraçul Fiatra, 
pe stânga rîului cu aceeaçi numire, avênd o 
positie din cele mai frumoase; s’a zidit la în- 
ceputul secl. XV. de câtrâ domnul AJexandru 
cel Bun, care o înzestrà cu multe sate, moçü 
çi odoare soumpe. 1546 Fetru Rare? a înoit din 
temelie mânâstirea, fâcênd zid împrejurul ei çi 
alte îmbunâtâtiri çi zidind alâturea, în partea 
despre nord, o alta biserioâ, care astà(Ji servesce 
drept paradis; tôt el i-a dâruit satvil Mojestü 
cu tôt venitul. 1687 mânâstirea a fost închinatâ 
sfântului mormênt. Mânâstirea B. este de mare 
interes istoric çi archéologie; e ziditâ în stil 
bizantin çi bogat ornatâ; uça delà întrare este 
cea veohe delà funda^une çi e lucratâ cu multâ 
artâ. De valoare istoricâ foarte însemnatâ este 
0 icoanâ a Maicü Domnului, dâruitâ de Ana, 
marna lui loan Faleologul, împëratul Constan- 
tinopolei. Aici este înmormêntat Alexandru cel 
Bun, fundatorul mânâstirei, çi Alexandru, fiul lui 
Btefan cel Mare. Lângâ mânâstire se aüâ un 
isvor cu apâ mineralâ, avênd un gust foarte 
amar; pânâ acum âneâ nu i-s’a fâout nici o 
analisâ. Cf. C. D. Gheorghiu; Dict. geogr. al jud. 
Neamtu. Buouresci, 1895.

4) B., mànàstire în Rom., j. Vâlcea, situatâ la 
loc adâpostit pe valea strimtâ a rîului cu aceeaçi 
numire; fondatâ la 1498 de câtrâ patru frati 
Basarabesci, numiti çi Craiovesci : Barbu, Fârvu, 
Danciu çi Radu ; la 1683 fù reparatâ de Constantin 
vel Spâtar, mai târ^iu de domnul C. Brâncoveanul.

Domnul Gheorghe Bibescu hotâri la 1845 reclâ- 
direa mânâstirei, ce se afla în stare ruinata 
dar lucrârile de restaurare s’au terminât deplin 
numai la 1856 sub domnul Barbu DimitrieÇtirbei. 
Mânâstirea se administreazâ de un îngrijitor; ea 
posede mai multe odoare vechi; aici s’au gâait 
mai multe manuscripte çi càrti vechi, ce s’au 
depus la museul national. (Cf. Letopisetul delà 
B. în Conv. lit. XXTX, p. 753.) In biserioâ so 
pâstreazâ çi moaçtèle sf. Grigorie Decapolitul. 
In mânâstirea B. este instalatâ acum o çcoalâ 
de suboficieri. [nt.]

„Bistritana“, institut de crédit çi de economü 
în Bistrita, (Besztercze, cott. Bistrita-Nâsëud), 
întemeiafâ în 1888. Capital social de 40,000 fl. 
în 400 actiuni à nominal 100 fl. Cupoanele se 
prescriu dupâ 3 ani. Frofitul net în 1895 a fost 
de fl. 8002.75; dividenda pro 1893/4 à 8 fl. de 
actie. Revirementul fl. 4.151,643’68.

Bistrita-Nâsëud, (magh. Beszteroze-Naszod), co- 
mitat în nordul Trans., în vecinâtatea Bucovinei 
çi Moldovei. B., cu un teritor de 4014 35 kmJ., 
e unul dintre cele mai muntoase comitate ale Un
gariei. Rîurile Someçul mare çi Bis tri fa impart 
muntü acestui comitat în trei grupe ; dintre pis- 
curile mai înalte amintim: Bëtrâna (1713 m.), 
Vîrful Eepede (2077 m.), Vîrful omului sau Pu- 
trëdu (2135 m.), Pietrosul (2102 m.) çi Strunioara 
(1994 m.) Çes nu se aflâ pe teritorul B., dar 
vâile produc cereale çi în pârfile mai de jos 
cresce çi vita de vie ; muntü sûnt acoperiti cu 
pâduri extinse, întrerupte de pâçuni bognte, çi 
cuprind în sinul lor comori de minérale (aur, 
argint, fier, plumb, etc.), cari însâ nu se exploa- 
teazâ în mod suficient. Isvoare de ape minérale 
se aflâ în Maier, Sân-Georgiu, Pintic çi Valea 
vinulni. Clima e rece çi aspiâ, în pârtile sud- 
vesüoe cevaç mai domoalâ. Are 104,737 loc., 
dintre cari Români 70,466, Saçi 25,268 çi Ma
ghiari 4994. Ocupatiunile de câpetenie ale po- 
poratiunü sûnt agricultura çi exploatarea pâduri- 
lor, în parte çi exploatarea minelor. Afarâ do baia 
erarialà delà Rodna veche, întreprinderi indus
triale se mai aflâ: mari joagëre în Borgo-Prund çi 
Borgo-Bistrita, fabricâ de hârtie în Boigo-Prund, 
berârie în Bistrita, fabrici de spirt în Nâséuc 
Bistrita çiEntradam; industria mica e represen 
tatâ prin màsari, butnari, rotari, morari, tabâoari 
cojocari, curelari çi ciobotari. Administrafia: B. 
e împârtit în 4 cercuri prétoriale : 1) Beçineu 
cu 32 comune; 2) laad cu 29 oomune ; 3) Nâsëud 
cu 23 comune; 4) Rodna veche cu 13 comune, 
çi un oraç cu magistrat régulât; Bistrita, care 
e çi capitEÜa cottului. Cottul B. s’a format (187G) 
din vechiul scaun al Bistritei çi din distriotul 
Nâsëudului, la care s’au mai adaus çi unelo comune 
din fostele comitate Dobâca çi Solnooul interior. 
Cf. çi Nâsëud.

Bisulcele, animale mamifere cu doue copite.
Bîtca Rea, munte lângâ Cârlibaba în Buco

vina, din care se scoate minerai fieros. B. 
numesc muntenii nu numai muntü întregi, dar 
çi în genere vîrfurüe conice dintr’un çir de 
munti. [Dr. I. G. Sbiera.]

Biternat, (botan.) de douë ori ternat; se (Jice 
de frunzele compuse, al câror petiol coraun 
poartâ 3 petioluri secundare, fiecaie terminât 
eu câte 3 foliole, sau de nervure ce nasc câte 3, 
flecare divisându-se în alte 3.
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Biterolf çl Dietleib, poem epic german delà 

înoeputul secl. XIII,, de un autor necunoscut. 
Tinërul D. cautâ pe tatâl sëu B., rege spaniol, 
care a plecat la cuitea lui Attila; în druin e 
atacat de Gunther ?i Bui'gun(jii sëi; pe tatâl sëu 
il alla în Polonia. De aici pleacâ la "Worms, 
nnde se luptà eu Siegfried çi eroii delà Ein. 
Poemul a fost éditât de Jânicke (1866).

Bitinia, (Bithynia), (earâ în nord-vestul Asiei 
mioi între Marea Neagrâ çi Marea Marmara. Pe 
la 281—74 a. Chr. a fost regat independent avênd 
de oapitalâ Nicomedia, pana ce deveni provineie 
romanâ.

Bltjuga, afluent diu stânga al rîului Don în 
guv. rusesc Woronesh. Pe lângâ aoest rîu se 
prâsesc inul(i cai.

Bitlis, oraç în Annenîa turceasoâ, lângâ rîul 
B., spre sud-vest delà lacul Wan; 15,000 loc. ; 
comerciu însemnat. Vilaietul B. are suprafa(â de 
26,800 kma., çi 325,000 loo.

Bitolla, oraç în Macedonia cunoscut sub nu- 
mele oficial Monastir, (v. ao.J

Bltonto, ora§ în prov. ital. Bari (Apulia), eu 
22,726 loc. ; reaidenfâ eppeascâ. Aeî au fost îri- 
vinçi Austriaeii (Visconti) de câtrâ Spanioli (Mon- 
temar) 25 Maîu 1734.

Bitte, Stefan, bârbat de stat maghiar, de origine 
dintr’o veohe familie nobUâ din Ungaria de sus ; 
n. 1822. Tatâl sëu, pe acel timp vice-comite al 
cottului Pojon, i-a dat o cresoere bunâ. La 1848 
députât dietal çi aderent al lui K o s s u t h, a par
ticipai în Apr. 1849 la detronarea din Dobrifin, 
iar dupâ catastrofa delà §iria a emigrat spre 
apus, insâ dupâ sourt timp, prin gracia prea 
înaltâ, s’a reîntors în patrie çi a trait în retra- 
geie, la (earâ, în Somogy. In dietele delà 1861 
çi 1865 el a représentât apoi ceroul Sigetvar; 
la 1870 al A b r udul ui. S’a angajat paitidei lui 
Deâk çi Andrassy; la 1872 a fost aies pre- 
çedinte al camerei deputatüor, iar apoi ministru 
de justifie; la urmâ 1874 preçedinte al consUiului 
în cel din urmâ ministeriu deàkist. Fâoêndu-se 
în fine fusiunea deakiçtilor ou oposifiunea mo- 
deiatâ a lui Tisza, B. a trecut în oposifiune çi 
astà(Ji tràiesce la fearâ în retragere delà polMcâ.

[V. B.]
Bltumen, sau asfalt, amestec de substanfe, pro- 

venit din discompunerea substanfelor organice, 
format mai eu samâ din idrooarbure çi pufine 
substanfe azotate çi oxigenate; corp negru, se 
topesce la 100° çi arde la aer eu flacârà fuli- 
ginoaaâ. Se gâsesce pe marginea lacului A s f al t it 
in Cuba, Peru, etc. Se întrebuinfeazâ ca coloare 
neagrà-brunâ în picturâ, pentru fabricarea lacu- 
lilor negre çi, amestecat eu nàsip, pentru pavarea 
stradelor.

Biturlgl, mare popor celtic, ce locuia eu deose- 
bire în centrul Galliei ; isousit în pregâtirea sou- 
lelor de métal. Capitala lor Avaricum (a4i Bourges) 
a fost asediatâ de I. César în 52 a. Chr.

Biv, cuvent slavon ; se (Jicea în timpurile trecute 
despre un boier, ce ieçise din slujbâ ; s. e. biv-vel 
logofët = exlogofët.

Bivalv, (botan.) eu douë valve ; se observa la 
diverse soiuri de fructe uscate, ce se desohid în 
douë bucàfi cari se îndepârteazà ca sa iasâ semin- 
tele, e.e. capsula de Liliac, leguma (teaca) de fasole, 
bob, mazere; silicua de rapifâ, varzà. Se mai ob
serva çi la antere.

Bivalva, molusce eu cochUa din doué valve, 
sinonim : Conchifere (Laraarck) ; Acéphale (Milne 
Edwards); Lamellibranchiata ; Pélecypoda; 
Elatohranchia.

Bivalvulat, (botan.) eu douë valvule; se ijioe 
de antere ce se deschid prin douë câpâcele ca 
sâ iasâ polenul afarâ ; s. e. la Dracilâ, etc.

Blvol, (Bubalus), un gen din rumegàtoare, eu 
corp robust, greoiu, fruntea boltitâ, coarnele 
scurte çi late, eu inele spre ràdâcinâ, la vîrf ne- 
tede. Përul gros, aspru, pe piept, burtâ çi partea 
din dërët a spatelui are pufin për. Coloarea neagrâ. 
La noi tràiesce specia Bubalus buffelus, lung de 
2-25 m., coada 50—60 cm., înâlfimea, la umeri, 
1-4 m. In India res. tràiesce selbatic çi îmblân^it. 
Se folosesce la tras. In Africa sudicâ se aflâ B. 
eaffer, în Guinea B. pumilus.

Bivolarl, 1) B., com. rur. în Rom., j. laçi, pl. 
Turia, pe valea Prutului, formatâ din sat. : B. 
tîrguçor çi sat, Buruenesci, Solonef, Chilienesci, 
Tabâra-Mànâstirei, Cornul-Negru çi Bâdârâi, eu 
0 populafie de 2873 loc. Tîrguçorul B. înliinfat 
la 1834 are singur o populafie de 1206 loc., 
din cari preste 1000 sûnt Ovrei; aici e reçedinfa 
coniunei çi a pl. Turia, casarma dorobanfilor 
pentru paza frontierei çi un spital judefean. 
Biserica s’a zidit la 1838 de fam. Gbica; mai 
este 0 çcoalâ de bâiefi eu 2 învëtatori çi o çcoalâ 
de fete. Loc. romani se ocupâ eu agricultura çi 
pràsirea vitelor, iar Ovreii eu meseriile çi negotul. 
2) B., localitate în Rom., j. Argeç, pl. Lovistea, 
pendentâ de com. rur. Jiblea; în secl. H. al erei 
creçtine legionarii romani, cari au colonisât poalele 
Carpafilor, au înfiinfat un stabiliment balnear în 
Bulidava, ale oàrei ruine mai exista çi astâiji, la 
B., aproape de mânâstirea Cozia, pe malul stâng al 
Oltului. Isvoarele minérale delà B., descrise de C. 
Istrati, Gr. Stefânèscu, Dr. Aronovici, A. Bernad- 
Lendway çi I. Félix, dau o apâ chloro-sodicâ iodu- 
ratâ, litionisatà çi magnesicâ termalâ, avênd 28° C, 
çi 0 apâ feruginoasâ. In ruinele clâdirii s’au gâsit 
numeroase fârâmâtuii de oale çi de sticlâ groasâ 
çi mai multe monete romane de aur, argint çi 
bronz, toate anterioare sau oontimporane cuce- 
ririi Daciei prin Romani.

Blvuac, lagâr în camp sub ceriul liber, spre 
deosebire de lagârul de corturi çi bârâci.

Blxa L., (botan.) gen de plante lignoase pu- 
rurea ver(Ji din familia Bixaceelor, ce cuprinde 
douë sau trei specii americane, dintre cari una : 
B. Orellana L. se cultivâ astâiji pretutindeni 
în regiunile calde ca plantâ tinctorialâ. Din 
pulpa fructelor ei se extrage orleanul, o ma- 
terie de coloare roçie. (A. Pr.J

Bixacee, (botan.) familie de plante lignoase 
dicotile, de flori regulare, înrudite eu Tiliaceele, 
Violaceele çi Cistineele, ce cresc în ferile calde. 
Cel mai importantgen eBiæa, (v. ac.) [A. Pr.]

Blzant, (Byzanfion), oraç comercial impoitaut 
lângâ Bosfor; întemeiat pe la 667 a. Chr. de 
câtrâ Megareni; 477—405 fâcù parte din con- 
federafia maritiinâ atenianà; la 196 d. Chr. fù 
dàrîmat de împër. Septimiu Sever; la 330 Con
stantin cel Mare îl fâcù residentâ çi capitalâ a 
imperiului roman, dându-i nutnele Constantino- 
pole, (v. ac.)

Bizantin, care e din Bizanf. Impérial B., im
périal roman (v. ac.) delà Constantin cel Mare pânâ 
la câderea (jonstantinopolei. Literatura bizan-
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tinà, literatura împeriuJui de resàrit pana la câ- 
derea Constantinopolei (1453), cnltivata într’un 
iraperiucare se întindeaîn cele3continente vechi, 
çi in curgerea atntor secli, ea este foarte variatâ, 
cupriu^êud toate genurile, dar çi foarte lipsitâ 
de originalitate : poeti cari pun istoria în ver- 
suri (Tzetzes), sau cari compun astfel de versuri 
încât sa aibâ înteles çi dacâ ar fi. cetite delà 
sfîiçit; istorici cari fac din istorie poesie çi 
moraJà dând mai mult sfaturi deoât causele eve- 
nimentelor; retori çi filosofl cari discuta din fir 
în për argumentele vechilor oratori çi filosofi, 
dar cari nu sûnt în stare a produce un singur 
argument delà ei. Bizantinii au fàcut totuçi un 
serviciu nemësurat civilisapunii moderne pâs- 
trând operele marilor autori clasioi într’o vreme, 
când restul lumii era cufundat în întunerec, 
resumându-le çi comentându-le, încât operele lui 
Photios, ale lui Mihail PselJos, ale lui Suidas 
çi Eustatius, episcop din Tesalonio, nu pot fi în- 
destul de aprepate de cultivatorii clasicismului 
elin. Unele lucrâri dovedesc chiar un talent real : 
dialogul Philopatris (secl, X.) a avut onoare sa se 
numere între dialogurile lui Lucian, în el se dis
cuta despre religiune çi politicà,pâgânismul avênd 
apëràtorul sëu. Literatura B. a început sa în- 
floreascà sub dinastia macedonicà (867—1057) 
când chiar împërafii Vasile I., Leon VI. çi Con
stantin Porphyroçenet îçi fâoeau onoare din cul- 
tivarea literatuiii. Mai însemna(i çi mai eu çir 
au fost istoricii, din cari 4 au luat fiecare fiinl 
întrerupt de predecesorul sëu, încât reunirea 
lor formeazâ o istorie compléta delà Constantin 
cel Mare pânâ la 1453 : Zonaras, Nicetas Aeo- 
minatus, Nichephoros çi Chaloondyla. Al^ii sûnt 
loan Soylitzes, Cedrenus, Simeon Metaphrast, 
Qare fârâ nici o criticâ a adunat Vie(i 1 a sfin- 
tilor; împëratul Constantin Porphyrogenet, çi 
cea mai eu talent decât to(i Ana Comnena; apoi 
Cinnamus, Acropolita, loan Cantaeuzen, loan 
Ducas .... Prima oolecpune a istoricilor bizan- 
tini s’a început la Paris (1654) de Labbé, cea 
mai buna se considéra: »Corpus scriptorum his- 
toriae byzantinae» înoeputa sub conducerea lui 
Niebuhr çi continuatâ dupa moartea lui de Aoa- 
demia din Berlin. [I. S. P.]

Bizantinism, 1) B., supunere umilitâ çi hnguçire 
fa(â de superiori, praoticatâ îndeosebi la curtea 
împëratilor din Bizaut (Constantinopole) ; 2) B., 
relatinnea dintre stat çi biserioà, ce s’a desvoltat 
în imperiul roman de est delà Constantin cel 
Mare încoace; statul a dat bisericii privilegii 
însemnate, dar çi-a réservât o influen(â hotàri- 
toare asupra ei çi considéra funcponaiii bise
ricii de func(ionari de stat.

Bizar, (ital. hizzarro), ciudat, neîndatinat; în- 
suçiri contrare bunului sim(; fantastic çi extra
vagant, sin. eu baroc, (v. ac.)

Bizerea, familie nobilâ rom. în Banat, çi-a 
adoptât numele delà riul B. sau Picerei. Este 
0 familie veohe istoricâ. La 1411 reg. Sigismund 
constata, cà B. poseda averi din adânci bëtrâ- 
nete. La 1438 Nicolas B., (aulae regiae miles), 
denun(à pe fratele sëu Ladislau, câ a conspirât 
eu Dan, prine. Eomâniei, trâdâud ou el Ungaria 
Turcilor, prin ce s’a fàcut infidel regelui. Pentiu 
aceasta i-s’au confiscat toate domeniile din distr. 
Caransebeçului. La 1438 reg. Albert din consi- 
derapune, câ nobilimea distr. în congregafiune

a fasionat eu juramënt, câ Ladislau B., dupa 
moartea tatàlui sëu, pururea s’a luptat vitejesce 
contra Turcilor, i-a renapoiat toate averile. Pe 
la 1447 fam. B. a ocupat oficii superioare îu 
armatâ çi aula régala. Un »Filius Pétri dicti 
vitéz de B.« era càpitan în oçtirea lui 1. Cor- 
vinul, eu care a fàcut expeditiuni în Balcani çi 
minuni de eroism. Mai târcjiu Înmu4indu-se 
familia B. a dat ansâ de procese nenumérate, 
aça încât pe la 1495—1561 între rudele B, çi 
Gaman au deours procese fârâ capët. Ultimul B,, 
dupâ confiscarea averilor nob., s’a domiciliât în 
BintinÇ, cott. Hunedoarei. In Banat çi a(Ji sûnt 
familii române eu numele Gaman, cari însà çi-au 
pierdut traditüle familiare. [V. Grozescu.]

Bjel —, Bjelo —, Cslm. pron. Bïel), alb; ocuiâ 
în numiri geografice. V. çi Biel —.

Bjelgorai, oraç în guvern. ruso-polou Lublin, 
18 km. delà granifa Galifiei; 7812 loc., cari fac 
site din për de cal.

Bjelgorod, oraç în guvern. rus. Kursk, la îm- 
preunarea rîurilor Vesselita çi Done( ; 22,940 loc. ; 
oomerciu viu; renumite sûnt luminârile de sëu 
din B. La 1593 s’a zidit în contra Tatarilor din 
Crimea cetatea B., delà care în secl. XVII. s’a 
fàcut un çir de fortificafii pânâ la Oka.

Bjelina, oraç în Bosnia, districtul Dolnja-Tusla, 
lângà rîul Drina; 7800 loc., în mare parte mo- 
hamedani; B. e capitale cercului eu acelaçi nume 
çi avênd positie favorabilâ e mult cercetat.

Bjelinskij, Visarion Chrigorevici, critio rus, 
n. 1810 în Sveaberg; 1832 fù relegat delà uui- 
versitatea din Moseva din causa »incapacitâtii«. 
Prin sirguin(â privatâ îçi completà cunoscintele 
sale estetice, literare çi limbistice, ocupându-se 
eu jurnalistica çi literatura, çi interesându-se 
mult de chestiunile sociale. In jurul lui se gru- 
parà cei mai renumiti litera(i tineri : (Turgenjew, 
Gontçarow ç. a.) t 1848 în Petersbui'g. Operele 
lui complets 12 tom. (Moseva, 1859—62.)

Bjeloje-More, v. Alba, marea.
Bjelo osero, (»lacul alb«), lac în guvern. ru- 

sesc Novgorod, 1125 km*., prin canalul Maria 
stà în legâturâ ou lacui Onega.

BJelostok, V. Bialystok.
Bjelovje^, pâdure întinsâ (1148 kma.) în gu- 

vernam. ruseso Grodno, pe platoul stràtàiat de 
rîurile Narva, Narevka çi Bielaja; odinioarà locul 
de vênat al regilor poloni, a(ji propriotatea (arului 
rusesc. B. e singurul loc, undc se mai aflâ în 
Europa bisoni, (în 1872 au fost 528 cap.) ; vênatul 
asupra lor e oprit; 103 familii îi pàzesc.

Bjorneborg,oraçcu portîn Finlauda, 10,157 loc.; 
çantier, fabrici de câràmidà, oomerciu însemnat.

Bjornson, Bjôrnstjerne, poet norvegian, n. 
1832 în Kvikne, mai àntâiu direotor de teatru in 
Bergen, 1865—67 în Christiania, din 1883 trâia 
în Paris, apoi iarâçi în patrie. Sci'iorile sale se 
disting printr’un colorit national çi aiatà miçcarea 
social-politicâ din Norvegia. Sor. : »Arne«. «Pesca- 
rita«, apoi dramele: «Huldao^ »Maiia Stuait in 
Scotia«, »Bunica«, tradusâ çi in româncsce. ■

Bjornstjerna, Magnus Fr. Ferd., conte, bârhat 
de stat çi soriitor svedez, n. 1779 în Dresda. 
Ca colonel în armata Svediei a luptat oontia lui 
Napoléon 1. la Grossbeeren, Dennewitz çiLipsoa. 
A participât la luptele din Norvegia, pànà ce a 
încheiat conventia delà Mosz eu priuc. Christian 
Frideric, care avù de urmare uniunea personala



Blacas d’Aulps — Blaj. 499
între Svedia çi Norvegia. f 1847. Opéré: »Theo- 
gonia, filosofla çi cosmogonia In(}ilor«, (1843).

Blacas d’Aulps, Pierre Louis, duce de, diplo- 
nmt francez, d. 1771 în Aulps în Provence. A 
luptat în corpul de armatâ al lui Condé, mai 
târ4iu agent diplomatie al regelui Ludovic XVIII., 
1814 ministrul casei regale çi de stat, 1817—30 
ambasador în Roma; f 1839 în Kirchberg (Austria 
inf.) B. a avut colectiuni pretioase de medalii 
orientale.

Black, (pron. Bleck), losif, chimie, n. 1728 în 
Bordeaux, 1756 prof, de medicinâ în Glasgow, 
1766 prof, de chimie în Edinburg, f 1799. 
Lucrârile sale despre gazuri ,?i càldura latentâ 
sûnt de valoare epocalâ.

Blackburn, oraç în Englitera; 120,064 loc.; 
industrie de bumbac; fabrici de maçine.

Black-RIver, numele multor rîuri, mai aies 
în America de nord ; mai însemnat cel din statul 
New-York; 200 km. lung; se vareâ în lacul 
Ontario.

Blackwater, rîu în Englitera, cott. Bssex ; la 
gura sa formeazâ golful B., renumit pentru stri- 
diile sale.

Blâgesci, oom. rur. în Rom., j. Baoâu, pl. 
Bistrifa de sus, aleâtuità dintr’un singur sat, 
avênd 1458 loo., cari se ocupâ. mai aies eu agri- 
cultura; 2 biserici .deservite de 2 preofi çi o 
çcoalâ mixta.

Blagoslovenla, fslau.J binecuvêntare.
Blagove^tenia, fslav.) Bunavestire.
Blagovjescensk, capitala guvern. ruso-siberian 

Amur (Asia), lângâ rîul Amur; preste 20,000 loo. ; 
fabricâ de fier, mori eu vapor, comeroiu viu spre 
China çi Rusia.

Blaha,Lmsa, eu numele familial- Reindl, artistâ 
(cântâreatâ) maghiarâ, n. 1850 în Rimaszombat; 
s’a distins în deosebi în piese eu sujet poporal çi 
în operete. E membrâ a teatnüui national din 
Budapesta.PJaJ> (niagh. Balézsfalva, germ. Blasendorf), 
opid in Trans., cott. Alba inf., açezat la îmbi- 
narea Têrnavelor pe o oolinâ frumoasâ.

ISTOBICUL.
B. în secl. XIII. se numia vila lui Herbold, 

(villa Herboldi). Herbold a fost fini lui Ost, voi- 
vodul Ardealulni pe la 1266. Stefan V., ducele 
Ai dealului, donà aoeastâ rilâ lui Teel, fiul lui Ebl 
de Bvassu, care o vêndù cumnatului sëu contelui 
Chyel sau ûhel, fiul lui Erwyn de Keluuk (Càlnic 
lângâ Miercurea). 1395 B. trecù prin donafiunea 
impêràteascà a lui Sigismund în posesiuuea lui 
Blasiu Cserei de N. Barot, delà care, probabil, 
çi-a càpâtat numele. 1535 B. era proprietatea 
lui Georgiu Bagdi, care zidi castelul de astafii, 
unde locuiesce mitropolitul roman unit. In 1606 
domeniul B. trecù delà famUia Bagdi la Paul 
Orvendi, iar delà legatai'ii acestuia, în 1610, la 
Stefan Kâkoni. Pe timpul domniei lui Gavrilâ 
Bethlen B. se pai-e a fi fost în posesiunea 
Bethlenescilor, pentru-câ numitul principe în- 
fruinsetà castelul eu ziduri pompoase. Acelaçi 
principe în 1617 donà B.- lui Simeon Péohy

Sz-Erzsébet, iar locuitorilor lui mai multe pri- 
™egii, între cari çi dreptul de oraç çi de tîrg 
de septëmânâ çi de an. Aoest Péchy a fost re- 
n,M1it_ca soriitor çi ca judaizâtor sau sabbatar, 
Çi pânâ la restaurarea din urmâ a oastelului, sub

episcopui Leményi, se alla în pod o câmâruta 
ou horn, în care Péchy sacrificase boi çi alte 
animale dupa ritul judaic. In 1660 B. trecù în 
posesiunea lui Gavrilâ Haller çi mai târdiu în 
a principesei Ana Bornemisza, sofia prinoipelui 
Apafi I. Dupa moartea lui Apafi IL, domeniul 
B. trecù la erar, iar delà acesta, în 1738, la 
episcopia românâ unitâ.

Pànà în secl. X¥. B. se finea de cott. Cetâtii 
de baltâ. La 1451 loan Huniade 1-a Incorporât 
la cott. Albei inf., de care se fine pânâ astàcji. 
(Cipariu, Arohiv pentru ist. çi filol., p. 52 çi urm.)

B. este în Ardeal doar unicul orâçel, care se 
poate numi âneâ românesc.

La 1738 exista numai satul B. Existentaoraçului 
este a se multâmi eppului Inooentiu Klein (Micul), 
care la 1738, stràmutând reçediu(a eppeasoâ delà 
Fâgâraç în castelul delà B., a oonoeput çi exé
cutât în parte mare planul unui oraç românesc, 
care sâ fie lui çi ui'màtorilor lui reçedinfâ ar- 
chiereascâ, iar culturel române un isvor nesecat. 
Pe oând Klein se lupta pe de o parte pentru 
emanciparea poporului rom. din sclâvia secularâ 
çi pentru recunoascerea individualitâtii nationale 
a Româuilor ardeleni ca factor politic independent 
în via(a de stat a Transilvaniei, pe atunci de 
altâ parte el însuçi pregâtia arma culturei care 
sâ-1 conducâ la libertate. Ou ajutorul casei dom- 
nitoare çi eu sprijinul material oferit de cler, a în- 
ceput a zidi biserica catedralâ, ce se afiâînfruntea 
piefii (v. ilustr.), çi mânâstirea, care încinge de 
trei laturi acea bisericâ, toate dupà planul fâcut 
de italianul loan Mai"tinelli, care s’a obligat a le 
ridica pentru suma, pe atunci respeotabilâ, de 
61,000 fi., din care clerul a oferit 25,000 fl. însâ în 
realitate n’a putut plâti mai mult de 16,(X)0 fl. 
V. a. Catedrala s’a terminât numai la 1765, însâ 
zidirile ce o încing în jur, destinate totodatâ çi 
de çcoale, în parte erau gata déjà la 1747, pe 
când Klein era în exil. Çcoalele au fost instalate 
în mânâstirea din juml bisericei catedrale de 
eppul PetruPaul Aaro n, urmàtorul lui Inooeutiu, 
la 1754. Ele erau la început numai o aça numitâ 
»çcoalâ de obçte«, care corespundea la un fel de 
çcoalâ primarâ sau elementarâ. In legâturâ eu 
«çcoala de ob.çte« era un curs gimnasial ou 2 clase 
çi 0 çcoalâ pregâtitoare pentm aceia, cari voiau 
sâ se faoà preofi ori câlugâri. Tôt în mânâstire 
se alla un seminar, însâ nu teologio, ci un fel 
de opetit séminaire» sau internat, în care vr’o 
20 alumni primiau provisiune întreagà din averea 
càlugàrilor basilitani, fârâ ca sâ fie obligafi prin 
aoeasta a se face preofi ori câlugâri. Pe làugà 
seminarul acesta, instalatîn mânâstireaSf. Treimi 
de lângâ biserica catedralâ, Aaron a mai întemeiat 
çi un al doilea seminar, munit diecesan, episco- 
peso sau al lui Aaron. Acesta a fost instalat în 
zidirea delà poarta cui'tii mitropolitane. Zidirea 
aoeasta s’a fâcut eu cheltuiala eppului Aaron çi a 
cleinlui, dând fiecare preot câte un galbin spre 
scopul acesta. Tôt în zidirea aoeasta era çi o mâ- 
nâstire de câlugâri, cari se îngrijau de crescerea 
pi-unoilor din seminar. In aoest seminar erau la 
început 12, mai târcjiu 24 alumni, tofi sus(inuti 
de Aaron. Precum ne spune istoricul Sam. Klein, 
se atlau în çooalele din B., pe timpul eppului 
Aaron, la 300 çcolari, »pe cari episcopui îi finea 
eu pane çi la prasnice çi ou fierturâ, pe unii âneâ 
çi eu haine çi eu câr(i. Çooalele adeseori le cer-
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ceta çi oâuta sporiul. Intr’însele foarte bine se 
propunea limba latina çi pentra aceea curênd se 
çi vestirà.» Cei dintai profesori la çooalele din 
B. au fost Silv. Caliani çi Grig. Maior, caii stu- 
diaserâ in Borna, Atan, Bednic, care studiase 
în Viena, Gerontie Cotorea, care îçi fâcuse stu- 
diile în Sâmbâta mare $i în fine Const. Dimi- 
trievici, care propunea în çcoala de obçte. Cu 
aceçtia s’au deschis çooalele din B. la 1754. 
Gimnasiul s’a desvoltat troptat atât în ce pri- 
vesce numërul claselor, oàt çi în ce privesoe 
numërul obiectelor de învëtàmênt pânâ la eppul 
loan Bob, care, întrSnd în functiune la 1784, 
reorganîzà acest institut dupa sistemul, ce era 
pe atnnci în yîgoare pentru gimnasiile din tearâ, 
Astfel gimnasiul câpëtà 5 clase, cari se numiau ; 

• Principia (L), Gramatica(IL), Sintaxa (III.), Be- 
torica (IV.), ?i Poetica (V. clasâ).

Imediat dupa moartea eppului Bob s’a înSin- 
(at la 1831, în legâturâ cu gimnasiul, çi cursul 
filosofic de doi ani; cari împrennâ se numiau 
»licen«, çi au remas în forma aoeasta pana în 
10 Maiu 1848, când din causa revolu(iunii s’au 
sistat prelegerile. In 1850 üceul s’a redeschis, 
însà cu nume ?i organisafiune noua. 8’a întrodus 
planul de învë(âmênt din 1849 pentru çcoalele 
din înipërâ(ia austriacâ çi clasele se ridicarâ la 
opt, precum sûnt çi astâ()i. Planul de învëtàmênt 
a suferit mai multe schimbâri, mai cu samâ dupa 
votarea legii din 1883, referitoare la çcoalele 
secundare. Delà 1850 încoace institutul aoesta 
poaità numele de gimnasiu superior.

Cele doùë seminare de prunci çi-au sohimbat în 
decursul timpului destinatiunea primitivà. Eppul 
Bednic, care întrase în functiune la 1765, a 
dat ordin, ca nici în seminarul sf. Treimi, nici 
•în seminarul lui Aaron sa nu se primeascâ alti 
tineii decât numai aceia, caii voiesc sa se facâ 
preoti çi sa îmbrace âncà în seminar haina preo- 
teascâ. Sub eppul Grigorie Maior la 1781 ambele 
seminarii s’au contopit într’unul çi au format 
seminarul teologic, care exista pânâ astâiji. Fie- 
care episcop a promovat desvoltarea çcoalelor din 
B. Inocentiu Klein le-a întemeiat ; Aaron le-a des
chis çi înzestrat; Bednic le-a lâsat toatâ averea 
sa; Gr. Maior a întemeiat fundatiunea de pane 
din venitele domeniului eppesc, ale seminarului çi 
ale fonduluibasilitan pentru 200 studentiçi a lâsat 
O fundatiune de 120 galbini pentru premiarea 
çcolarilor diligent!. Bo b a créât salarii din averea 
sa pentru 5 profesori; Lemény înainte de 1848 
a plâtit pe unii profesori delà cursul filosofic; 
Ç ul ut la 1865 a întemeiat cursul preparandial de 
doi ani çi la moartea sa a lâsat o fundatiune gran- 
dioasâ, din care se plâtesc douë salarii profesorale 
çi numeroase stipendii pentru studenfii din gim
nasiu. Vancea în 1885 a lârgit seminarul teo
logic cu O aripâ nouâ, ridicatâ cu cheltuiala fon- 
dului seminarial çi a tipografiei seminariale, dupà 
ce mai înainte, pe la 1878, ii lârgise sistemul de 
învëtàmênt. In 1884, cu suma datâ din caseta sa 
privatâ de 36,000 fl., înfiintà seminarul de bâieti 
çi astfel reînvià o institutiune, care existase mai 
multe decenii în secl. trecut. .Acest seminar în 
1892 îl strâmutà în ncul ediflciu pompes, care 
1-a ridicat lângâ biserica parochialâ çi pentru care 
a jertfit delà sine ca. 47,000 fl., iar edificiul se
minarial, ridicat la 1884, îl destiné de internat çi 
çcoalâ de fetite. In 1880 institutul preparandial

fù ridicat la 3 oursuri, iar în 1886 fù înzestrat 
cu local nou atât acest institut cât çi çcoala popo- 
ralâ, pentru care local Vancea sacrificà 10,000 fl. 
In 1889 ridicà cu cheltuiala fondului basilitan 
frumoasa salâ de gimnasticâ. Pentru procurarea 
aparatelor de gimnasticâ çi înavutirea museulni 
de flsioâ donà tôt în 1889 suma de 2000 fl. In 
1892 çcoala de fetite fù ridicatâ la rangul de 
çcoalâ super, çi açezatà în internatul de fetife 
de astâÿ. Tôt atuhci începù a se zidi çi asilul 
de copü cu suma de preste 6000 fl. Imbunàtafi 
salai'ele profesorilor çi se ingriji de cualiflcafiuiiea 
lor. Pentru fondul de pensiune al acestora dàdù 
3000 fl., çi dupâ moartea sa, toatâ averea sa 
mobilâ a lâsat-o seminarului studen(ilor gimna- 
siçti, aça încât aoesta are astàiji un capital de 
ca. 25,000 fl., iar din fundatiunea sa, ce o constitue 
domeniul delà B. S. Miolâuç, studentii çi profesori! 
din B. âncâ au sa capete o parte însemnatà.

In 1894 se zidi o nouâ aripâ la gimnasiu cu 
bani adunafi prin colectâ nationalâ çi contribuiri 
din fondurile archidiecesane.

In aceste çcoale delà B. a resunat odinioarâ 
glasul deçteptâtor al apostolilor românismului: 
George Çincai, Sam. Klein çi Petru Maior, 
în ale càror scrieri generatiunile române dinainte 
de 1848 au aflat leagânul originel noastre, au cu- 
noscut trecutul nostru dureras çi au gàsit motive 
de a se însuüeti pentru viitoiul poporului ro- 
mânesc. De pe catedrele acestor çcoale s’a auflit 
într’un lung çir de ani glasul pârintelui fllologiei 
române,Timoteiu Cipariu, ale cânii scrieri chiar 
çi pentru cei ce nu le aprobâ întru toate, for- 
meazâçi astâcji basa ulterioarelor studii pe câmpul 
cei vast a fllologiei çi istoriei limbei române. Intre 
pâretii acestor çcoale George Baritiu a învëtat 
»a remâné român«, cum se exprima dînsul în testa- 
mentul sëu, çi a cunoasce mijloacele, ou cari un 
popor poate înainta în culturâ çi elupta dreptu- 
rile sale politice. Din B. apornit Aron Pumnul, 
ca sâ trezeascâ consciinta nationalâ a Bomânilor 
din Buoüvina, çi Samoilâ Vulcan spre a deveni 
meoenatele literatilor romani çi întemeietorul 
gimnasiului din Beiuç pentni cei din Ungaria. In 
B. s’a format aoea consciintâ nationalâ în sufletul 
lui Andreiu Murëçan, care s’a manifestât cu 
atâta putere çi fnimsete în clasicul : «Deçteaptà-te 
Bomâne* çi s’a prefâcut apoi în consciinta unui 
popor întreg.

De numele B.-lui sûnt legate multe evoni- 
mente istorice de însemnàtate. La 1659 aioi a 
mâcelàrit Saidi Achmed paça pe locuitorii ré
voltât! la îndemnul lui George Bâkoozy II. în 
contra trupelor turoesoi. La 1704 35,000 curuti 
çi-au açezat tabëra în B. prâdând tôt tinutul din 
jur. Prinoipele Mich. Apafi I. çi sotia sa Ana 
Bornemisza adeseori petreceau timp îudelungat 
în castelul delà B. In 27 Oot. 1687 s’a încheiat 
renumitul tractai delà B., între imper. Aus- 
triei, ca protector, çi între principatul Transil- 
vaniei, ca teai’â autonomâ. Delà 1738 sAu t'nnt 
în B. 0 multime de aduuâri romftnesci, 
mai vîrtos hisericesoi, cari au avut însà inare 
înriurintâ çi asupra vietii culturale çi politice a 
Bomânilor. Dintre aceste mai însemnatà este 
adunarea delà 3/15 Maiu 1848 tinutà pe »Câmptd 
libertàfii« de lângâ B., unde 40,000 Eomâni au 
proclamât poporul român de natiune de sine sta- 
tâtoare çi au jui'at, cà ver luora pentiu emanci-
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parea lui din sclâvia politicâ. lu fine înregisti’âm 
aici »Pronuntiamenhd« din 15 Maiu 1868. care 
B provocat în contra autorilor lui peisecu{iune 
gréa din partea guvemului.

StAREA de ASTApi.
Dupa recensemêntul oel mai recent, în B. 

sûnt 1661 loc. Eom. çi 152 rom.-cai, 269 ref., 
101 Inter., 7 unit, gi 130 isr. Aici se aflâ çi re- 
çedinta unni protopopiat rom. gr.-cat. eu 27 co- 
mune bisericesci çi 16,730 snflete. B. are 3 bi- 
serici gr.-cat. rom. Biserica catedralâ, sau mâ- 
nâstirea este una dintre cele mai mari biserioi 
rom., eu 2 turnuri frumoase, între cari se gàsesco 
inscriptiunea : »Carolo sexto genitore eiusque fîlia 
Theresia augustis 1749, Basilica haec fundabatur, 
dein Theresia génitrice fllioque losepho secundo 
regnantibus 1779 sedente Gregorio restaurata*. lar 
deasupra întrârei mai este insoriptiunea : »Augens 
sacellis turribusque stipavit loannes de Lemény 
Praesul fogarasiensis 1837«.

Biserica parochialâ açezata pe termul drept al 
Têrnavei mari, are în jurul ei un cimiter, unde 
sûnt îngropati multi bârbati vrednici, între cari 
çi Alesandru Çterca Çulut, mitropolitul, pe al cârui 
raormènt se înaltâ un monument frumos, çi Tim. 
Cipariu, pârintele filologiei rom. Biserica curfii 
mitropolitane, pe care se aflà inscriptiunea : »Hac 
iter est, veniant sitientes bibere lymphas, post 
quas non ultra concutit atra sitis. A. D. 1629.« 
Sub aceastâ biserica se aflâ o criptâ spafioasà, 
în care zac osemintele nemuritorilor archierei 
unifi; Aaron, Rednic, Maior, Bob çi Vancea. Afarâ 
de aceste 3 biserici mai sûnt 2 oapele: ima în 
reçedinta mitropolitanâ çi alta în internatul de 
fetite. In satul B. se aflâ o micâ bisericâ calvi- 
meascâ, iar în oraç o sinagogâ jidoveascâ.

In mânâstirea atàt de renumitâ a St. Treimi, 
de Mngà biserica catedralâ, locuiesc acum pro- 
fesorii necasâtorifi çi un singur câlugâr. B., pe 
lângà institutele de învëtâmênt, are çi numeroase 
bibliotéci, între cari amintim: biblioteca archi- 
diecesanâ,seminarialâ, ciparianâ,gimnasialâ, van- 
ceanà çi a studenfilor gimnasiali. Museul din 
gimnasiu are o colecfie frumoasâ de obiecte.

Tipografia seminarialâ, eu local propriu, este 
una dintre cele mai vecbi institutiuni de soiul 
acesta, în care multe opéré de valoare s’au tipàrit 
într’un veac çi jumétate, iar acum edâ foaia de 
septêmânà »TJ n i r e a«. — In B. se aflâ mai multe 
reuniuni romane: »Concordia«, pentru ajuto- 
rarea orâçenilor, »Reuniunea femeilor« pentm 
ajutorarea internatului çi çcoalei de fetife, »Reu- 
niunea pompierilor«, »Casina românâ«, »Patria«, 
institut de crédit çi economii çi Æeuniuuea co- 
meroialà de consum», care a fost cea dintâiu so- 
cietate de felul acesta între Eomânü trans.

[Dr. A. Bunea.]
Blâjani, coin. rur. în Eom., j. Buzeu, pl. Slânic, 

între rîurile Slânic çi Càlnâu, compusâ din sat. : 
Bi çi Soresci, avênd 1550 loc., cari se ocupâ ou 
agricultura; 2 biserici eu 2 preo[i çi o çcoalâ.

Blâjel, (germ. Klein-Blasendorf, niagh. Balâzs- 
telke), coniunâ micâ în Trans., cott. Têniava 
mica, eu 1490 loc.. Romani (1095) çi Saçi; éco
nomie çi vii model.

Blâjeni, corn. rur. în Trans., cott. Hunedoara, 
eu 3299 loc. Eomâni gr.-or.

Blajeviciu, Teoctist, archiepiscop çi mitropoUt

al Bucovinei çi Dalmafiei, n, 23 Pebr. 1807 în 
satul Tiçàuf, lângâ Suceava, unde tatâl séu era 
preot; a studiat la liceul çi institutul teologic 
în Cernant çi fù sfintit preot în 1832 çi râu- 
duit mai ântûiû în Storojinet çi apoi în Prisâ- 
câreni. Vëduvind de timpuriu, s’a câlugârit în 
1837 çi fù numit îndatâ spiritual, çi in 1857 
rector la semiuarul clérical din Cornàut. In 
1863 fù aies çi întârit ca igumen în mânâstirea 
Dragomirnei, priirfind 1864 hirotesia de arohi- 
mandrit. Delà 1848 çi pânâ la reorganisarea oon- 
sistonüui episcopesc în 1866 fù asesor çi referent 
în acesta, suplinind.totodatâîn mai multe ràndnri 
catedre vacante la liceul, la pedagogiul ort.-or. 
çi la çcoala de cantori bis. din Cernâut. In 1874 
fù numit archimandrit diecesan çi vicar general, 
iar în 22 Martie 1877 archiepiscop çi mitiopolit. 
t 27 lunie 1879. B. a fost archipâstor hlùnd, 
bun çi eu lire nobilâ. A tipârit delà 1842 încoace 
câteva poesii în CalendaruI Bucovinei çi apoi în 
1854, când se acordarâ preoteselor vëduve pen- 
siuni din fondulreligionar, alte douë poesii : »Preo- 
tesele vëduve» çi »Imnul vêduvelor preotese din 
Bucovina.» B. a mai publicat : Theoretisoh-prak- 
tische Grammatik der daco-romanischen Spraohe. 
Lemberg, Czemowitz, 1844, care, levéïjntâ çi 
coreotatâ, se retipàri în Viena 1853, çi (sub nu- 
mele de Teoctist Çoimul) în 1855 çi 1866; apoi: 
Istoria vietü lui Isus Christos. Viena, 1865 ; Istoria 
biblioâ a açezâméntului celui vechiu. Viena, 1865; 
Creçtineascaînvëtàturâanâravurilor. Viena, 1865; 
un Tipicon bisericesc a remas netipàrit.

Blake, jBoftert, marinar engl., n. 1599 în Bridge- 
water; 1640 mem bru republican al parlamentu- 
lui, 1649 comandant suprem al marinei engleze, 
nimici flota principelui Euprecht, luptà 1652—53 
eu succès contra Olandezilor, ouceri 16571aSanta 
Cruz flota eu argint a Spauiei. + 1657.

Blamanjele, cremà din lapte çi migdale.
Blana, olànttrii, pieile animalelor ou për scurt, 

argâsite eu përul pe eie çi întrebuintate oa plapome, 
ca fete çi ca càptuçeli sau B. la veçtmiute de 
iamâ. Toate B.-le sûnt uçor argâsite çi adeseori 
colorate. B. fine au printre përul mare o làuâ 
deasâ, care e mai desvoltatâ la animalele din clinie 
reci, din cai'e causa ele dau marfa cea mai pre- 
tuitâ ; tôt asemenea e çi eu pieile de iaruâ delà 
animalele din climà temperatâ. Cele mai multe 
B. vin din Europanordicâ, Asia (Siboria) çi America 
arcticâ ; Eusia ocupâ rangul prira în aceste ar- 
ticole, iar tîrgul principal e în Lipsca la Pasci. 
Englezii posed aproape exclusiv oomeroiul eu 
B. nerd-amerioane çi în Londra se tiQ. pnua* 
douë auctiuni. B. maiînsemnate sûnt: pieile de 
urs, (Uraina sau Ursus), bmne çi negee ; pieile de 
bursuc, (viezure, Meles taxus), cenuçii eu burta 
neagrâ; pieile de polifag, (pisicâ de stâncâ, Oulo 
borealis), castanii eu pete încliise pe spinare; 
pieile de samur, (Mustela zibelina), brune çi 
aurii; pieile de jder, (Mustela martes), brune eu 
gât galben ; pieile de dihor, (Mustela putorius), 
galbene eu vîrfuri negre \ pieile de ermelin, (coconi 
Mustela erminea), vara brune çi fârâ valoare, 
iarna albe eu vîrful coijii negru ; pieile de vidrd, 
(Lutra vulgaris), brune eu burta ceuuçie piew 
de vidrà marinà, (Enhydris marina), negre îuch|se 
eu vîrfuri albe ; pieile de animaleputuroase, (Me- 
phitis mesomelas), negre ou vërgi iate albe ; pinte 
depisicdselbaticà, (Felis catus), oenuçii-g“,l'",eRI1
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vérgi negre 91 co(}i eu inele negre; pieile de ris, 
(Felis lynx), galbene-roçietioe, uneori pëtate -,pieile 
de tigru, (Felis tigris), galbene vërgate eu negru ; 
pieile de panterâ fi léopard, (Felis pardus çi 
Felis leopardus), galbene eu pete rotunde mai 
închise ; pieile de jaguar, (Felis onca), eu pete 
inelare ou oobi înmiiloc; pieile de tigru pisicà, 
(Felis pardalis), eu pete vërgate ; pieile de leu, 
(Felis leo), galbene-aurii ; pieile de lup, (Canis 
lupus), cenusii; pieile de vulpe, (Canis vulpes, 
spec.), galbene, argintii, albe çi negre-vinetii ; 
pieile de castor, (Castor fiber), brune strâluci- 
toare ; pieile deveveripà, (Soiurus, spec.), cenuçü- 
gàlbui eu burtâ albà; pieile de iepure, (Lepus 
timidus ?i ouniculus), cenuçii ?i de diferite al te co- 
\ot\\pieile de hârciog, (Crioetus vulgaris), brune- 
roçietioe, pe burtâ negre eu trei pete gâlbui; 
pieile opossum, (Didelphy.s), negre; piei de tet 
felul de animale domestice ; pieile de foeà, (Pheca 
vitulina) ; pieile de urs de mare, (Otaria ursina), 
colorate brune închis ; pieile de lehedà, (Cygnus 
musious 9! Cygnus eler) ; pieile de gâscà, ràpoi 
selbatid, vulturi, etc. B.-le trebuesc ferite de 
molli 9! alte insecte prin aerisare deasâ, batere, 
scuturare 9! punere la soare; ori apoi se pun 
înti-e ele substance mirositoare: tabac, camfor, 
naftalinâ, etc.

Blanc, (franc.) alb; monetâ veche franoezâ 
de argint. — Cap Blanc, promontoriu în Tunis, 
spre vest delà Cap Bon, 37 '/s0 lâtime nord., punctul 
cel mai nordic al Africei. — Blanc, Le, capitula 
UDui arond. din dep. francez Indre, eu 5724 loc. — 
Muntele B., v. la Mont-Blanc.

Blanc, 1) B., Ludovic Gottfried, filolog, n. 1781 
în Berlin din pânn(i francezi, studià aci teologia ; 
1806 predicator reformat în Halle. 1814—15 luà 
parte la resboiu ca predicator castrens. 1822 
profesor de Hmbile romanice în Halle, f 1866.

2) B., Louis Jean los., publicist 9! om de 
stat franc., n. 1812 în Madrid. Ca redactor la 
•Bon Sens* 91 »Eevue du Progrès*, s’a distins 
prin 0 polemicà plinâ de vervà. In 1840 publicà 
cartea: »De l’organisation du travail*, în oare 
expune sistemul sëu économie 9! socialist. Prin 
scrierea sa «Histoire de dix ans*, B. contribui 
mult la oâderea lui Louis-Philippe. In urmâ, 
fiind aies menibru al guvernului provisor, luà 
parte activa la niarile evenimente, cari se pro- 
duserâ, 9! fù apêrâtor constant al clasei munci- 
toare. Apoi fù exilât 9! s’a retras la Londra, unde 
publicà revista «Nouveau-Monde* 9i magistrala 
opéra «Histoire de la Eévolution*. In 1870 reîntrà 
în Francia; f 1882.

3) B., Louis P., architect, de origine francez- 
avi(eran, n. Dec. 1860 la Geneva, absolvà 90oala 
politechnioà la Zürich 9! 9coala de bele-arte la 
Paris, se stabilesce în Bucuresci, unde se câsâ- 
toresce eu 0 fioâ a generalului Berindei. In 
România a construit, pe lângà multe edeücii pri- 
vate, uniyersitatea din laçi, institutul botanic 9i 
noul ministeriu al domeniiior din Bucuresci, gim- 
nasiile din Buzeu 9! Tecuci, 9i este însàrcinat 
ou constmrea garei centrale 9! a fàcultâtii de 
inedicinâ din Bucui'esci, pentru care a lucrat 
planurile.

Blanca, (Blanche), sofia regelui francez Lu
dovic VHL, fica regelui Alfonso IX. de Castilia. 
Bopâ moartea so(ului ei (1226) a condus domnia 
in locul minorului Ludovic IX. cel Sfânt eu

multâ în(elepciune 9) energie. f 1252 ca regentâ 
a (erii, aflându-se Ludovic IX. în Palestina. Cf. 
Nisard, Histoire de la reine Blanche (1842).

Blanchet, (franc. Blanquet), foaie albà, for- 
mular de complétât eu mâna.

Blanco,(ïtol., span., sau bianeo alb, gol, nescris). 
Indosament in B., cànd se provede cambia 
numai eu iscâlitura indosantului, lâsând loc gol 
deasiipra, pe care se poate scrie clausula de giro. 
Pe uua 9i aceea9i cambie pot sà flgureze 9! mai 
multe îndosaniente în B. Legea coin. ung. adroite 
girul în B. Trassare în B., trassare asupra cuiva 
fârâ de a avé la frassat (v. ao.) vr’o pretensiune. 
A sta în B., când trassatul (trasul) aocepteazâ 
0 tratâ, pentru oare n’a primit acoperirea (contra- 
valoarea). Crédit in B., fârâ acoperire, fârâ ga
rantie. Hârtii in B. sûnt acelea, pe cari numele 
proprietarului (creditorului) nu e scris, ci e lâsat 
loc gol, (se deosebesc însâ de hârtiile la purtàtor 
dupâ natura lor.) Plenipotenpà în B., 0 pleni- 
potentâ nemârginitâ, în care plenipotenfiatul 
(procuratorul) nu e numit, ci pentru numele 
acestuia e lâsat loc gol. Transaefii în B., trans- 
aefii nereale sau aparente.

Blinda, unifâturâ ro9ieticâ a pielii, iregularâ, 
dar bine circumserisâ, produsâ de 0 exsudafiune 
seroasâ în (esëtura pielü. 8e obseivâ la unii 
morbi de çiele, ca; Urticaria. Lichen urticatus, 
sau dupâ impuusâturi de pureci, tin(ari 9i dupâ 
urzioat.

Bland-Bill, legea Statelor-Unite americane re- 
feritoare la baterea monetelor de argint, oare a 
statorit greutatëa dolarilor de argint eu 412’50 
troy Standard. Legea aceasta inten(ioneazâ mai 
départe conchiemarea unei conferen(e interna
tionale pentru a unifica valoarea banilor Statelor- 
Unite ou ale statelor europene. Legea a fost 
creatâ pentru a évita devalvarea argiutului 9i 
a salva minele de argint americane.

Blandrafa, (sau Biandrata), Giorgio, refor
mater, oare a întrodus unitarismul în Polonia 
9i Transilvania, n. 1515 în Saluzzo în Piémont, 
trecù la calvinism în Geneva; pentru pârerile 
sale antitrinitare, persécutât de Calvin, merse 
1558 în Polonia 9! de aici în Transilvania la 
principele loan Sigismund, delà care esoperà pe 
saina unitarilor hbeitate religionarâ. f pe la 1590, 
sugruinat, oum se pretinde, de nepotul sëu.

Blank, ver.sul, (engl. blenk vers), v. iamb.
Blankenburg, cerc în ducatul Braunschweig, 

474-70 kma., 9! 29,356 loc.; 1707—1731 a fost 
ducat independent, apoi s’a unit eu Braun- 
schweig-ul. Capitala B. am Hare, eu 7703 loc.; 
în apropiere a9a numitul «Teufelsmauer*, -un 9ir 
de stânci periculoase. Loc de curâ climaticâ.

Blanqui, 1) B., Adolphe Jerome, (B. l’aîné), 
economist francez, n. 1798 în Nizza; la 1825 
prof-., mai târijiu director la 90oala comercialâ 
din Paris, apoi prof, la Conservatoire des arts 
et métiers. A scris opéré de économie nationalâ 
9i politicâ. t 1854 în Paris.

2) B., Louis Auguste, comunist franc., fra- 
tele lui Ad. Jerome, n. 1805 în Puget-Théniers ; 
ca instructor privât în Blagnac 9! Paris intrà 
în legâturi eu comuni9tii, ale câror principii le 
apërà în numeroase pamflete. La révolta din 
Paris 1839 luà parte, împreunâ eu Barbés 9! 
Martin Bernard, ca conducëtor. Condamnât la 
moarte de curtea pair-ilor, fù gratiat de regele,
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la închisoare pe viatà, dar a fost eliberat în 
urma revolutmnii din Pebr. B. întemeià în Paris 
Clubul reuniunii centrale a republicanilor, care 
însoenà mai nrnlte révolté. Arestat din non, fù 
condamnât la 10 ani închisoare; eliberat prin 
aninestie pleoà la Londra, de unde reîntors se 
puse în fruntea unei conjuratiuni $i fù osândit 
iarâçi la 4 ani temuità. Dupa proolamarea re- 
publicei întemeià feaia radicalâ »La patrie en 
dangei'« çi luà pai'te la révolta comunistà din 1870. 
B. a fost sufletul revoltei din 1871, pentru care 
faptâ a fost déportât la Noua-Caledonia, dar gra- 
fiat mai pe urmâ. f 1881. A trait în idea, câ 
prin conjuratiuni secrete se poate înscena o re- 

, volufiune socialà. A petrecut juinëtate din viafa 
sa (34 ani) în închisoare.

Blansko, comunâ în Moravia, càpit. Boskovitz, 
3607 loo., eu mari usine de fier ale princ. Salm. 
In apropiere (Adamstlial) numeroase caverne.

Blaps, gàndac puturos, gen din fam. Tene- 
brionidelor; B. mortisaga, în pivnife çi în lo- 
cuintele umede çi întunecoase ; poporul super- 
stifios îl considéra ca semn de nenorocire.

Blaramberg, Nicolae, jurist çi om politic ro
man U. Dec. 1837, în Bucuresci, f îan. 1896. 
Studià gimnasiul în Bucuresci çi Odessa, juris- 
prudenta la Paris. Fiind procuror la curtea de 
casatiune, în 2 Main 1864 demisioneazâ în urma 
loviturii de stat a lui Cuza çi este între con- 
spiratorii pentm rësturnarea acestuiala 11 Febr. 
1866. La început partisan al principélui strâin, 
devine antidinastio dupa Apr. 1870, când se for- 
meazâ ministeriul »junei drepte« fârâel; adeseori 
aies députât, propune în 1889 darea în judecatâ 
a fostului ministeriu Brâtianu, dar nu isbutesce 
mai aies din causa resistenfei »Junimiçtilor«. Ajuns 
în 1891 ministru în cabinetul gener. Florescu, 
cade dupa câteva ()ile, apârând preregativele re- 
gelui. B. a participât la redacfia multor diare : 
»Revista Dunârii« (1865); »Desbaterile« (1866); 
»'Peara« (1870). A mai publicat între altele: »Ro- 
mâuia çi resbelul aotiial»; «Incercâri asupra le- 
güor çi institutiunilor României®. Stilul lui e pün 
de franfuzisme.

Blarer, Ambrosiu, reformater çvab çi elvetian, 
amioul lui Melanchton, n. 1492 în Constanz, 
t 1564. Ocupâ loc intermediar între Luther çi 
Zwingli.

Blasat, (franc, blasé), din verbul blaser : a toci 
simturile prin ori ce fel de exces ; B., nesimtitor 
laimpresiuni, sensatiuni noue; care prin un exces 
nu mai gâsesce plâcere la nimic.

Blasfemia, blasfem, (grec.) cuvinte vàtëmâtoai'e, 
injuiioase, rostite împrotiva religiei, a dumne- 
deirei sau a ori cârei persoane sau institu^ü sfinte. 
Se (}ice çi «fârâdelegi», Altàdatâ B. era o crimâ. 
La Atena se pedepsia eu moarte. La Roma Jus- 
tinian puse aceeaçi pedeapsâ, asemenea în Francia 
pânà la secl. XVIII., când pedepsele furâ reduse 
la amenda çi închisoare. In Remania Cod. penal 
pedepsesoe eu închisoare çi amenda pe acela care, 
prin gesturi sau cuvinte, ultragiazà pe ministru! 
unui cuit. In legea pen. ungarâ (§§ 190—192) 
B. este cualificatâ de delict çi se pedepsesce eu 
închisoare çi amenda, (max. 1 an çi 1(X)0 fl.)

Blasiu, sfânt, episcopînSebaste din Capadochia, 
a suferit marliriu sub Licinius pe la 316; din 
causa câ a mântuit de moarte un copil, care în- 
ghifise un os de pesce, este invocat în ajutorul

celor eu durere de gât. Çiua com. se serbeazâ 
în bis. catol. la 3 Febr.

Blasiu, o])id, v. Blaj.
Blasius, Ernest, chirurg, n. 1802 în Berlin ; 

1830 prof, de chirurgie în Halle, f 1875. Opéré : 
»Lehrbuch der Akiurgie« ; »Handw6rterbuch der 
gesamten Chirurgie und Augenheilkunde«, (4 vol.)

Blaskat, gnipàde 12 insuie, lasud-vestul Irlan
de!, cott. Éerry. Pescârit.

Blaskovics, Ernèst, vestit sportsman luagh., 
n. 1834 în Budapesta. Calulsëu »Kincsem« a parti
cipât la 60 alergâri, obtinênd premii de 200,00011.

Blason, scut eu armârü, sclinfa arniâriilor. — 
Blasonare, tâlmâcirea semnelor heraldioe.

Blast, (botan.) nume dat de Richard tatâl ge- 
mulei embrionului de graminee, (poruinb, grau, 
etc.), formata din superpunerea mai multor conuri 
frunzoase, conul cel mai extern fiind, dupàRichard, 
cotiledoDul unie. Dupa alfii prin acest termin se 
întelege totaUtatea plantulei, afarà de cotiledon 
sau cotiledoane. In fine mai are çi acceptiunea 
de: tôt ce e susceptibil de desvoltare, de for- 
mafinne (la plante).

Blastare, Mateiu, oanonist eriental pe la 1335, 
a cules în nemecanen sau sintagmâ alfabeticà 
canoanele çi legile bis. ale împëratilor bizantini, 
adaugênd interprétai'! din Zonara, Balsamon çi 
din aiti interpreti. (Cf. Dr. I. Ra^iu, Dreptul bis.j

Blastem, (botan.) termen dat de unii bota- 
niçti, dupa exemplul lui Nees, axei embrionului, 
adecâ tigelei eu gemula çi radicula, numire pufin 
usitatâ de altfel, fiind suficient, fârâ a se mai 
créa noui loeu(iuni, termenul de axa embrionului, 
ca sa se arate pAi’tUe mai sus menfionate. La 
1835 Bui'dach numesce B. substanja interme- 
diarâ între solide çi liebide, îu care se poato 
réalisa o configura(ie organicâ rudimentarà, în- 
ceputul unui corp organisât. Dupa el Ch. Robin 
aplicà acest termen substan(ei organisate, dar 
amorfà, capabilâ de a se transforma în eleniente 
figurate. Aceste din urmâ douë acoeptiuni aratâ 
destul de bine, cum aeji notiunea de B. e tôt una 
eu notiunea de protoplasmâ, (v. ao.) [S. Çt. 11.]

Blâstem, (lat. adjuratio), ori ce cuvent prin 
care cineva din mânie, desperare ori altâ causa 
îçi poftesce rëu sieçi ori altor oamoni, s. e. jurâ- 
mêntul çi înjui'âtura (v. ac.) Ca formula liturgicà 
pentru alungarea spiritelor necurate B. este 
ritul, prin care biserica în numelelui Isus Christos 
depârteazâ spiritele necurate delà oameui çi lu- 
crurile îor. (V. Afurisenia). Ritul consista din 
cuvinte împrumutate din sf. Scripturà çi sf. pâ- 
rin^i çi din aepuni, cum sûnt : suflarea ori scui- 
pirea asupra persoanei delà care se alungà diavo- 
lul, punerea mânilor pe capul ei, çi mai aies 
semnul sf. emei. Cuvéntul B. este folosit çi îu 
legiuirüe vechi românesci. Indreptarea logii a 
lui M. Basarab, deosebesce între cel ce are 
poruncâ sau catara, adecâ B., çi cel ce are 
anatemâ sau e afurisit. Afurisenia çi ana- 
tema sûnt prevë(Jute ca pedepse de aceastâ le- 
giuire, conform canoanelor çi soboarelor, la can 
se referâ glavele respective din Indreptarea legii. 
Creçtinului îi este eprit a anatemisa ; numai oei 
din tagma eclesiasticâ pot afurisi, (cf. coleot. 1- 
M. Bujoreanu, pag. 105, 151, 173, 318 ur-) “,a 
çi înPravila lui V. Lupu, (aceeaçi oolec(., pag. 55), 
legiuirea lui M. Basarab (pag. 176) decreteaza m 
materie de injurie çi calumnie, câ : »cel ce va ijice
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cuiva câ e afurisit (sau copil), nescünd pe cel 
afurisit cS s’au iertat (?i pe celalalt 1-au fâcut 
adevërat fecior pe lege), acela iar nu. se va 
cei'ta ca un suduitor».

Carte de B. Dupa G. Caragea, (P. VI., G. II.,
§ 54 çi 5.5), cartea de B. se dâ unde, çi oum, 
çi când se dâ çi jui'âmêntul, drept aceea: »câte 
am legiuit pentru juvàmênt, aceleaçi întelegem 
çi pentru cartea de B.«

Blastocol, (botan.) nume dat de Hanstein sub- 
stantei oleioase, reçinoase çi balsamice ce se aflâ 
pe muguri de frunze sau de flori, çi anume pe 
solzii externi ; dar se mai observa çi pe frun- 
zele tinei'e, ca la agreç, liliac, cri pe stipuli, ca 
la prun, etc. Foarte abundantà la mugurii de plop, 
avènd un miros balsamic, gust aromatic, amar, 
coloare galbenà-verijie çi servâ la prepararea 
pomadei numita Populeum. B. e un produs de 
secretiune al celulelor cpidermioe, fie câ toate 
sunt capabile de a-1 sécréta, sau numai unele, 
diferentiate în péri masivi purta^i, ori de solzii mu- 
gurilor, ca la castanul calului, ori de fninze (prun, 
agreç, liliac), etc. Aceastà substan(â are un roi de 
protectiune, apérând frunzele tinere din muguri 
contra umiditâfii çi frigului iernei. fS. Çt. R.]

Blastoderma, pâretele celular al blastulei.
Blastogenla, (gree.J dupàHaeckel istoria des- 

voltârii formei corpului animalului..
Blastoldee, animale fosile, o clasâ a fam. Echi- 

nodeimata.
Blastoporus, sau prostoma, gura gastrulei, (v. 

gastrulatiune).
Blastos, (botan.) sinonim eu generator, for

mater ; tesut blastos = (esut generator sau me- 
ristem, (v. ac.)

Blastru, pânzâ unsâ eu médicament, care se 
lipesce de partea bolnavâ a corpului. B. engles, 
pânzâ de mâtasà lucie unsâ eu solu(iunc de cleiu 
de pesce. B. cenufiu, de mereuriu, préparât din 
merouriu çi terpentin, amesteoat eu B. de plunib 
çi oearà galbenâ ; se întiebuin(eazà mai eu samâ 
la umllàturi çi ghinduri pentru a le împràçtia. 
(V. alifie.) B. de plumb, (litarge, Emplastrum 
lithargyrij^ plumbi, Diachylon simplex), se pre- 
parà fierbênd mult timp parti égalé de untdelemn, 
unturà çi oxid de plumb eu putinâ apâ. B. bun 
trebue sâ fie tare, dar nu sfârmicios, iar în mânà 
sâ deyinà raoale, dar nu unsuros. Se conserva 
mai bine la locuri recoroase învëUt în hârtie 
ceruitâ. Prin adausuri strâine se obtin din el 
diferite alte B. des întrebuintate. Ele opresc 
aerul de a se apropia de locul umflat, iiiteazà 
putin çi moaie umflàturile.

Blastula(una din fasele de desvoltare, prin care 
trece oui in urma segmentatiunei, (cytula, mo
nda, blastula, gastrula).

Blastos, dignitate amintitâ de regele magh. 
toa ll. în odiplomâ din 1146; atàta cât; cubi- 
cularius sive hospitalarius, adecâ mareçal de curte.

Blata, comunâ aràmâneascà în Macedonia, 
aproape de Vlabocbsura, eu 800 suflete; o ]'u- 
metate a locuitorilor e grecisatâ.
pBlatta L., gen din ord. ortoptere. B. orientalis, 
(reriplanata), çvab, gandac de bucàtàrie, libarcâ; 
(uanc. Gafards, Mange-pain, Kakerlacs, etc.)

mm. lungime; din orient s’a lâtit în toatâ 
buropa çi America de nord ; trâiesce în case, 

samà în bucàtârii çi pitàrii, în vapoare. 
Manancà pane, carne, efecte de îmbrâcàminte, 

Enciolopedia lomanfi. Vol. I.

obiecte de piele, etc. Se prescrie astâ()i în far- 
macie ca diuretic. B. germanica Fab., 11 mm. 
lungime, în Europa, în case, respânditâ în toate 
pârtile lumii; de asemenea B. americana Fab., 
30 mm. lung.

Blaud, hapurile (pilulele) lui B., compuse de 
med. franc. P. B. ; consista din sulfat fieros çi car- 
bonat depotasâ; sefoloseso la anémié çi chlorosâ.

Blaze de Bury, Ange Henri, scriitor franc., 
n. 1813 în Avignon, f 1888. Primele sale poesii 
le publicase în «Revue des Deux-Mondes», di- 
rigiatâ de cumnatul sëu Buloz. B. se fâcù re- 
marcat ca critic musical, avênd o admiratiune 
aproape exclusivâ pentru Meyerbeer. A soris: 
«Don Juan», operâ (5 aot.) în colab. eu Emile 
Desebamps, musicâ de Mozart.

Blaznavat, Milivoi Petrovici, general çi om 
de stat sêrb, n. 1826, f 1873 ; a studiat în Austria, 
Francia çi Èelgia; sub Mih. Obrenovici ministru 
de resboiu, dupâ uciderea acestuia çeful guver- 
nului çi, pe timpul minoratului lui Milan, membru 
al regentei, iar sub domnia acestuia ministru 
president, de resboiu çi lucràri publiée.

Bleanda, Vinderel, 'Hingherel, Vipdereu sau 
Gaia gàinilor, (Falco aesalon), oea mai micâ 
specie de çoim, ce petrece pe la noi delà capëtul 
lui Oct. pânâ la începutul lui Martie; coloarea 
variazâ dupâ sex çi etate; altfel masculii sûnt 
ceuuçü pe spate eu o patâ putin ruginie la ceafâ; 
pe foale ruginie eu pete negre liniare; aripele 
sûnt lungi çi acoper a/8 parte din coada, ce e làtitâ 
spre vîrf. ’ [V. B.J

Blechnum L.. (botan.) gen de Gryptogarae vas- 
culare de fructifioatie linearâ mesonervicâ, aco- 
peritâ pe ambele laturi de câte un indusiu continuu 
çi întreg, ce cresce în toate (erile calde, dar mai 
aies în America çi Australia. — B. spicant Rth. 
din Europa, citât atât de adeseori sub acest nume 
apartine în realitate genului Lomaria. — Portul 
imposant al genului B. face, ca multe din specii 
sâ fie cultivate la noi în floràrii ca plante orna- 
mentale, s. e. B. brasiliense Desv. din Brasilia çi 
Peru çi multe alte specii americane, B. australe 
L. din sudul Africei, B. orientale L. din Australia 
pânâ în sudul Ghinei çi Himalaja, etc. [A. Pr.]

Bleda, fiul lui Mundzuk çi fratele lui Attila, 
coregent eu acesta dupâ moartea unchiului lor 
Roa(Ruga, Rugila)434—35. Primul actal domniei 
coraune fù, câ au înebeiat pace eu împër. rom. 
resàritean. Dupa aceea s’au apucat de contopirea 
semintiilor hunice, dintre cari cele resàritene 
câ^ui'â sub stâpânirea lui B., iar popoarele de lângâ 
Dunâre, mai eu samà germane, sub Attila. Impâr- 
tirea domniei a pricinuitdiscordie între frafi, care 
apoi s’a terminât eu asasinarea lui B. ^ [T. F.]

Blelbtreu, George, pictor, n. 1828 în Xanten, 
elev al academiei din Düsseldorf, trâiesce în 
Berlin, membru al academiei. Zugràvesce mai 
eu samâ tablouri de resboaie.

Bleichroder, Gerson, çeful casei de bancâ S. B. 
din Berlin, n. aioi 22 Dec. 1822. Avênd legâturi 
intime eu Bismarck, fù chiemat 1870/71 la Ver
sailles ca consilier financiar în chestia despâ- 
gubirei de resboiu, çi décorât ou emeea de fier, 
iar dupâ înobeierea pâcü ridioat la rangul de 
nobU eu drept de ereditate. f 1893. De atunci 
casa B., care a participât la cele mai multe îm- 
prumuturi noue de stat, este condusâ de nepotul 
lui G., luliu B., çi de fii acestuia loan çi George.

33
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Blejesoi, sau Neamfu, com. rm>. în Bom., j. 
VTaçca, compusâ din cât. : Baciu-Poçta, Baciu da 
sus, B. (Neamtu), Fatale çi Purani Sf. George 
sau Cotorani. Are 2450 loc., 2 biserici ou doi 
preoti, O çooalà mixta çi o moarâ de foc.

Blenda, mineralul cel mai important de zinc ; 
cristaliseazâ în sistemul cubic mai aies în 
tetraedri ; stràlucire diamantinâ sau reçincasà, de 
coloare de ordinar galben de miere, brun, negru ; 
poàte fi çi verde sau incolorâ, ti'ansparentâ sau 
translucidâ. Este o sulfura de zinc, confinênd de 
multe ori fier, cadmiu, manganez, etc. ; câte odata 
contjne çi pufin argint sau aur. Se gâsesce în 
oantitafi mari în mmte Iccuri, precum : în Anglia, 
Germania, Transilvania, Svedia, America, etc. 
Servesce la extragerea zincului.

Blende, nume sub care se înfelegea mai înainte 
0 grupâ de compuçi eu sulfur, ce se asemênau 
eu blenda. Astâ(}i acest nume e pufin întrebuin^at.

Blennius, gen de pesci din ord. Acanthopteri- 
gienilor, fam. Blennii(}ilor. Corpul pufin prelungit 
çigolsau acoperitcu solzi foarte mici, botul scurt; 
0 singurà înnotatoare dorsàlâ. Sûnt vr’o 38 specii 
din cari cele mai multe trâiesc în mare, pot însâ 
mai toate suporta

$i apa dulce.
TJnele trâiesc în 
totdeuna numai 
în lacuri eu apâ 
dulce. B. Ocel- 
laris, (maimuta 
de mare), are pe 
aripa înnotatoare 
dorsalào patâ co- 
loratâînformâde 
ochiu, (y. ilustr.)
Deasuprafiecârui 
ochiu este un 

apendice, care îi 
dâ 0 figura cu- 
rioasâ. Se gâsesce 
§i în M. Neagrâ,
lângâ Constan^a, unde trâiesce ascuns printi'e 
algii. B. Vulgaris, trâiesce prin ape dulci în 
Italia çi în Rhône. [Antipa.]

Blenorrhoea, blenoragia (sculament) învecbitâ, 
trecutâ preste 3—4 septëmâni. Aoeastâ boalâ e 
datoritâ unui microb spécial, numit gonococ, çi 
consistâ într'o scurgere de puroiu mucos pe uretrà. 
Ca mai toate boalele învechite se vindecâ greu 
çi poate da nascere la alte boale mai grave, precum : 
strimtorarea uretrei, ç. a. B. constitue un pericol 
pentru îmbolnâvirea celorlalte organe ale udului, 
beçica çi chiar riniohii. Pentru vindeoare se în- 
trebuinteazâ injectiuni, spâlâturi, cauterisâri eu 
diferite substanfe.

Blepharls Juss., (botan.) gen de plante din fa- 
milia Acanthaceelor, ce cresc din Africa pânâ în 
India orientalà, dintre cari unele ca : B. capensis 
Pers., etc. se cultivâ la noi în fiorârii ca plante 
oinamentale. B. eduUs Pers. se folosesce în 
Arabia çi Persia ca legumâ. [A. Pr.]

Blepharon, (grec.) aceea parte protectivâ a 
globului ocular, care îl acopere. Sûnt 2 B. sau 
pleope, una supeiioarâ, care se miçcà foarte 
repede, pentru a protégé globul ocular, çi una 
inferioarâ. Când ambele pleope se apropie se (Jice 
câ ochiul se închide. Aceste organe sûnt învë- 
lite pe afarâ eu piele, pe dinâuntru ou o peli^a

Blermins ocellaria

finâ, numitâconjunctivà, în interiorullor au, între 
altele, muçohi proprii miçoârii lor, iar pe mar- 
ginoa lor Uberâ péri numiti gene.

Blepharospasm, (grec.) înebuderea repede sau 
spasmodicâ a pleopelor; se datoresce unei irita- 
fiuni ce se petrece în nervul muçohiului, care în
chide pleopele, numit: orbicular. Causa
iritatiunii poate fi în (Jisul nerv, sau în alfii, cari 
sûnt în legâturâ eu ochiul. In acest din urmâ 
cas, iritafia se comuàicâ muçchiului, care închide 
pleopele, pe cale refiexâ. Un exemple de aoeastâ 
comunioare : se scie, câ un gunoîu întrat în ochiu 
provoaeâ B.; iar aceasta se petrece în modul 
urmâtor : gunoiul iritâ nerviî simtitori ai pelitei 
de pe globul ocular; îritatiunea se comunioà la 
un centra nervos, poate chiar în creer, din care 
se dà ordin de miçcare repede muçohiului, care 
închide pleopele, çi aceasta se face în scopul ca 
ochiul sâ se scape de gunoiu.

Bletonism, (dupâ faimosul idroscop Bletun, f la 
finea secl. XVIII. în Paris), însuçirea presupusâ 
de a puté détermina prin un anumit aimt in- 
stinctiv isvoare suterane.

Blida, ora? eu întàrituri în Algeria, départ.
Algier,23,68üloo. 
(1891), înfâ(igare 
modernâçi circu- 
lafiune vie.

Blindaglu, di- 
feritele acopere- 
minte çi oàptu- • 
çiri, cari servesc 
de a pune la adâ- 
post pe apërâtori 
contra gloanfelor 
çi proiectilelor 

inamice. In ase- 
diul unei cetâti, 
cândatacâtorulse 
apropie de eu prin 
çanfuri (sape), el 
le transforma în 

nisoe galerii blindate. B. se compune de obiceiu 
din douë pârji: unele resistente, precum; fier, 
zid, lemn ; altele lucrând prin massa lor, precum ; 
pâment, nâsip, gunoiu, fascine, etc. Astà()i pentru 
a protégé tunurile din cetâtj, bateriile de ooastâ 
çi vasele de resboiu, se fabricâ ouirase metalice. 
Sûnt patru tipuri de B. în metalurgie : plâci de 
fier, plâci Compound sau mixte (fier çi o(el), placi 
de o(el çi plâci de fontâ.

Blitum Toum., (de la blith = fàrâ gust), seefinne 
de plante din genul Chenopodium L., fam. Che- 
nopodiaceelor, cuprinde plante ierboase, glabre^ 
glanduloase sau pufin farinaoee. FructuI o baoà 
suculentà. Crosc în toate regiunile temperate, 
rare între tropice. In Remania cresoe prin lo- 
curi inculte, dàrîmâturi, B. virgatum L., vulgar ; 
Fragâ tâtârascâ, çi B. capitatum L. Tôt aceste 
speoü se pot cultiva çi ca ornainentale^ [S. Çt. B.J

Bloc, bucatà de piaù'â sau de pâmênt ; cârticicâ 
pentru noti(e.

Blocuri eratice, bolovani cari se gâseso in 
terenurile de transport (drift), numite pentru 
partea do nord a Europei : terenurile eratice delà 
nord sau diluviul septentrional (ori till, boolder- 
clay = Geschiebelehm). Aceçti bolovani sûnt din 
formafiunea ghiefoasà (glacialâ) çi se^ gâsesc atat 
în nordul Europei cât çi în Alpi, în Amenca,
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în muntii Himalaja, ç. a. Cei din diluviiil septen
trional provin de ordinar din pâi^ile de nord ale 
Europe!. Acei din Englitera provin din Sco^ia, 
cei din Danemarca provin din Norvegia, cei din 
Rusia provin din Soandinavia, 9. a. Dimensiunile 
lor sûnt câte odatâ cousiderabile, aça tpiatra 
w,are<, de gresie, delà Belgrad (Poinerania) are 
840 in. cubici çi piedestalul statnei lui Petru cei 
Mare la St.-Petersbm-g cântâresce 1500 tcne.

[AU.]
Bloc = statione, inchiderea prin signale a 

pàitilor singuratice ale unei linii ferate în timpul 
cât 0 percursa de un tren. Signalele pot fi acustice 
(prin goarnâ, fluer sau clopote, exceptional çi prin 
poonituri) sau optice (prin brate sau discuri, iar 
noaptea prin luniinà albà sau coloratâ).

Blocada, (blocus), învestirea unui craç, cetate, 
port sau ori ce altâ positiune ocupatâ de inimic 
in scopul de a-i tàia ori ce comunicatiune eu 
exteriorul. Eomanii când atacau vr’o cetate, în- 
cepeau totdeuna prin a 0 bloca, ei stabileau în 
jurai cetâtii doue linii de învestire: 1) circum- 
vallafie, întoarsâ spre exterior pentru a se opune 
unei arinate de ajutor, çi 2) contravallafie, pentra 
a se opune ieçirilor asediatului. Cetatea, oraçul 
sau portul blocat, este pus în imposibiUtate de 
a primî ajutor în oaineni sau provisiuni, nepu- 
têndu-se chiar debarasa de guiile inutile.

Blois, (în evul mediu Blesis), capitala départ, 
franc. Loir-et-Cher, eu 22,150 loc. çi un vechiu 
castel, caro a fost inult timp residenta regilor 
din fam. Orléans ; aici s’a încheiat alianta dmtre 
Francia çi Venetia la 15 Apr. 1499 çi 14 Martie 
1513; iar 1588 au fost uciçi tôt aici Ludovic çi 
Enric de Guise. In acest castel a mûrit çi Ecatarina 
çi s’a nâscut Maria de Medici.

Blond, bâlan. Blondin sau blondinà, bârbat 
sau femeie ou pèr blond. Blondit, dantelâ de 
mâtasâ. (V. dantela.)

Blondel, (Blondeau), cânt. çi poet din secl. XII., 
n. în Nesle ; favoritul regelui engl. Richard inimâ- 
de-leu, pe care 1-a însotit în expeditiunea cru- 
ciatâ; 34 poesü, atribuite lui, se ouprind în : «Col
lection des poètes champenois«,(t. 19, Remis, 1862).

Blondin, Carol, acrobat vestit, n. 1824 în St. 
Orner. 1855—fiOatrecut mai de multe ori pe funie 
preste cataractele Niagara.

Bloomerism, modâ de dame, întrodusâ 1850 
în New-York prin Amaha Bloomer, care a în- 
locuit hainele femeiesci ou pantaloni, pardesîu 
çi cisme. Mai are aderenti în America.

Blowitz, Enr. G. St. Ad., eu numele ade- 
vërat Opper, ijiarist francez, n. 1821 în Blowitz 
(Boemial. Mai ântâiu prof, de limba germ., delà 
1871 jurnalist. A devenit célébra prin intervie- 
varea lui Bismarck la oongresul delà Berlin 1878; 
B. a fost totdeuna condus de 0 urâ nea.stâmpë- 
ratâ fatâ de Germani. De origine ovreu.

Bliicher, Gebhard Lebereeht, de, mareçal prus., 
n- 1742; la 1813 oomandant preste trapele ger- 
mane, a eblit aliatUor calea spre Paris ; 1815 a 
contribuit foarte mult la isbânda prin sosirea la 
hmp pe càmpul delà Waterloo ; f 1819. Unul 
dm cei mai mari rivali ai lui Napoléon ; din causa 
rapiditàtii miçcârilor çi a brasche(ei atacuiilor 
sale i-s’a dat numele de «Marschall Vorwarts» 
(mainte).

Bine books, (engl.) eà^i vinete, oolectiuni de 
documente ce în Anglia guvernul le presintâ

parlamentului ; numite astfel dupa coloarea în- 
velitoarei. B. diplomatice confin coresponden]a 
dintre ministeriul de externe englez çi represen- 
tanfü din strâinâtate. S’au întredus çi în Francia, 
Italia, Austria, Germania. (Câr[i galbene, roçii, 
ver(]i çi albe.)

Blue Clay, lut vénët; mestecat eu caolin se 
întrebuinteazâ în Anglia la fabrica[iunea de vase.

Blue Mountains, (muntii albastri), munfiîn New- 
South-Wales (Australia), spre vest delà Sydney, eu 
straturi de aur.

Blue pille, (engl. pilule albastre, Filulae coe- 
ruleae), consista din mercur (pro pii. 0'06 gr.) 
çi cretâ pulverisatâ; sûnt purgative, în Anglia 
foarte usitate.

Blueta, (franc, bluette), licârire ; în sens figurât : 
0 mica lucrare literarâ de spirit fârâ pretentii.

Blum, 1) B., Carol, compositor çi poet dra- 
matio, n. 1786 în Berlin, f 1844 ca compositor 
de curte; întroduse vodevUul pe soenele ger- 
mane; a scris preste 70 piese. 2) B., Johann 
Reinhard, mineralog, n. 1802 în Hanau; 1838 
prof. în Heildelberg, f 1883. 3) B., Robert, 
scriitor çi orator politic, n. 1807 în Colonia; la 
1848 conducëtoral démocratie! saxone çi députât 
de frante în parlamentul delà Frankfurt. In 
Oot. 1848 a luat parte la luptele de pe stradele 
Vienei,- a fost prins çi împuçcat la 9 Nov. Biogr. 
lui B. a publicat-o flul seu 1878 în Lipsea.

Blumauer, Alois, poet germ., n. 175510 Stiria, 
a trait mai mult în Viena. Dupa ce a absolvat 
çcoalele s’a fâcut iesuit, mai tânjiu librar, 11798. 
Nota oaracteristicâ a niultelor sale poesü e 0 
sensualitate cam vulgarâ, care împreunà ou ra- 
tionalismul sëu a fâcut ca fractele talentului 
sëu mijlociu sa fie mult gustate la timpul sëu. 
Scrierea princ. : «Abenteuer des frommen Helden 
Aeneas», 0 parodie a Eneidei. [W. R.]

Blume, Karl Ludwig, botanist olandez, n. 1796 
în Brauschweig, f 1862 la Leyden ; a fost direotor 
al grâdinei botanice delà Buitenzorg (lava), 
apoi direotor al herbariului din Leyden (Olanda). 
Are scrieri proprii, çi în colaborare eu Fischer 
(I. B.), Nees von Esenbach, Reinwardt. Scrieri 
proprii : Bidragen tôt de Flora von nederlandsch 
Indie, (1825); Enumeratio plantaram lavae et 
insularum adjacentium, (1817—28); asupra fa- 
miliilor: Piperacee, Palmieri, Orchidée, etc. In 
colaborare eu I. B. Fischer : Flora lavae, (1828), etc.

[S. Çt. E.]
Blumenau, comunâ rur. în Uug., cott. Pojon, 

eu 948 loc. slovaci. Aici s’a dat mtima luptà în 
reshoiul praso-austriac la 22 Iulie 1866.

Blumenbach, I. Frideric, naturalist germ., n. 
1752 în Gotha; la 1776 prof, de medioinâ în 
Gottingen, finénd prelegeri din anatomia com- 
parativâ, Bsiologie çi istoria medicinei. Meritul 
lui de càpetenie e, câ a întrodus anatomia com
parât! va in Germania prin opul sëu; »Handbuch 
der vergleichenden Anatomie» ; a înfiintat çi 0 
«Collectio craniorum diversaram gentium». De va- 
loare e çi opul sëu: «Gesohichte und Beschreibung 
der Knoohon des menschliohen Korpers*, (1786). 
t 1840.

Blumenthal, 1) B., Leonhardt, conte, general 
prus., n. 1810 în Schwedt I/O ; a servit la dife- 
rite arme. 1849 a luat parte la resboiul din 
Sohleswig çi lütland ca çef al statului major; a 
fost în fruntea statului major în resboaiele contra"

33*
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Danemarcei 1863, contra Austriei 1866 çi contra 
Franciei 1870; 1888 fùnumit inspecter alarmatei.

2)B., Oscar, scriitorgerm ,n.l852 în Berlin, a 
scris, parte singur. parte eu G. Kadelburg, pentru 
çi despre teatni çi foite în stilul lui Heine. Sorie- 
rile sale sûnt de spirît, însà superficiale; oea 
mai bunâ e comedia »Der Probepfeil», dar are 
numai valoare trecëtoare. Delà 1888 direotor al 
teatrului Leasing în Berlin. [W. E.]

Bluntschli, lohann Kaspar, jurist geiman, n. 
9 Martie 1808 în Zurich, f 1881 în Karlsruhe; 
a studiat în oraçul sëu natal, în Berlin çi Bonn ; 
la 1830 amploiat la judecâtoria cercualâ din 
Zurich, a tinut acolo, ca dooent privât, prelegeri 
din dreptul roman la »institutul politic» ; la 1836 
profesor ord. la universitatea de acolo. B. a 
avut roi conducètor în afacerile publice ale 
oraçului Zurich; ca memhru al marelui consiliu 
çi çef al partidului conservator a luat parte 
activa la evenimentele din Sept. 1839. Con- 
servatismul sëu se reoglindeazâ in scrierea sa : 
«Dà-s Volk und der Suveran», (Zürich, 1831) çi 
»Staats- und Eechtsgeschichten der Stadt und 
Xandschaft Zürich«, (1838—39), iar activitatea 
sa publioâ în opul: «Die Kommunisten in der 
Schweiz«, (1843.) In 1848 s’a mutât la München 
ca profesor al dreptului privât çi al politicei; 
aici a éditât opul sëu renumit: «Ûeutsches Pri- 
vati'echto, (1853—54), lucrând eu Arndts çi Pozl 
la «Kritische Überschau für Gesetzgebung und 
Eechtwissenschaft, (1853—59). La 1861 fù chie- 
mat profesor la universitatea din Heidelberg; 
a contribuit mult la învingerea parlamentaris- 
mului german. In mai multe rânduri a présidât 
adunârile protestantilor din Germania. Sorieri de 
valoare afarâ de cele amintite : «Geschichte des aUg. 
Staatsrechts u. der Politik®, (1864) ; »Das moderne 
Kriegsrechtder oivil. Staaten«, (1866) ; «Deutsches 
Staatswôrterbuch*, (1857—1870). «Privatr.Gesetz- 
buch für den Canton Zürich«, 1855.

B. m., prescurtare pentru » brevi manu», çi pentru 
«beatae memoriae»; pe recepte »bene misceatur«, 
sa se amestece bine.

B-mol, în terminologia musicalâ germanâ, tona- 
litatea lui si bémol minor.

Bnai Brith, (în limba ovr. flii asociatiunii), 
societate ce s’a înfiintat 1842 în New-York, iar 
1882 s’a împàmêntenit çi în Germania. Scopurile 
B.-ului se aseamënà eu ale Fi’anomasonilor: pro- 
moveazâ caracterul cultural çi moral al Jidovilor, 
sprijinesce artele, cultiva sclinfele, ajutorâ bol- 
navii çi orfanii, etc.

Boa, 1) çerpeuriaç; 2)îmbiâcâmintefemeiascâ, 
un çal de blanâ sau de pene, de forma unui 
çerpe, ce se poartâ în jurul grumazului.

B. constrietor, çerpele uriaç din America su- 
dicâ. Corpul e acoperit eu solzi netecji, açezati 
lângâ olaltâ. Capul turtit, eu trei dungi întune- 
cate ; pe spate are o dungâ latâ întunecatà, din- 
tatâ, pe care sünt nisce pete ovale galbene-cenuçii. 
liungimea este pânâ la 6 m. Tràiesce în nordul 
çi resàritul Americei sudice, în tinuturile usoate 
çi pâduroase. Are frioâ de oameni çi le este 
acestora pu^in primejdios. El nasce pui vu. Pielea 
lui se tàbâcesce çi se folosesce la oisme (ghete), ç. a.

B. murina, v. Anaconda.
Boabab, numire vulgarâ data giganticului ar

bore Adansonia digitata L., (sau Âdansonia B. 
Gaertn.), (v. ac.).

Boabdil, fAbu Ahullàh), cel din urmà rege 
mauric în Granada; fù alungat din Spania 1492 
de càtrà Ferdinand V-, regele Aragoniei. Ou 
aceasta s’a sfîrçit domnia Maurilor în Spania. B. 
f în O luptà contra sultanului din Marocoo.

Boala, morb, (v. ac.) B.apei, v. Ascites. B. mare 
sau rea, numire vulgarà pentru epilepsia. (v. ac.)

Boale mentale, (psychose, nesanii), sûnt nisce 
turburâri cronice ale sistemului nervos central çi 
în spécial ale cree’rului, care se manifesta prin 
alteratiunea a trei funefinni, din cari se oompune 
eul omului: sensibilitatea, inteliginfa çi voinpi. 
Intregnl acestor turburâri constitue aliena{mnea 
mentais,. Dupa func(iunea, care este primitiv al- 
teratâ, se împart çi B. m. în grupuri, cari de 
multe ori se pot asooia între ele. Unele îçi au 
originea în exagera(iunea, diminutiunea sau per- 
versiunea sensibilitàtii generale, care, dupa cum 
se scie, este isvorul sensatiunilor, sentimentelor 
çi emopunilor noastre. B. m. cunoscute sub nu- 
mele de : mélancolie, manie moralà, manie sen- 
sorialâ, manie emotivà, se datoresc unor per- 
turbafinni ale sensibilitàtii generale si spéciale.

Alte B. m. îçi au punctul de plecare într’o alte- 
ratiune a intehgintei propriu dise, care cuprinde 
atentiunea, perceptiunea, identiunea. memoria çi 
judecata. B. m. ca mania acuta, confusiunea men- 
talâ, delinirile sistematisate de persecutiune, de 
màrire, çi acele deliruri partiale (monoinanii iu- 
telectuale) apartin grupului de psiohose intolec- 
tuale, ale câror manifestatiuni sûnt liniitate în 
mecanismul alterat al facultâtilor sus arâtate. Al 
treilea grup de B. m. se datoresc unor turbu- 
ràri ale vointei çi sûnt cunoscute sub numelo 
de mam'i obsesionale çi instinctive, manie ratio- 
nantâ, manie impulsivâ, a câror expre.siune este 
nu 0 turburare a funotiunii silogistice a eului, 
dar a funotiunii volitive çi instinctive. Diferitele 
monoinanii eu tendinta la sinucidere, la ouior, la 
furt (cleptomanie), la a pune foc (piromanie), la 
tendinta imperioasâ de a abusa de beuturi atco- 
olice (dipsomanie), la tendinta neresistibilà de abu- 
suri erotice (érotomanie), sûnt efeotele altera- 
tiunii vointei çi a instinctelor çi se exprima prin 
comiterea de fapte disordonate, incoreote çi chiar 
criminale, ce judecata nu le poate nioi contrôla 
nici împiedeca.

In unele casuri B. m. apartinênd acestor gni- 
puri se combinâ unele ou altele, se complioâ de 
simtome oorporale çi produc noue forme de alie- 
natiune mentalâ, prin propagatiunea alteratiunii 
delà un centru la celelalte regiuni ale sistemiüui 
cérébro-spinal.

S’a oreijut mult timp câ B. m. sûnt alteratiuni, 
la cari organele coiporale nu iau nioi o parte; 
çi aceastâ opiniune era basatâ pe doctrina ani- 
mistà a separatiunii çi independentei sufletului 
de corpul omului. Progresele fâcute în anatoinia 
comparatâ, înfisiologia experimentalâçi înclinica 
au demonstrat, cà aceste boale corespund on 
nisce lesiuni organice visibile eu oohiul siinplu, 
uneori ou microscopul, cari ooupâ aeî ceutrul 
psichic (lobul fruntal al creenilui), aoi central 
psiohomotor, (lobul pariétal), aoi central psioho- 
sensorial çi psichosensitiv (lobul teiuporo-occi- 
pital). Astfel oonsiderate B. m. sûnt nisce boale 
cerebrale, câci cerebrul, çi în spécial partes lui 
corticalà, este sediul unde residâinteUginta, vointa, 
afectivitatea, liberal arbitra çi consciinta.
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Un punct importantdin istoriaB.-lorm. este ori- 

ginea lor. Boalele corporale, ori oare ar fi orgaoul 
suterind, emotiunile morale, de ori ce naturâ ar 
fi ele, pot da aascere unei B. m. Insâ un factor 
puferaic al acestor boale, cel mai frequent çi în 
unele casuri singurul eficace, (psichose degene- 
rative), este ereditatea, care desvoalta în or- 
ganismul cérébral aptitudinea çi predispositiunea 
a contracta alienatiunea mentalâ. Este admis, cà 
din 100 casuri de B. m. 75 se datoresc eredi- 
tâtii, oare poate fi directs sau indirects, çi poate 
produce aci efecte similare, aci efecte transfor- 
mate. In ori ce cas ea diminue resistenta vitalS 
a creerului, oare sucombS mai lesne ac^innii su- 
ferintelor morale, a sui’menagiului ce provoacS 
luptapentru viafS, a intoxicatiunilorçi autointoxi- 
catiunilor, la cari oniul este mereu expus.

In ceea ce privesce prognosa B.-lor m. ea nu 
este totdeuna fatalS precum se crede îu general. 
Igiena corpului çi a sufletului, o pédagogie bine 
lufeleasâ çi dirigeais, micçoreazS efectele predis- 
positiunii native çi mSresce resistenta vitalS ; iar 
un tratament medical çi moral, basat pe cunos- 
cinta exacts a casului, conducela vindecare intr’o 
propoifiime aproape;de 40°/0 de alienatiune men
talâ. (V. ac.) [Prof. Dr. A. Sutzu.]

Boanta, în poveçiile romanesci e numele unei 
babe. (V. Baba.)

Board, (engl. pron. bord), scândurS sau masS ; 
în sens figurât : oolegiu, ofioiu, comisiune, co- 
iiiitet; s. e. B. of. Trade, (pron. tred), oficiul co- 
mercial; Local Government B., oficiul central, 
care supraveghiazS administr. munie, çi oeroualS.

Boare, vent lin.
Boarex, principesS hunicS din somintia Sabir, 

care în sccl. VI., pe timpul resboiului dintre 
Perçi çi Bizantini, s’a alSturat eStrS aceçtia eu 
întreagS arm ata sa.

Bob, numire popularS datS plantei Vida Fdba 
L (v. ao.)

Bob, 1) B., loan, episcop, n. 1739 în Orman, 
(Onnâny). Çi-aîneeput studiile în çcoala reformatS 
din comuna sa natals, apoi le-a continuât în Dej, 
Giula çi Csomafâja tôt la reforrnati. In vîrstS de 
10—11 ani a mers la Cluj în çooalele lesuitilor. 
In seminarul oatolic al Sf. losif a cSpëtat între- 
tinere pânS ce a absolvat»retorica«, când a trebuit 
sâ se ducS pe scuit timp aoasS, flind bolnav. Ee- 
întorcêndu-se la Cluj s’a sustinut eu multe greu- 
tàti, ne mai putênd întra în seminar, çi dupS ce 
a absolvat çi »fisica«, a mers la Blaj, unde în 
Sept. 1764 intrà ca novitiu în ordul cSlugSresc 
al Basilitilor çi propose la giranasiu câteva luni 
sintaxa çi gramatica în locul renumitului Grigorie 
Maior, pe care guvernul îl închisese în Muncaciu. 
Vècjênd cS eppul Atanasiu Rednic poftesce delà 
noviti post foarte aspru fSrS carne, B. nu cu- 
tezà a face profesiunea de cSlugSr, ci, la învi- 
tmea iesuitului Sârosi, merse la Odorheiu eu 
Eândul ca dupa un an sâ treaeâ în Ungaria spre 
a studia drepturile. Murind însâ Sârosi, care voia 
sa-1 aju^e în continuarea studiilor, a fost silit sS 
reniânâ în Odorheiu din 1765 pânâ Apr. 1769 în 
calitate de econom al lesuitilor de acolo. De aci 
iM' s’a întors la Blaj, unde fù primit de (Je°iu- 
itor la câlugârii basiliani din 10 Apr. 1769 pânâ 
1 Nov. 1773, când din partea eppului Maior fù 
t™is la teologie în Tirnavia. In primâvara anului 
1777 se reîntoarse la Blaj, însâ bolnav de piept.

In Dec. 1777 fù hirotonit diacon, 1778 preot. 
La început lucrà în cancelaria episcopeascS, în 
în Iulie 1778 însâ fù numit protopop în Daia, iar 
clerul îl alese inspector preste lucrârile pentru 
restaurarea seminarului çi a bisericii catedrale 
din Blaj çi cassai1 pentru banii adunati delà 
preoti pentru resboiu. In Mart. 1779 fù numit 
paroch çi protopop în Oçorheiu, unde functionà 
pânâ înlunie 1782. In 12 Aug. clerul îl candidà de 
episcop eu 37 voturi, iar împêratul losif îl numl 
în 21 Oot. 1782. In l'783 petrecù mai mult timp în 
Yiena spre a obtiné dota^unea clerului, însâ farS 
résultat. In 6 lunie 1784 fù consacrât episcop 
de anteoesorul sëu Grigorie Maior, iar în 11 Iulie 
1784 se instalà în scaunul episcopesc eu mare 
pompâ. t 2 Oot. 1830 în vîrstâ de 91 ani, în- 
oârcat de mérité pentru bisericâ çi natiune, cari 
Papa Piu VII. i-le-a recunoscut eu mare laudâ, 
iar împêratul Francise i-le-a resplâtit eu ordul 
Leopoldin, în grad de oomendor, conferit toc- 
mai când s’a înfiintat acest ord în 1808, despre 
ce episcopul fù avisât în 4 Febr. 1809. Tôt ce 
a putut cruta din venitele sale a lâsat bisericii 
çi natiunü sale. Fâcù doue fundatiuni, una gran- 
dioasâ pentru capitlul înfiintat de dînsul în 1807 
çi pentru cler, care astâ(}i are preste 700,000 fi., 
alta pentru studenti. Zidî mai multe biserioi prin 
oraçele principale, s. e. în Cluj, Oçorheiu çi Me- 
diaç. Reorganizà gimnasiul din Blaj, creând mai 
multe salarii pentru profesori. Luptà pentru^drep- 
turile politice çi nationale ale Românilor, înain- 
tând în aceastâ causâ la curtea din Viena mai 
multe petitiuni, între cari cea maiînsemnatâ este: 
>Supplex lïbellus Valaehorum* din 1791. Im- 
bunâtâti soartea clerului, esoperându-i în mai 
multe comune salar delà stat. A scris : 1) Teo- 
logia dogmaticâ dupâ Tournely, 1801. 2) Cartea 
de învëtâturi creçtinesoi despre deçertâciunea 
lumii, 1805. 3) Cuvênt pâstoresc çi 4) Dictionar 
românesc, latinesc çi unguresc în 2 tom.

[Dr. Aug. Bunea.]
Fondul Boibian a fost întemeiat de eppul B. 

pentm ajutorarea clerului çi stipendiarea stu- 
dentilor. Din fondul pentru cler se plâtesc 5 pro
fesori eu câte 315 fi. anual, se dau subventiuni 
la 5 biserici, se remunereazâ üturgiile, ce se oe- 
lebreazâ în fiecare dimineatâ la bisericâ cate- 
dralà din Blaj, apoi i-se dâ capitlului bobian anual 
preste 11 mii fl., çi pentm ajutorarea preotilor çi 
salarisarea protopopilor preste 10 mii fl. anual. 
Din venitele fundatiunii studentUor se impart 5sti- 
pendii à 60 fl. Tôt la F. B. sûnt agremiate çi 21 
fundatiuni mai mici, fâcute de canouici din Blaj, 
ca Boer, Caian, Füipan, Nobili, Stoica, ç. a. eu 
scopul de a se ajuta preotii înruditi eu fundatorii, 
de a se face liturgii votive, a se subventiona bi
serici, etc. Starea F. B. la 1895 s’a ridicat la fm- 
moasa cifrâ de 723 mii fl.

2) B., Fabian Vasile, poet satiric roman, n. 
31 Dec. 1795 în Ruçii Bârgâului în Trans.; la 
1820 trecù în Moldova dimpreunâ eu alfi trei tineri 
angajati de G. Asachi pentm séminal dela*So- 
cola. B. remase în laçi pe lângâ G. Asachi. Dupâ 
revolutia delà 1821 s’a sustinut dând lectü in 
casele boieresci. 1828 fù numit prof, la gimnasiul 
înfiintat în laçi, 1834 trecù la Academia de acolo 
ca prof, de filosofle. f Apr. 1836. Delà B. ne-au 
remas mai multe poesii, unele pline de sentiment 
national.
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Bobaifa, com. mr. în Bom., j. Mehedinti, pl. 
Ocolu de sus, formata din cât. : B. §i Çiçcu-roçû, 
avênd 800 loo. eari se ocupâ mai aies eu agri- 
oultura si pràsirea vitelor. In partes de sud a 
com. se aflâ un loo numit >Cetatea«, unde s’au 
gâsit antichitâti din tirapul Eomanilor.

Bobâina, sat, v. Bâbâloa.
Bobârnac, loviturâ preste nas, ce se aplicâ eu 

degetul mijlociu, pus mai ântâiu sub policar.
„Bobârnacul“, foaie satirica si umoristicâ apâ- 

rutà în Bucuresci la 1878—79 si 1884—86 ; ed. 
I. Marian.

Bobbinet, (tüll englezesc), un fel de tesëturâ 
eu ochiuri sau gâuri regulate, çeseunghiulare, 
care se fabricà eu masina B., inventatà de Heath- 
coat la 1808.

Bobda, comunâ mare în Bauat, cott. Torontal, 
eu 1407 loc. Bom. si Germ.

Bober, afluent al Oderei in partes stângâ; is- 
voresce în Muntii uriasi, iar la Crossen se re- 
varsa în Odera, 255 km. lung.

Bobesci, comuua si pavochie, eu mosie boie- 
reascâ, în Bucovina, câpit. Storojinet, jud. Stâ- 
nesci, eu 2159 loc., (2068 ort., 39 apus., 52 mos.); 
eu O scoalS dé o clasâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bobina, în eleotrotechnicâ: o spiralâ de 
sîrmâ de aramâ înfâsurata sau isolata eu mâtasâ. 
Spirala de cele mai multe ori e trasâ asupra unui 
cilindru de lemn sau de carton, gol pe din lâ- 
untru, dar în anumite casuri se folosesce spi
ralâ fârâ cilindru. La curentü de inductiune se 
folosese doué bobine, dintre cari una e bâgatâ 
în lâuntrul celeilalte. B. prin care se conduce 
curentul electric — de re^â B. din lâuntru — 
se numesce B. primarà, iar B. în care se pro
duce curentul de inductiune B. secundarlt. — 
In sens minier B. este o roatâ de fier sau de 
lemn eu 0 razà destul de mare, avênd în peri- 
feria sa un scoc (sghiab) adâno, pe care se poate 
înfâsura o frànghie latâ (Bandseil). Adâncimea 
Bcocului depinde de lungimea frânghiei si tre- 
buesce caJculatà pentru fiecare cas in parte. B. 
face parte integrantâ a masinei de extractie ; acolo 
unde se întrebuinteazâ pentru extractia mate- 
rialului din puturi, are frânghii late, iar nu rotunde.

Boboc, (botan.) mugure fiorifer si fructifer; 
organe umfiate, rotunde ce contin în interior o 
fioare rudimentarà sau o inflorescentâ. Dupa po- 
sitiune pot fi terminali, în vîrful tulpinei prin
cipale sau al ramurilor; [axilari, la subsuoara 
frunzelor sau bracteelor; nudi si solzofi, dupa 
cum siint sau nu învëliti de bractee, etc.

Boboci, una din cele mai vechi statiuni bal- 
neare în Bomânia, jud. Buzeu, eu 4 isvoare sul- 
furoase captate cam defectuos, eu toate astea 
destul de bine întretinute ca sa poatâ fi folosite 
de bolnavi. Un hôtel eu 32 camere, un restau
rant, stabiümentul bâilor eu 14 cabine pentru 
bai încâl(}ite si reci, dusuri, musicâ de lâutari, 
positie pitoreascâ între dealuri eu vii, cura de 
struguri. Apa sulfuroasâ se bea si se folosesce 
ca baie. Apartine epitropiei scoalei din Mizil 
»Ioân Crâoiunescu«, care a testât aceastà avéré 
spre scopuri filantropice culturale. Analisa apei 
e fâcutà de Saligny. Lit. : Anast. Fétu, »Desoiieroa 
si întrebuintarea apei comune si a apelor mi
nérale*. lasi, 1874 : Dr. G. Istrati, »Baport anual 
relativ la inspectiunile fâcute statiunilor bal- 
neare*. Bucuresci, 1890, [Dr. Vuia.]

Boboteaza, serbâtoare. V. Arâtarea Domnului.
Bobruisk, orâsel si fortâreatâ] în guvern. ms. 

Minsk, eu 58,256 loc.; comerciu eu cereale çi 
lemne.

Bobu, com. nir. în Bom., j. Goij, pl. Novaci- 
Amaradia, formata din 3 oâtune: B., Hâesci çi 
Mogosani si o mahala numitâ Baba. B. are o 
întindere de 4781 hectare si 1357 loc. Apele co 
0 udâ sûnt: Blahnita si Bobaia. Aci se aflâ un 
drum numit Bâlâoianu, ce trece prin oentml câ- 
tunului Mogosani. Despre acest Bàlâcian tradifia 
spune, câ ar fi fost câpitanul lui Mogos Vovnicul. 
B. are o scoalà si 4 biserici; una fârâ data .?i 
socotitâ cea mai veohe, alta din 1729, alta din 
1764 si alta din 1810.

Bobulesci, com. rur. în Bom., j. Botosaui, pl. 
Çtefânesoi, situatâ pe termul drept al Ba.'jeului, 
un afluent al Prutului; 1021 loc., cari se ocupâ 
eu agricultura.

Bobulescu, losif, episcop al Bûmaicului çi 
N.-Severin, n. 1818; a studiat în seminarul 
Veniamin din lasi; 1846 catichet în Botosaui; 
1856 prof, si inspector la seminarul Veniamin din 
lasi ; 1860 reformându-se seminarul, a trecut ca 
preot în armatà; 1862 s'a hirotonit archiereu 
eu titlu de Sevastis; în acest timp a ocupat 
si postul de superior la biserica sf. Spiridon din 
lasi; iar la 1880 a fost aies si instalat episcop 
de Éâmnic si N.-Severin; 1886 fù silit a se re- 
trage din causa de boalâ. f 1890. A publient 
studii de ist. bisericeascâ.

Boeânitoare, pasere câtârâtoare numitâ altfel 
si Gheonoaie, — Ciocànitoare pestrijà, (Picus 
major). Penele de pe crescet, spate si delà basa 
coadei sûnt negre; preste aripi eu oiiioi fâsii 
albe; delà unghiul gurii spre marginea grnma- 
zilor ou 0 fâsie neagrâ; pe umeri si de laturile 
capului eu pene albe; cioeul si picioarele suie- 
vinefii. Petrece prin pàdurile dese, prin brâdot, 
nutrindu-se eu insecte si semênfâ de brad; cui- 
bâresoe prin arborii scorburosi. C<ànd inrna e mai 
asprâ, se retrage mai spre meazâ-di- [V. B.]

Bocârna, munte în Bom., j. Buzeu, aproape 
de frontiera Trans., face parte din catena Si- 
riului; 1500 m. ; e acoperit eu pàduri imense 
si pâsuni foarte bune.

Bocca, (ital., pim-. Bocche), gurâ, strimtoare 
si golf.

B. délia verità, (ital. »gura adevërului*), se 
numesce o mascâ anticâ romanâ, ce se pâstrcazâ 
în bis. Santa Maria m Cosmedin (Borna). In evul 
mediu se povestia, câ vechii Bomani, când puneau 
jurâmênt, îsi bâgau mâna în gura mascei; cel co 
jura strîmb, nu-si mai putea scoate mâna.

Boccaccio, Giovanni, (1313—75), fumlatorm 
presei ital., în spécial al novelei; n. 1313 la 
Certaldo, làngâ Plorenta, sau la Paris, petreou 
tineretele în Neapole, unde fusese trijnis pentru 
negot, însâ unde se dete petrecerilor si litpia" 
turii, avênd multâ aplicare pentru poesie. Frimit 
la curtea eruditului rege al Neapoini, Roberto, 
se înamoreazâ de fica naturalâ a acestuia, Mana, 
pe care o célébra în romanul sou »Fiummetta‘. 
Murind tatâl sëu, 1350, se reîntoaise la Florenfa. 
Aci legà strinsâ amicie ou Petrarca, luoraud S| 
cheltuind mult împreunâ pentru descoperirea si 
copierea autorilor clasici si pentru reînvierea 
limbei eline. La bëtrànefe, dupa multe ooupa- 
(iuni literare si misiuni politice, se retrase la
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casa parinteasoâ din Certaldo, dar fù din nou 
chiemat la Florenta ca, în bis. sf. Stefano, sa 
facâ lec{iuni publics asupra lui Dante, însâ n’a- 
jimse decât la cap. XVII. din »Infenio« çi f 1375. 
A scris multe poeme çi romane, în prosâ çi în 
versuri, în stil bombastic; câteva cantonete çi 
sonete, prin cari e pus între poe^ii minori ai 
secl.XIV., çi labëtrânete : »De genealogiisdeonam«, 
>De casibus virorum et foeminamm illustnum«, 
,De Claris mulieribus«, ç. a. în 1. lat., însemnate 
pentru mitologia, istoria çi geografia anticâ. Opéra 
principalâ, pentru care e pus alàturea eu Dante 
çi Petrarca, întemeietorii limbei literare ital., 
e »Decamerone«, sau cele 100 novele. B. pre- 
supune, câ în timpul unei epidemii 3 tineri çi 
7 temei, rudenii çi amici, s'au retras la o vilâ, 
aproape de Florenta, çi în 10 (Jile au spus fieoare 
eâte O poveste. Subiectele sûnt luate din fapte 
contemporane, întêmplâri personale ale autoru- 
lui sau cuDOSCutilor sëi, din trubadurii francezi, 
scriitoiü antici çi traditiunile orientale. Dar toate 
oglindeso nioravurile, de multe ori scandaloase, 
ale finipului. Prin stilul çi bniba lor fireascâ, 
bogatâ çi frumoasà, novelele lui B. au devenit 
modèle clasice în aoest gen. Cele mai bune 
scrieri dupa novele sûnt : »Vita di Dante» çi »Com- 
mento a Dante». [M. Strajan.]

Boccardo, Gerolamo, economist ital., n. 1829 
în Genua. Op principal : »Trattato teorico-pratico 
di economia politica». (Bd. 7 în 3 vol. 1885).

Boccea, çal ce poartà femelle pe spate ; bucatâ 
de materie pentru a înfâçura marfâ; legâturâ de 
tutun, cuprin(}ènd mai multe pàpuçi. —Boeeealîe, 
dar în primeneli, ofeiit mirelui într’o B. din 
partea miresei.

Bocche di Cattaro, sin de mare lângâ oraçul 
Cattaro, (v. ac.)

Bocchezii, popor muntean çi resboinic în sudul 
Dalma(iei ; la 1873 s’au révoltât din causa legii 
despre armata teritorialà çi au sciut sâ-çi asigu- 
reze unele privilegii.

Bocchus, rege al Mauretaniei,socrul lui luguitha, 
(v. ac.) Fini séu, B. II., f 33 a. Chr., a sprijinit 
pe Octavian în luptele sale contra lui Antoniu.

Boccia, joc ital. eu bile. O bilâ se aruncâ 
drept tinta, de care apoi se nisuesc partidele 
a-çi apropia bilele lor.

Bocet, cântec de jale. Eomânii au la înmormên- 
tàri datina de a plânge pe mort de trei ori pe 
4i, dimineata (de unde numirea de »cânteuul 
zorilor»), la amea(}i çi seara. Aceastâ poesie 
funebrâ poarta numirea de B. sau «cântece 
de moiti». Ele se aflâ çi la alte popoare. La 
Romani se numiau neniae, delà ^eita înmor- 
mêntârii Nenia, care îçi avea templul sëu la 
poarta viminalâ, afarâ din Koma. Ele se exe- 
entau de femei plàtite pentru aceasta, numite 
preficae, çi erau acompaniate sau altemate de 
sunetal fluerelor, ca çi a(}i pe unele locuri la 
Romani. B.-le îçi trag originea, ca çi colindele çi 
basmele, din poesia primitivà a popoarelor indo- 
europene. Pentru aceea çi în ele se alla idei 
mitologioe; dar ele sûnt mai importante prin 
simtemintele de respect, de iubire çi duioçie 
familiarâ, cari aratà nobleta de inimâ a popo- 
mlni; câci B.-le la noi se cântâ mai mult de 
temeile din familia çi de rudele reposatului. Sûnt 
insa çi aiji femei chiemate sau venite înadins 
pentru a se boci, a càror platà stâ în haine çi

alte lucruri de ale mortului, nu însâ în bani. 
Colectiuni de B. avem delà T. Burada, O câla- 
torie în Dobrogea. laçi, 1880 ; Datinele poporului 
roman la înmormêntàri. laçi, 1882; T. Frâneu 
çi Candrea, Românii din Muntü-Apuseni, p. 173; 
G. Dem. Teodoresco, Poesii pop. p. 275; Lam- 
brior, Inmomêntàiile, (Conv. fit. IX., 151) ; Mace- 
donia, revistâ. Bue., 1888, p. 39 ; S. F. Marian, 
Inmormêntarea laPomâni; S. Mangiuca, Câlindar 
pe 1882, p. 121 çi pe 1883, p. 129; çi B. P. 
Haçdëu, în Cuvinte din bëtrâni, Carfile popo- 
rane, p. 706, etc. [M. Strajan.]

Bochara, (TBuchara, în antichitate B o n g ad h a), 
chanat în Turkestanul apusean, sub suseranita- 
tea Rusiei, lângâ cursul mijlociu al rîului Amu- 
Darja1; 205,000 kma., eu 1.250,000 loc., Uzbeci 
çi Tadçici. Chma e excesivâ, mai mult uscatâ. 
Capitala B. eu 70,000 loc.; are 360 moschee, 
103 çcoale preotesci. B. e centrul comerciului de 
caravane între Europa çi Asia. (Cf. operele lui 
Vâmbéry çi lavorskij.)

Bochnia, oraç în Galitia vesticâ, lângâ Raba, 
eu 8703 loc. Salinâ uriaçâ, (324 m. afundâ), din 
care se scot pe an la 300,000 mâji sare.

Bochum, oraç în distr. prus. Arnsberg, eu 
53,788 loc. (1895); gimnasiu, çcoalâ realâ, çcoalâ 
montanisticà ; fabrici de otel ; mine de cârbuni.

Bock, 1) B., Carol Ernest, medic germ. çi 
scriitor poporal, n. 1809 înLipsoa, unde la 1839 
ajunse prof, de anatomie. Renume çi-a câçtigat 
prin scrierea: «Handbuch der Anatomie des 
Menschen mit Berücksichtigung der Physiologie 
und der ohirurgischen Anatomie». Dintre mul- 
tele sale opéré mai amintim; »Handatlas der 
Anatomie des Menschen», »Handatlas der patholo- 
gischen Anatomie», »Kleine Gesundheitslehre», 
«Ueber die Pflege des Schulkindes», etc. f 1874 
în Wiesbaden.

2) B., Francise, archeolog germ., n. 1823 în 
Burtscheid. A studiat teologia, flind sfintit çi de 
preot; s’a dedicat eu totul promovârii industriel 
de artâ bisericeascâ, spre care scop a scris mai 
multe opéré, ca: »Geschichte der liturgischen 
Gewander des Mittelalters», (3 vol., 1859—71); 
»Das heilige Koln», (1859—61); «Die Kleinodien 
des heiligen Eomischen Reichs», (1864), etc.

3) B., Hieronymus, botanist germ., cunosout 
mai bine sub numele lat. Tragus, (de aci genul 
Tragia Plum.), n. 1498 la Heidesbach, f 1554. 
A scris: New Kreuterbuch, tradusà în latinesce 
de David Kyber, eu o préfaça de Conrad Gesner, 
în care face istoria Botanicei, iar B. îçi expune 
metoda sa, cea dintâiu încercare de clasifica- 
(iune uaturalâ, câci el în mare parte a grupat 
Cruciferele, Labiatele çi Composeele ; a mai scris : 
Verae atque ad vivumexpressae imagines, Strass- 
burg, 1553; o reduoere a marelui sëu uvragiu 
german çi latin.

Bockh, 1) B., August, archeolog çi filolog germ., 
n. 1785; profesor în Heidelberg apoi în Berlin çi 
membru al Academiei de sciinte. Discipol al lui 
Fr. A. Wolf, al oàrui sistem çi opéra a conti- 
nuat-o eu mare aparat intelectual. Scr. : Scrierile 
lui Pindar, Die Staatshaushaltung der Athener, 
Corpus inscriptionum graecarum, etc.

2) B., Bichard, statistician germ., n. 1824 în 
Berlin; delà 1852 lucreazâ la biroul stat. din 
Berlin çi este directorul acestuia delà 1875. Scr. : 
«Die stat. Bedeutimg der Volkssprache als Kenp-
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zeichea der Nationalitat», 1866, etc. Dimpreuuâ 
eu Eepert a lucrat harta polit, a Alsatiei çi 
Lotariagiei. A sprijiait causa Roaiânilor din Traas. 
pè cale publicisticà.

Bocklin, Arnold, pictor, a. 1827 îa Basel ; studià 
îa Düsseldorf, Bruxela çi Pai'is, çi se açezà îa 
Zürich. Se distinge mai eu samâ prio peisagiuri.

Boeça, (Bogsaa), *B. monianàt, orâçel iu- 
dustiial îa Baaat, cott. Cai-aç-Severin, îa valea 
rîului Bêrzava, eu 2956 loc.. Rom. §i Germ. ; iar 
ceva mai spre apus, la guia vâii, *B. românàt, 
com. luraJâ eu 2609 loo.. Rom. latre ambele 
satul Vasiova (1113 loc.), apoi colouiile: Buza 
turcului Bichi^cinu, (Neu- çi Altwerk). Ou 
exoeptiuae de vr’o 700 Germ. populatiuaea e 
româaà, îa B. rom. çi Vasiova agricultori autoob- 
toai (»Fràtuti«), iar îa B. m. coloaiçti veaifi îa 
seclul treout dia 'J'eara Româaeascà (jud. Gorj 
çi Mehediofi), cari çi pâaâ astâ()i sûat aumiti 
»Teraai« çi se ooupà mai eu samâ eu lucrâri ia- 
duetriale. Jurul B.-ei e delos çi pâduros, plia 
de ape curgëtoare; clima e foarte plâcutâ, dia 
care causa trece de stafiune de cura cliaia- 
ticâ. Sta^uae de cale feratâ, protopopiat gr.-or. 
çi gr.-cat. ; judef reg., preturâ, ofioiu de dare, 
topitori de fier, casse de economii, etc. Tîrgurile 
B.-ei sûat îasemaate çi câutate. Spre sud de B. sûat 
ocae bogate de fier, gâsiadu-se aici çi magaete 
aaturale, apoi grauate çi alte pietri pretioase; 
iar la tCracul eu aur< déjà Romaaii aatici sâ- 
pau dupa aur çi s’a sâpat pâaâ mai îa aaii dia 
ui'mâ. ladustria de aramâ, care mai de. mult îçi 
exporta productele pâaâ prio Sirmia çi Slavoaiâ, 
îa deceniile dia urmâ a lacetat de tôt. De pre- 
seat se produce la B. m. foarte mult var de 
calitate exceleatâ, exportâadu-se pâaâ départe 
pe câmpiileBauatului. La B. rom. se aflâ o (iglarie 
mare, lo care se lucrâ eu maçiae. Pe o oulme 
de lâagâ rîul Bêrzava se vëd (îatre B. m. çi 
B. rom.) ruiaele aumite de popor: *Cetatealui 
l!lrolie<i, pomeaitâ mai âataiu îa ua dooumeot 
dia 1534 (Castro Bokcha), iar la 1563 Castellum 
Turcarum Bokchija. La 1595 George Borbeli, 
Baaul Severioului, bâte castelul eu 27 tuauri, 
aluagâad pe Tui-ci de aici çi delà Vêrçet. La 1738 
B. de aou a fost ocupatâ çi pustiitâ pria Turci. 
Mai pe urmâ au strâbâtut Turcii pâaâ pria aceste 
locuri la 1788. (Cf. A. Diacoo, »Cea dia urmâ 
iavasiuoe turceascâ îa Baoat«, »Foaia diecesanâ« 
dia 1888 or. 37^) La 1848 s’au dat aici lupte îuti'e 
iosurgeati çi latre cei împërâtesci îa 18 çi 
24 Dec. — O altâ B. rom. (cott. Sel^u, Traas.), e 
locul de oascere a lui S. Bârau^iu. [Al

Mànàstirea B. latre B. çi Vasiova se alla ua 
loc de îoehiuare, uade de douë ori pe aa peregri- 
aeazâ poporal româa din depârtate locuri la ser- 
bâtorile : Sâazieue çi sf. Ilie, (24 lunie çi 20 lulie 
st. V.), çi dupâ rugâciuue duc eu sine apâ din un 
isvor de acolo, despre care cred câ este vinde- 
eâtoare de boale. Prin traditiune se sustine, cà 
aici ar fi fost în vechime o mânâstire.

B., district protop. gr.-cat. în diecesa Lugo- 
çului, compas din 7 paroohüçi 33 filii, eu 4732 sufl.

B., protopopiat gr.-or., diecesa Caransebeç, 
se compune din 30 pai'ochii eu 33,171 suüete!

,,Bocÿana“, cassâ de economii, societate pe 
actiuni înBocçainontanâ(Banat),fundatàla 1895 
eu ua capital social de fl. 50,000 în 1000 ac- 
(iuni à fi. 50.

Bocsîg, (magh. Bokszeg), com. micâ în Ung. 
cott. Arad. In actele publics apare la 1553. Are 
464 case eu 2240 loc. (1792 Rom., 1137 gr.-or., 
655 gr.-cat., ceialalti Magh.) Bisericile sûnt do 
piatrâ; cea gr.-cat. pompoasâ, iar cea gr.-or. în 
conditiune slabâ, çcoalele ambelor conf. în con- 
di(iuni bune. Teritorul 2240 jug. cat. pâment 
arâtor foarte bun ; agronomie, industrie de casa, 
prâsire de vite. Lâagâ B. se aflâ lacul sau balta 
»Sodoma« eu o specie a plantei »Nymphea«. 8ta- 
tiune de cale feratâ, telegraf çi posta. ff]

Boeskai, (BochkaiJ, Stefan, primul principe 
reformat în Traas. A fost outnnat al lui Cristofor 
çi unchiu al lui Sigismund Batbori ; pe tiinpul 
acestui din urmâ a stâruit pentm înehinarea 
Transilvaniei sub protectiunea împëratului-rcgo 
Rudolf. Mai târcjiu s’a stricat ou curtea din Prnga 
çi eu generalul împërâtesc din Caçovia, Barbiani, 
çi a treout la partidul amie Turoilor, çi ajutat 
de aceçtia s’a luptat (1604) eu noroo vaiiu, însâ 
eu suflet neînfrânt, în pârtile ungurene. In urmâ 
ieçind învingëtor, mai aies eu ajutorul baidu- 
cilo.r, pe cari el i-a organisât mai ântâiu, grupà 
în jurai sëu pe revolutionarii din Ung. çi Traas. 
Nemultâmirea, ati^atâ de generalii împërâtesci 
crucji, oaBastaçi Barbiani, çi prin opresiuneaPro- 
testantilor, era foarte mare. B. începù a fl con
sidérât ca ohiemat a libéra feara de jugul strâi- 
nilor. Transilvanü îl aleserâ principe la Maros- 
Szereda în 21 Febr. 1605, apoi la Mediaç în 
14 Sept. Norooos pe câmpul de bâtâlie, çi mai 
norocos în politicâ, sub domnia sa scurtâ a do- 
bândit résultats mari. Ou Rudolf a închoiat ve- 
stita pace delà Viena, (23 luuie 1606), prin 
care el a fost reounoscut principe al Tran
silvaniei, comité al Secuilor çi domn al uuoi 
parti foarte însemnate din Uagaria, iar pentra 
Protestantii din Uagaria a câçtigat libertate re- 
hgioasâ çi pentra Uagaria unele favoruri. A 
coutribuit foarte mult la încheierea pàoii delà 
Jitva, (11 Nov. 1606), între Rudolf çi Sultamil, 
pe 20 ani. Pe 13 Dec. a convocat dieta în Ca
çovia, unde j- 29 Dec. 1606, cura se credea, otrâvit 
de Mih. Ratai. A fost înmormêntat în catedrala 
din A.-Iulia. Merit de frunte çi-a câçtigat prin 
aoeea, câ între cei doi ani sourti ai domniei sale 
çi-a restaurât biniçor patria sdranciuatà de ca- 
lamitâti nespuse.

Bod, (magh. Botfalu, germ. Brenndorf), oo- 
munâ rur. în Traas., cott. Braçov, ou 2232 loc., 
Saçi çi Rom. (789)-; eu o mare fabrioà de zahàr.

Bod, Petru, istoric magh., n. 22 Febr. 1712 
în Felso-Csernàton ; çi-a îaeeput studiile în 
Xézdi-Vâsârhely çi le-a terminât la Univei'sitatea 
Wilhelm de Orania în Leyden (Glanda), t l;a 
parooh reformat în Ighiu, aça, oa lucrâud la vie 
s’a tâiat la mânâ çi i-s’a sours sângelo (1768). 
B. s’a ocupat foarte întins eu sciintele çi a soris 
multe opéré de cuprins eclesiastic, istoric, liin- 
bistic..., între cari mai îasemaate sûnt: «Magyar 
Athenas®, 1766, (tip. la Sibiiu, cupriudo notite 
despre cei mai vestiti autori din Uagaria çi Trams.); 
Smirnai Sz. Polyoarpus, (istoria superinteiiden- 
tilor reform. din Traas.) ; Hungarus Tymbaules, 
I. II. Aiud, 1764—66; Brovis Valachorum Tran- 
silvaniam incolentiunà historia, respânditâ nuinai 
înmanusoris. (Cf. Cipariu, Archiv pentru filologie 
çi istorie, pag. 653—57.)

Bodaproste, lac în Rom., j. Tuloea, pl. Sulina,
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pe teritoru] com. uib. Chilia veche; suprafa^a 
2'2 km*., produce pesce bun în mare cantitate.

Bode, loh. Elert, astronom, n. 19 lan. 1747. 
Prima lucrare pe care o publicà, fù un calcul al 
eclipsei solare din .5 Aug. 1766, (Berlin, 1766). 
Incurajat de succesul acestei lucrâri, publicà in 
1768 O carte mai mare : »Anleitung zur Kentniss 
des gestirnten Himmels», curs de astronomie po- 
pularâ, care contribui la respândirea cunoscin- 
(elor astronomice în oercuri mai întinse. La 
1772 B. fù numit astronom al Academiei din 
Berlin, iar 1782 fù aies membru al acestei Aca- 
demü. Trecut la pensie în 1825, f 2.8 Nov. 1826. 
B. începù la 1776 publicarea efemeiidelor astro- 
nomit e germane, publicafiune din care au apârut 
8ub direofia lui çi a urmaçilor sêi 54 volume, 
(Berlin, 1776—1829) sub titlul: »Astronomisohe 
Jahrbücher oder Ephemeriden»; astacji aceste 
importante efemeride continua a apâré sub titlul 
de: »Berliner astronomisohes Jahrbuoh«. B. a 
mai publient, (Berlin, 1778, 2 vol.) : «Erlauterung 
der Sternkunde», atlas ceresc în 20 foi ; »Urano- 
graphia sive astrorum desoriptio», (Berlin 1801), 
cuprincjênd 17,240 de stele, cam eu 12,000 mai 
mult decât cuprindeau hartele anterioare. Alte 
publicafiuni, un atlas mai mic în 34 foi: Re
présentation des astres», (Strals., 1782); «Entwurf 
der astron. Wissenschaften», (Berlin, 1793); »AU- 
gemeine Betrachtungen über das ’Weltgebàude», 
(Berlin, 1801). B. vë(}ênd golul relativ dintre pla- 
netele Martie çi lupiter, sus(inea eu convingere, 
câ in aoea regiune trebue sa mai existe o planetâ, 
çi când Piazzi descoperi pe Ceres, credend câ 
este 0 cometâ, B. fù cel dintâiu între tofi a.stro- 
Domii, care recunoscù caracterul de planetâ al 
acelei stelufe. De atunci s’au mai descoperit 
preste 400 de aceste planete minuscule în re- 
giunea dintre Martie çi lupiter.
ËBodega, fspan.) pivnifâ de vin, ospëtârie.

Boden, lacul, Bodensee, numirea germ. a la- 
cului de Constan(a (v. ao.) între Elvefia, Ger- 
mania çi Austria.

Bodénbach, sat în Boemia, lângâ Tetschen, eu 
5862 loc., are numeroase vile, apoi fabrici de 
bere, ciocoladâ, bomboane, de bumbi, mobile, la- 
cui'i çi cernealâ.

Bodenstedt, Friedrich, poet german, n. 1819 
in Peine (Hannover), f 1893. A trait mult timp 
în Orient, Caucas çi mai alek la Tiflis, despre 
cari a publient studii etnografice çi limbistice: 
(Popoarele Cauoasului çi O miie çi una (Ji în 
Orient). Opéra sa de câpetenie însâ este: »Die 
Lieder des Mirza-Schafty« ; (cântecele lui M. S., 
un hogea, delà care a învëtat la Tiflis limbile de 
acolo, f 1852). Din aceastâ carte au apârut preste 
0 sutâ de edi(ii, arâtàndu-ne traiul oriental din 
partea cea mai atràgëtoare, cântând vinul, dra- 
gostea çi frumsefile viefii, dar cuprinde çi multâ 
satirâ, mai aies în contra prostiei, fanatismului 
çi servilismului. Fiind asemenea publioa(iuni pe 
atunci rëu vëflute în Germania, B. le-a publient 
sub numele lui M. S., dar mai târdiu a déclarât 
exprès, câ sûnt ale sale ; câ Hafls (v. ac.) e mâ- 
restrul lui, o spune însuçi. Traducerile lui B. 
din Shakespeare, Cântece poporale din Ucraina, 
Ç. a. sûnt foarte bune.

Bodesci, numele mai multor localitâfi în Rom., 
mai însemnate: 11 B., com. rur. în j. Vnlcea, 
pl. Horezu ; 1570 loc., cari se ocupâ eu agricul-

tura, prâsirea vitelor çi têmplâria ; se cultivâ çi 
pomâritul, mai aies prunii ; com. e provëflutâ eu 
4 biserici çi 1 çcoalâ. 2) B.-Precistei, com. rur. 
în j. Neamfu, pl. Piatra-Muntele, formatâ din sat. 
çi oât. : B.-Precistei, Oçlobeni, Cornii, Strâmbii, 
Bordea çi Dumbrâvile, avênd 2810 loc., cari se 
ocupâ eu agricultura, prâsirea vitelor çi eu in- 
dustria de casâ. In com. se aflâ 4 biserici çi 2 
çcoale. Sat. B.-Precistei numerâ singur 1075 loc. 
vesti(i pentru sucmânele, ce le lucreazâ eu o 
adevëratâ artâ.

Bodigaÿ, Bodigëu, Bodiu, Boghiu, numiri lo
cale pentru o pasere râpitoare, ounoscutâ în 
deobçte sub numele de : Arete, Uliu, (v. ac.)

Bodio, Luigi, statisticital., n. 1840 în Milano; 
1864 profesor în Livorno, 1867 în Milano, 1868 
în Vene(ia. Delà 1872 director al biroului sta- 
tistic itaüan în Roma. 1877—82 a redigiat »Ar- 
ohivio di statistica», delà 1886 »Buletin de l’In
stitut international de statistique».

Bodîrlâu, Bodirliu, o mare pasere înnotâtoare 
din fam. Golymbidae ; penele negre de pe spate 
sûnt împuiate eu puncte albe, iar cele de pe cap 
çi grumazi sûnt negre strâlucitoare ; pe foale 
albâ ca sub gât çi la ceafâ; preste marginile su- 
perioare ale pieptului eu negre pete Mneare. 
Petrece prin nordul Europe! nutrindu-se eu pesci, 
broasce çi insecte, preste iarnâ se retrage mai 
spre meazâ-(}i. [V. B.]

Bodleian-library, biblioteca Bodleianà se nu- 
mesce bibl. Universitâtii din Oxford, dupâ Sir 
Thomas Bodley, care a restaurat-o 1597—1602. 
B. confine 475,000 opéré tipârite, 27,000 manu- 
scripte, 50,000 monete çi foarte prefioase auto- 
grafe. Cf. Macray, Annals of the Bodleian Library, 
(ed. IL 1890) ; Cataiogus librorum impressomm 
bibliotheoae Bodleianae, (1843 çi 1851.)

Bodmer, loh. lacob, poet germ. elv., n. 1698 
la Greifensee, lângâ Zürich ; profesor de istorie 
çi pohticâ 1737—75 çi membru al marelui sfat 
din Zürich; f 1783. Neînsemnat ca poet, are 
însâ meritul mare de a fi pregâtit renascerea 
poesiei germ. dupâ resboiul de 30 ani. Resul- 
tatele studiilor sale le-a pubUcat în foaia »Die 
Discourse der Mahlem«, çi mai pe larg în »Kri- 
tisohe Abhandlung von dem Wunderbaren in der 
Poesie«, 1740. Piin aceastâ scriere a oombâtut çi 
la ui’mâ a învins pe prosaicul Gottsched. (v. ao.)

[W. R.]
Bodnàr, Sigismund, prof, çi scriitor magh., 

n. 1839 în (Jareiul mare; a studiat teologia çi 
apoi a luat diploma de profesor pentru filologia 
magh. çi latinâ; prof, la çcoala realâ çi douent de 
lit e ratura magh. la Universitatea din Budapesta. 
A publioat mai multe sorieri teologioe didaotioe, 
çi în urmâ istoria hteraturii magh. Teoria lui 
B. stabüesoe aça numita »lege« a progresului 
spiritual. El distinge trei graduri în desvoltarea 
acestui progrès : idéal, ideal-real çi real, cari se 
urmeazâ unul dupâ altul ca valurile mârii. Basat 
pe aceastâ i>lege<t explicâ el întreagâ istoria cul- 
turii omenesci. In chestiunea na(ionalitâ(ilor s’a 
déclarât adese în favomlmiçcârilor nationale rom.

Bodnârescu, Samson Dr., poet roman, n. pe 
la 1842—46 în Bucovina. Dupâ terniinarea stu
diilor üoeale, a trecut la laçi în Moldova; aici 
a întrat în societatea »Junimea«, care îl triniise 
1867 la Univers, din Berlin. La Giessen a prinrit 
diploma de doctor în fîlosofle. B. a pubücat în
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»Conv. lit.«poesii lirice, epigrame çi câteva drame : 
»Eienzi«, (trad.); » Alexandra Làpuçneanu«.

Bodo, protozoar flagelat. — B.hominis Saville 
Kent, 1880, sin. ou Cercomonas hominis Da- 
vaine, 1854. — B. urinarius Künstler, 1883, sin. 
ou Cystomonas urinaria R. Blanchard, 1885.

Bodrog, 1) un afluent al Tisei, se revarsâ 
la Tokaj. In B. se împreunâ rîurile: Tapoly, 
Ondava, Ung çi Latoroza din tinutul muntos nord- 
estic, 281 km. long. 2) Bodrog peninsula, (între 
Bodrog = Bodrogkôz), teritorul dintre Bodrog çi 
Tisa. Are suprafatâ plana çi sol de pâment negra.

[Dr. P. O.]
B., comitatul, comitat vechiu, ce exista pânâ' 

la 1802 pe o parte a teritorului oomitatelor de 
astâ(ji: Bâcs-B. (v. ac.). Pesta çi Cenade.

Bodza—, numire topogr. magh., v. Buzeu.
Boedromios, (grec.) supranume dat lui Apollon 

în calitate de 4eu al resboiului.
Boehmeria, (botan.) gen déplanté aproape toate 

lignoase din famUia Urticaceelor, respândite în 
terile oalde în Asia çi America. Cea mai impor- 
tantâ specie e B. nivea Hook et Arn. originarâ 
din China, çi o varietate a ei B. tenacissima Gaud. 
din Java, se cultiva ca planta textilâ de mare 
importantâ, al càrei excelent produot poartâ nu- 
mele de ramie. [A. Pr.]

Boemâ, pàdurea —çir de munti în grani^a 
dintre Boemia çi Bavaria, formând oulraea des- 
pàrtitoare între basinul Dunàrii çi al Blbei. Lun- 
gimea acestui çir de mun^ e de 237 km., con- 
tinênd mai eu samâ granit çi'gneis. B. e mai 
înaltà pe la mijloc (Arber 1458 m.), avênd aci 
un caracter mai selbatic. Coastele dinspre Bavaria 
sûnt prefipiçe, avênd ca predealuri aça numita pâ- 
dùiea bavarezà, înspre Boemia se întind hn ra- 
murile muntilor. B. e acoperita eu pâduri mari ; 
vâile ei sûnt roditoare ; locuitorii se ooupâ în cea 
mai mare parte ou lemnâritul çi fabricarea sticlei.

Boemia, (în 1. boemâ Cechy), mai înainte regat 
de sine stâtàtor, acum una din (erile represen- 
tate în senatul impérial austriac, deci parte con- 
stitutivâ a monarchiei austro-ungare. Se mâr- 
ginesce : la nord-vest eu regatul Saxonia, la nord- 
est eu Silezia prusiaeâ, la sud-est ou Moravia 
çi Austria înf., la sud eu Austria sup., la sud- 
vest ou Bavaria. Suprafa(a e de 51,948'18 kma., 
eu 5.840,094 loc., (pe un km2. 112), dupâ natio- 
nalitate 62'38'J/q Cehi, 36’94°/0 Germani.

Murtfi. Granifele aoestei teri sûnt naturale: 
înspre nord-vest muntü metalici, spre nord-est 
Sudetii, (piscul Schneekoppe 1605 m.), spre sud- 
est dealurile boemo-morave çi spre sud-vest pâ- 
durea boemâ. Delà culmile acestor munti se po- 
goarâ terenul în forma de terase câtrâ vâile 
rîurilor Elba çi Moldova, cari adunâ aproape toate 
rîurile din làuntrul B.-ei.

Bîuri. Elba isvoresce în B. çi fâcênd un mare 
semicerc îçi taie drum printre munti printrun 
pas interesant; afluentii Elbei sûnt dindreapta: 
Cidlina, Iser çi Polzen; din stânga: Aupa, Mettau, 
Adler, Loufina, Chrudimoa, Moldova, Egerçi Biela. 
Rîul propriu al B.-ei Moldova primesce apele rîu
rilor: Lauçnitz çi Sazawa,'Wotawa çiBeraun. Delà 
revârsarea Moldovei în jos Elba e navigabilâ. Re- 
numite sûnt apele minérale ale B.-ei ca: Ma- 
rienbad, Carlsbad, Franzensbad, Giesshübel, Te- 
pUtz, Bilina, etc. (v. ac.)

Clitnà, producte. Cliroa B.-ei, conform çon-

înfiguratiei sale verticale, e dtferitâ : mai domoalâ 
vâile Elba-Moldova — în centra, — mai asprà pe 
margini, dupâ cum se ridioâ dealurile çi muntü, 
Cantitatea de ploaie scade delà munti spre in- 
terior. SolulB.-ei în partea cea mai mare (97-5°/0) 
e productiv; agriculturaeintensivâ. Producte; 
grâu, seoarà, orz, oves, cartofi; apoi pâstàioase, 
in, hemeiu çi napi de zahâr; rapita, cânepa çi 
viile nu se prea cultiva, eu atât mai multâ grije 
se pune în B. pe tîultiira pomilor. Intru pro- 
movarea economiei lucreazâ multe çcoale eco- 
nomice de diferite grade. Economia de vite nu 
e aça însemnatâ ca îu alte teri austriaoe. Gâs- 
cele se buourà de deosebitâ îngrijire, eu penele 
lor se face comerciu mare. Pescâritul de ase- 
menea e înfloritor.

Industrie, eomerdu, eomunicafiune. Dintre 
minérale în B. se scoteau mai înainte numai 
metalele nobile ; acum se scoate mult fier çi câr- 
buni de piatrâ, mai putin argint, plumb, cobalt, 
aramâ; important e pâmêntul de portelan çi gra- 
natul boem, precum çi apele minérale. Industria 
moràritului a dat înapoi, a luat însâ avênt pu- 
ternic fabricarea de zahâr, spirt, malt, bere çi 
gunoiu artiflcial ; industria de fier, ohimicalii, sti- 
olârii, portelan çi pânzârii (Rumburg) ânoâeînflo- 
ritoare; deasemenea industria de lânàrii, bumbac, 
hârtie, chibrite, etc. Productele diferitilor raini 
industriali ajung pe calea comeroiului înfloritor 
nu numai în terile Austro-Dngariei, ci çi în strâi- 
nâtate. In serviciul comerciului çi oomunioatiei 
stau (1893): 4760 km., oâi ferate, 26,656 km. 
çosele çi preste 6000 km. Unü telegrafice çi BOB 
km. câi pe apa (Elba).

Gultura o promoveazà vr’o 5100 çcoale poporale, 
42 gimnasii complété, (19 germane, 23 boeme), 
4 gimnasii inferioare, (2 germ., 2 boeme), 14 gim
nasii reale, (3 germ., 11 boeme), 22 çcoale reale, 
21 preparandii, 2 universitâti (1 germ., 1 boemâ) 
în Praga, tôt aci 2 politeohnice. Çcoale spéciale : 
Academii de montanisticâ, comerciale, musicale, 
(oonservatoriu çi Academie musicalâ în Praga), 
academie de picturâ, çcoale industriale çi nume- 
roase çcoale spéciale medii çi inferioare. Bise- 
rica rom.-cat. e guvernatâ de archiépiscopal din 
Praga eu 3 episoopi; biserica protestantâ de 3 su- 
perintendenti. (V. Cehi, limba çi liter. lor.)

Gonstitufia. Afarà de legile fundamentale, cari 
privesc toate terilfe çi provinciile representate in 
senatul impérial, în B. este în vigoare legea din 
20. Maiu 1880 despre alegerea deputatilor. Con
form acesteia dieta B.-ei se compuue din dig- 
nitarii çi oficiantü înalti çi din representantii 
proprietarilor mari (70), ai oraçelor (72), ai oa- 
merelor de comerciu çi industrie (15) çi ai oo- 
munelor (79). Deputatii se aleg pe 6 ani. 13. tri- 
mite în senatul impérial 110 representanti dupâ 
legea din 1896. B. e împârtitâ în privintà ad- 
ministrativà în 2 oraçe, (Praga eu 182,530 loc. 
çi Eeichenberg ou 30,890 loc.) çi 92 câpitanate. 
Porul suprem administrative consiliul de loco- 
tenentâ în frunte eu loootiitorul. In privintà 
judioiarâ B. are un tribunal suprem îu Praga, 
15 tribunale çi 222 judecâtorii oercuale. Forul 
suprem flnanciar e directiunea finanoiarâ dm 
Praga. In privintà militarâ B. e împârtitâ în 16 
cercuri de întregire. fP-]

Istoria. Ce privesce data colonisârii slave s 
terüor boeme, opîniunea generalâ este, oâ s a
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ÎDtêmpIat în secl. V. d. Ohr., dupa ce emigra- 
^unea Germanilor marcomani pregâtise looul 
peutru populatinnea oea noua; in vremea din 
urmâ s’a émis opiniunea, câ neamuJ boem lo- 
cuiesce în sediile sale de aoum din vremuri 
preistorioe. Slavii boemi nu erau o natiune unitarâ, 
ci se deosebiau la înoeput în mai multe triburi 
indepeodente ; aceste în seol. X. dispar sub pre- 
doininafinnea unuia dintre ele, care a çi dat na- 
[iunii astfel unité nuniele sëu : Céhii. Cea dintâiu 
ÎDtêmplare din istoria boemâ este nâvâürea Ava- 
riloT, cari în secl. VI. au subjugat pe Slavii din 
Jerile sudetice cât çi alpine; din jugul acesta 
i-a libérât o rescoalâ comunâ (623), condusà de 
semifabulosul Samo, care apoi deveni stâpânitorul 
statului nou al Slavilor apuseni uniti, Samo a is- 
butit a apâra independenta lui în contra Franoilor 
(630), însâ dupa moartea lui imperiul fundat de 
el péri. Despre aceste vremuri istoria tace, numai 
din poveçti vechi aflâm despre principele Krok 
çi fetele lui, dintre cari LibuSe, logodindu-se eu 
Premysl, deveni strâbuna familiei domnitoare 
boeme. Dacâ trecem eu vederea luptele eu 
Francii, cari continuau nâvâlirile lor eu noroc 
schimbâtor, faptul istoric cel mai apropiat este 
înoreçtinarea B.-ei (seol. IX.), care au înde- 
plinit-o apostolii slavi, de ale câror roade însâ 
s’a buourat biserica catolicà nemteascâ. Prin 
aceasta s’a dat întrare culturii europene apu- 
sene, care aoum pëtrundea iresistibil în (earà 
spre dauna institu(iunilor slave originare, mai eu 
samâ dupa ce loouitorii se înmul(iau printr’o 
considerabilâ colonisare nemteascâ, (mai eu samâ 
în seol. XII.—XIII.); pe lângâ aceasta desele 
certe în familia prinoiarà oferiau împëratilor 
germani ocasiunea binevenitâ a se amesteca în 
afacerile interne ; prin ce stâpânitorü boemi ve- 
nirâ într’un fel de atârnare delà împërâtia germ., 
eu toate câ în urma puterii lor au ocupat, între 
principii imperiului, o positiune eminentâ. Mai 
ou samâ cavalerescul rege Premysl {Otakar) II. 
(1253—78) prin nâvâlirile sale çi politica sa a 
ridioat regatul la o putere ne mai au(jità, aça 
înoât a stîrnit chiar fricâ în Germania, care 
toemai atunci era scuturatâ de stârile disolate 
ale interregnului (1250—73). Impëratului nou 
aies,, Rudolf de Habsburg, s’a înore(Jut rolul de 
a readuoe puterea boemâ în hotarele vechi, çi 
nisuintele sale furâ înooronate de succès, fiind-câ 
nobüimea boemâ, care nu vedea eu ochi buni 
stàpânireu severâ a lui Premysl, çi care poate era 
nemultâmitâ çi eu predilectiunea lui pentru tôt ce 
era nenitesc, în inomentul hotàritor îl pârâsi; 
Premysl, trâdat de ai sëi, câ(Jù în bâtâlia pier- 
dutà delà Dürrenkrùt, lângâ Viena (1278). Din 
urmârile triste ale acestorîntémplâri (eara boemâ 
mte s’a ridicat la o nouà înflorire sub stàpânirea 
înteleaptâ a fiului lui Premysl, Venceslau II. 
(1278—1305) çi a dobândit mare putere în afarâ 
prin uniimea personalâ eu Polonia çi Dngaria, însâ 
un omor perfid a scurtat viafa lui Venceslau III. 
toemai atunci, cànd dintr’o letargie mai înde- 
lungatâ s’a deçteptat la fapte, çi eu el s’a stins din 
partea bârbâteascâ dinastia PfemysLizilor (1306).

Dupâ oâteva înoercâri nenorocite fù aies rege 
(1310) huëral loan de Luxembourg, fiul regelui 
prman Enric VII. Stàpânirea lui pünâ de aven- 
turi oavaleresci i-a câçtigat glorie çi chiar çi 
(en noue, însâ B. n’a avut dm aoestea decàt

pagubâ, storcêndu-se în urma dârilor exorbi
tante çi suferind de neorândueli interioare ; ca- 
valer aventurios remaae pftnâ la moarte, care 1-a 
nimeritîn lupta delàCrescyînFrancia, 1347. Fiul 
sëu Garol I. (IV. ca împërat roman, 1347—78), 
çi-a câçtigat frumosul atribut de »pârintele pa- 
triei«. Prin mari talente çi culturà a pregâtit 
terü sale bunâstare, (vinicultura, architectura), 
çi a înfrumsetat sediul sëu, stâruind a face din 
Praga Parisul Buropei centrale ; ridicà parti noue 
ale oraçului, fundà universitatea, cea dintâiu în 
Eui-opa centralâ (1348), stâruî pentru stabilirea 
unui archiepiscopat independent (1344), ç. a. ; 
asemenea çi în afarâ a lârgit regatul mai eu samâ 
prin tratate çi alte mi]loace pacinice. Fiul lui 
Carol, Venceslau JF. (1378—1419), era bun, dar nu 
avea ohibzuialaçi perse veranta pàrintelui sëu, flind 
stâpânit de mânie çi de afectul momentan. Dupa 
cei dintâi ani ai unei stâpâniri bune, disgustat 
de griji infertile pentru afacerile germane çi de 
dificultâti continue eu nobilimea boemâ, rîv- 
nitoare la putere, câdea din greçealâ în greçealâ, . 
ceea ce într’o vreme aça de neliniçtitâ trebuia 
sâ aibâ urmâri din cele mai triste. La 1410 a 
pierdut coroana germanâ; iar în B. miçcarea, 
ce avea drept t'ntâ reformatiunea bisericü, 
ameninta ou grozave furtuni polrtice. Venceslau 
n’a fost oapabil ale delàtura; çovài fârâ vointâ 
proprie între partide, çi la cea dintâiu demonstra- 
tiune husiticà mûri de apoplexie (1419). Suocesor 
i-a fost fratele sëu Siegmund, împërat roman 
çi rege ungar, sub care înoepe o lirngâ sérié de 
lupte (1419—34), în cari Husitii, sub conducerea 
orbirlui beliduce ioan Zizka de Irocnov, (f 1424) 
çi dupa moartea acestuia sub Proeop Holy, au sâ- 
vîrçit minuni de vitejie çi de însutletire nafio- 
nalâ. Miçcarea husiticà s’a nimicit însâ pe sine 
însâçi, eu prilejul aça numitelor »Compaotate«, prin 
cari consiliul de Basüea se învoi în sfîrçit a 
acorda Boemilor càte va hbertâti în credintâ, (între 
cari çi cuminecarea sub ambele forme, de aici 
»utraquiçtii«), recunoscêndu-i iarâçi de fii ortodoxi 
ai bisericü. Partidele mai moderato husitice au 
primit conditiunile pàcü, ce ü s’au oferit, pe 
cànd radioalilor aceste le pâreau rreîndestuli- 
toar'e; în lupta, care a urmat între cele douë 
tabere, radicalii au fost bâtuti la Lipany 1434, 
prin ce s’a terminât o luptà de 15 ani, în care 
Boemii au îutrat pentru idealurile lor reügioase 
çi sociale. Dupâ aceea nobilimea boemâ luà o 
hotârire, prin care iobâgia norodului (erànesc era 
ridicatâ la valoarea imei legi (1487). Cànd nobi
limea boemâ a aies rege pe uobilul George de 
Podehrady (1458—71), un utraquist sincer. Papa 
a refusât întârirea compactatelor çi în B. au 
nàvàlit noue cruciate, în contra cârora nu era 
ait ajutor decât cumintenia çi geniul de beliduce 
al domnitorului. Anii ur'mâtori ai slabilor lagie- 
lovi poloni au avut drept urmare o nouâ erum- 
pere a neorândueülor çi frecârUor interioare, de 
cari s’a fàout vinovatà mai eu samâ nobilimea 
mai înaltâ, care stâruia a pune mâna pe putere 
în contra regelui çi a cetà(enilor. Gu al doilea 
domnitor, Ludovic, care, ca rege al Ungariei, a 
pierit la Mohaoiu (1526), dinastia aceasta se 
stinse çi (erile boeme, punênd pe tron pe cunrnatul 
lui Ludovic, Ferdinand de Austria {\ô'Fi—64), 
întrà prin uniune personalâ în legâturâ strinsâ 
ou ferrie imperiului austro-ungar- de mai târ()iu.
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Nonl rege era un catolic zelos §i bârbat énergie, 
nobiliniea însâ devenitâ trufaçà sub slaba stâpânire 
alagielovilorinclinaspre luteraniam, în contra oâ- 
iTiia Ferdinand, împreunâ eu fratele séu Carol V., 
lucra din resputeri, reînoind organisatiunea cea 
slâbitâ a partidului catolic, (întrdducerea lesui- 
tilor 1556). Frecârile între rege çi nobili §i în 
însaçi nobilime, au continuât iji sub stâpànitorii 
urmàtori, (Maximilian II. 1564—76, Rudolf II. 
1576—1611), si ou toate càîn vremealui Rudolf II. 
Praga, ca residenfâ a împëratului, strâlucia eu 
O pompa ne mai vëcjutâ, decàderea interioarâ a 
terii era vëditâ. Pe când tràia Matia (1611—19) 
a fost désignât ca suocesor al sëu Ferdinand II. 
(1619—37), cunoscut ca catolic zelos çi énergie. 
Conflictui ce s’a ivit în cele dintâiu luni dupa 
aceasta, s’aschimbatîn vrâjmàçie completà,pe care 
nobilimeaprotestantàboemâ ainaugui'at-oprincu- 
noscuta ai'uncare pe fereastrâ a locotenenfilor din 
Praga(1618). Urmàapoi detronarea lui Ferdinand, 
alegerea noului rege, a principelui eleotor din 
Pfalz, Frideric, capul »uniunei« protestante, çi 
resboiul de 30 ani începù. Afaoerea boemâ s'a re- 
solvat preste putin; ajutorul açteptat (»uniunea«) 
nu Scsi, çi revolufiunea nobilimei, care n’a soiut 
sà-çi oâçtige simpatii, îndatâ dupa bâtâlia delà 
Muntele-Alb, làngâ Praga, (1690) a depus armele, 
cel dintâiu dintre to(i incapabUul rege, care pier- 
4èndu-çi cumpëtul a scâpat prin fugâ. Dupa o 
vreme oareoare victoriosul Ferdinand a pâ^it la 
pedepsirea vinovatilor : conduoëtorii furâ exécu
tât! (1691), ceialalti exilati, pedepsiti eu pier- 
derea averilor, pe cari le càpëtarà nisce aven- 
turieri stràini, (Valoni, Spanioli, Nemti); apoi prin 
nisce legi noue s’au mieçorat libertàtile dietelor 
terii, (eu toate aceste însâ se (inea sama de po- 
çitiunea deosebitâ a coroanei boeme în legâturâ 
eu terile austriaoe), limba nemteascâ fù pusâ pe 
0 treaptâ eu cea boemâ, în sfîrçit religiunea 
catolicâ proclamatâ ca singurâ îndreptâtitâ, iai1 
acatolioilor se porunci sau sà o primeasoâ sau 
sâ pârâseasoâ (eara, iobagii acatolici nu aveau 
însâ übertatea aceasta, ci se conveiteau la ca- 
toUcism eu sila, prin dragonade, ç. a. In urma 
acestor ordinatiuni, acatolicii boemi, (floarea in- 
teligentei boeme), în numër oam de 36,000 
familii, dupâ ce çi-au vêndut toate, s’au mutât în 
strâinâtate, (în Germania, Polonia, Slovâcime), 
si apoi în (eara întreagâ fù întrodusâ eu toatâ 
severitatea reformatiunea catolicâ cea nouâ, câte 
odatâ într’adevër numai în mod superficial si 
putin sincer, sub presiunea mijloacelor de fortà. 
Dupa ce în sfîrçit s’au potolit (1648) luptele, a càror 
scenâ în aceçti 30 ani adeseori a fost pâmêntul 
boem, s’a ivit starea ticâloasâ a terii : din 3.000,000 
loc. au remas vr’o 800,000 aduçi prin resboiu la 
sapa de lemn. Luoru fîresc, oâ în timpul ur- 
màtor teara, lipsitâ de avutia sa materialâ si in- 
telectualâ, si-a pierdut înaltaei însemnâtateisto- 
ricâ, împârtênd soaitea oelorlalte teri austriace, 
eu cari însâ remâne unitâ numai în mod fede- 
rativ. In mod simtitor au fost atinse terile boeme 
prin reformele Mariei Teresiei, care a créât in- 
stitutiuni unitare comune pentru imperiul întreg. 
Çi mai puteinice erau nâzuintele centraliste sub 
eruditul absolutist losif II., care avea de gând 
a uni6ca popoarele imperiului sëu si în privinta 
lîmbeî, subaripile limbei nemtescî. Sistematioalui 
germanîsare ameninta existenfa natîunij boeme

care, în vremea unei deoâderî îndelungate, de mult 
pierduse consciiuta nationalâ ; din norOoire alte re
forme mai liberale ale aoeleiasi epoce au înlesnit 
desteptarea poporuluî. Incetul eu înoetul învia 
misoarea nationalâ boemâ, care mai eu samâ prin 
înrîurirea misoârilor oontemporane la apus, (revo- 
lutiadin Iule 1830), a câpâtato aprofundare so- 
cialà. Un resunet alnoueloridei s’a ivit deourând 
si în public, glasurile, cari cereau reforme în afa- 
cerilenationûe si obnstitutionale, (stâruintele cele 
noué de drept do stat). Stâruintele pacinice, pria 
cari patiiotii boemi oâutau a obtiné aceste re
forme, erau nimioite prin faptele silnice ale 
revolutiunii din Praga si Viena (1848). Consti- 
tutiunea octroatâ din 1849 a remas neîmplinitâ 
si urmà absolutismul, câruia ministml Bach i-a 
dat formele cele mai severe. Dupâ diploma fe- 
deralistâ din Oct. (1860) s’a proclamât consti- 
tutiunea centralistâ dm Febr. 1861. Delegatii 
boemi însâ, nevëcjênd putinta de a duce în înde- 
plinire ideile lor, pârâsirà dieta din Viena, tôt 
asa ca si mai târcjîu (1867) dieta boemâ, dupâ 
ce prin alegerile cele noue a venit la majo- 
litate partidul nemteso, care, remâuênd singar 
în dietâ, si-a trimis delegatii în dieta din Viena. 
In poporul boera opositiunea aceasta se bucura 
de 0 aprobare generalâ, (jurnalistioâ, meetinguri 
de popor), si asa a si remas, eu toate câ din 
partea partidului guvernamental miscarea aceasta 
era aspru urmâritâ. Rescriptul din 1871, prin 
care dreptul de stat boem fù, recunoscut de însiisi 
monarchul, care promitea observarea lui prin 
încoronai'e festivâ, a remas neîmplinit, mai eu 
samâ dupâ ce Germanii au câstigat isbânda în 
contra Francezilor. In sfîrsit în 1878 opositiunea 
pasivà boemâ s’a terminât: delegatii boemi au 
întrat în dieta terii si în anul urmâtor, (mi- 
nisterul lui Taaffe), si în dieta din Viena, unde 
în asa numitul »cerc de fier« au devenit un 
stâlp al guvernului în contra opositiunii libera- 
lilor nemti. Guvernul le-a fâcut oâteva conce- 
siuni mai eu samâ în privinta limbei ; asa buuâ- 
oarâ : üniversitatea din Praga, pânâ atunci nem
teascâ, fù despârtitâ în boemâ .si nemteascâ (1882), 
S. a. Anü oei din urmâ sûnt eu totul ocupati ou 
regularea chestiunilor nationale; proiectele de 
învoire din 1890 (asa numite »punctatiuni«) n’au 
îndestulit însâ na^unea, ceoa ce a fost una din 
causele câderii partidului bëtrân boem, care le 
primia, si a întâririi nâprasnioe a partidului 
Boemilor tineri.

Lit. Afaràde partea resp. a scrierilor despre ist. 
Austriei (s. e. Alf. Huber; Gesoliiohte Oester- 
reichs, vol. 1—5, [pânâ 1648], Gotha, 1885—96), 
se poate ceti clasica: Geschiohte von Bôhnien 
de Fr. Palaoky, (pânâ 1526), Praga, 1836—67, si 
a lui B. Dudik, Mahrens allgem. Geschiohte, vol. 
1—12, (pânâ 1350), Brünn, 1860 si urm. Dintre 
scrierile spéciale pentru miscarea religioasâ : Fr. 
V. Bezold. Zur Gesohichte des ïïussitentums, 
München, 1874, si Konig Sigmund und die Reiohs- 
kriege gegen die Hussiten, 1872 — 77; Lechler 
G. V., Johannes Hass, Halle, 1889; W. W- 
Tomek, Johann Éiâka, ühers. von V. Prochaska, 
Praga, 1882; B. Denis, Huss et la guerre des 
Hussites, Paris, 1878 si La üa de l’indépendance 
tchèque, (pânâ 1620) ; I. Goll, Quellen und Dnter- 
suchungen zur Geschichte der bohmischen Briider, 
Praga, 1878—1882, (2 vol.) si Gindely, Geschichte
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der bohmisohen Brüder, Praga, 1857, (2 vol.) 
Pentru istoria mai noua: A. Rezek, Geschichto 
der Eegierung Ferdinands I. in Bobmen, vol. I., 
Praga, 1878; àpoi luorarea citatâ a lui Denis, 
a lui Gindely, Geschiohte des 30-jahr. Kiieges, 
vol. 1—i, (pânâ 1632), Praga, 1869—80, al càrei 
vol. 5 contine : Geschichte der Gegenreformation 
in Bbhmen, Leipzig, 1894 ; Grünberg, Die Bauem- 
befreiung in Bohmen, Màhren und Schlesien, 
Leipzig, 1894, 9. a.

Boeotia, v. Beotia.
Boer, Stefan, canonic, n. 1794 în Abasfalva; 

a studiat la Odorheiu ?i Blaj, a fost profesor la 
gimnasiu, iar la 1818 fù sfintit preot çi dispus 
la Abasfalva ca parocb çi viceprotopop. Canonic 
a fost aies la 1834, f 1861. A lâsat 0 funda- 
(iuoede preste 200üfl. pentru ajutorarea preotüor.

Boerebiste, v. Burebista.
Boerescu, 1) B., Vasile, jurisconsult çi om de 

stat rom., n. 1830 în Bucuresci, f 1883 în Paris. 
Studiile juridice le-a început în colegiul sf. Sava, 
unde 1-a surprins revolutiunea din 1848, la care 
a luat parte ou juvenilâ ardoare. Colaborator la 
•Pruncul român« al lui C. A Eosetti, figureazà 
çi în protestul adresat Sultan ului la 17/29 Sept. 
1848, dupa eroica luptâ delà Dealu-Spirii, (cf. I. 
Ghioa, Aniintiri din pribegie, p. 55—57). Dupa 
reprimarea revolufiimii. B., cramât de perseoutiuni, 
içi reîncepe studiile în tearâ, çi apoi, ajutat de 
loanide çi Câmpineanu, pleacâ la Paris, unde ur- 
meazâ facultatea de drept, çi se distinge. Ancâ 
student, el présenta congresului adunat la Paris, 
dupâresb. crimeic, un memoriuasuprachestiunilor 
economioe çi politioe ale Moldo-Valachiei. Acestei 
lucrâri îi urmà : La Eoumanie après le traité de 
Paris du 30 mare 1856. Treoênd eu succès doc- 
toratul, scrise tesa sa: Traité comparatif des dé- 
bts et des peines au point de vue philosophique 
et juridique, (1857). Revenit în (earâ a fost, îm- 
preunà ou Bosianu çi Costaforu, un luceafër al fa- 
cultâjii bucurescene. (Despre cursul .sèu de drept 
comeroial, inspirât de repeti(iunile lui H. F. Ri
vière: [»ExpLioarea Condicei comerciale», 1859]; 
cf. D. C. Popescu în Dreptul nr. 1 din 1883). La 
1858. B. tipâri memoriul sëu: Examen de la con
vention du 19 Août relative à l’organisation des 
Principautés danubiennes. Ca députât al capitale! 
în caméra delà 1859 lucreazà în favoarea unirii 
principatelor sub Cuza ; discursul sëu în parlament 
determinà, împreunà eu acela al lui Cogâlniceanu, 
unirea pe veoie a celor douë provincii romane, 
(cf. un fragment din aceste discursuri în D. C. 
Popescu, 1. c.) De aci încolo ministru de jus- 
tifie la 1860, apoi la instrucfiune çi culte, la 
externe, preçedinte de consiliu, plenipotenjiar la 
Paris, senator, députât, advocat celebru, întreaga 
sa activitate fù consacratâ întâririi statului roman, 
Inând parte însemnatâ la toate reformele legisla
tive în Rom. preste 20 ani. Procedure civilà rom. 
e datoritâ lui B. : ea formeazâ în legiuirea rom. 
0 luorare originalâ çi nu presintâ complicaRu- 
nile modelelor sale, procedura franoezà çi gene- 
yezâ. In politicâ B. e un precursor al ideü de 
independenfâ çi regat. Ca ministiu de externe 
(1873-75), în cabinetul L. Catargi, încheie con- 
venfiunea de comerciu eu Austro-TJngaria. La 
1871 fundeazâ prima societate de asigurare ro- 
mânâ »Dacia«. La toatà codiflearea nouelor legi 
delà 1859—82 B. a luat 0 parte principalâ. La 1857

fundeazâ diarul »NationaluI«, la 1870 «Pressa*. Tôt 
B. e propagatorul politicei de evolu(iune spre pu- 
terile centrale ale Europei, çi anume spre imperiul 
habsburgic (cf. Take lonesou, La politique étran
gère de la Eoumanie, 1891). Dar acolo, unde inoon- 
testabil B. a avut un merit netâgâduit, e rolul pa- 
triotic çi activ ce aîndeplinitluptândcontra juris- 
dictiunilor consulare,(cf. Memoriul sëu din 1865). 
Ca economist, B. era pentru tractate, încli- 
nànd spre hber-schimbiçti çi avênd înoredere în 
vitalitatea noastrà economica. Pe lângâ aceastâ 
harnicà çi mânoasâ producfiune, 6. a adunat cea 
mai bunâ coleofiune a legilor romane dupa uni- 
floarea patriei, continuatà de fratele sëu C. Boe
rescu çi de C. Vlabufi. El e çi autorul unei mélo
drame în trei acte, întitulatâ: «Soldatul orfan*.

2) B., Constantin, frate mai inio al lui V. Boe
rescu, advocat, n. 1835 în Bucuresci. Dupa ter- 
minarea studiilor liceale a plecat la Paris, unde 
a obfinut dootoratul în drept. La 1858, în 
preajma congresului al doilea de Paris, a soris : 
«Les Principautés devant le second congrès de 
Paris*, pledând pentru unire çi pentru principe 
stràin, iar la 1861 a publicat tôt in Paris: «De 
l’amélioration de l’état des paysans roumains*, 
în care aratâ cum ar trebui îmbunàtà(itâ starea 
socialâ a (eranilor romani. Reîntors în (earâ, 
ajunse prof, de Codul civil la Univeraitatea din 
Bucuresci ; 1864 députât în adunarea legiuitoare ; 
1889 pentru çepte luni ministru de culte çi in- 
strucfiune publicâ.

Boerhaave, (pron. But—), Hermann, medic, 
n. 1668 în Voorhout, lângâ Leiden ; studià teo- 
logia çi limbile orientale, apoi matematicaçi 1690 
medioina; 1709 profesor de medicinâçi botanicâ, 
apoi de ohimie în Leiden, f 1738.

Boeri, V. Boieri, resp. Boers.
Boeriu, loan de Scorei, priraarul Abrudului, 

vioeprefeot în prefecturalui Avr. lancu. 1834—67 
de repefite ori députât dietal. In casa lui s’au 
(inut la 1849 oonferenjele privitoare la împâ- 
ciuirea Eomânilor eu Maghiarii, eu Dragoç, tri- 
misul lui Kossuth. Când armata magh., câloând 
în picioare regulele armistitiului, întrase în Abrud, 
(6 Maiu 1849), fù prins, dar la rugarea damelor 
magh. din Abrud a fost eliberat. f 1867 în Abrud 
în calitate de viceoomite çi députât dietal.

p. S. Ç.]
Boers, (oland. pron. bure.), poporafiunea de ori

gine olandezâ din Capland, ou deosebire din re- 
publioele Oranje çi Transvaal. B. sûnt mari pro- 
prietari de pâment, posed mari turme de vite 
cornute çi de oi ; dexteritatea industrialâ çi spi- 
ritul de intreprindere le lipsesce, dar au talent 
politic, sûnt buni oâlârefi çi puçoâtori. Viaja lor 
publicâ patriarohalâ e în transformare sub in- 
fluenfa imigrârii Englezilor çi Germanilor. Cf. 
Theal,»History of the B.«; Klossol, «Die süd-afrik. 
Republiken*.

Boethius, Anieius Manlius Torquatus Seve- 
rinus, n. pe la 470 în Roma, din 0 famiUe aleasâ, 
se ooupà la Atena eu studii filosofice çi mate- 
matice, apropriindu-çi teorii neoplatonice com- 
binate eu vederi peripatetice. Teodoric îl numi 
consul, dar lîind bânuit câ conspirâ eu lusti- 
nian, fù disgrafiat çi înehis la Ticinum, unde 
•j- 525. B. a tradus Geometria lui Euclid çi 
Aritmetica lui Nicomachos ; apoi în lat. scrierea 
lui Aristotele despre categorii, analitica çi to-
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pioa, çi a scris: De inatitutione arithmetioa; De 
institutione musica; çiîn închisoare traotatul: De 
consolatione philosophiae, în 5 câi^i. Vederile sale 
filosofiee sûnt depuse în scrierea sa : De conso
latione. El câuta a demonstra, câ bunàtatea lui 
Dumnedeu nu e în conti-a(Jioere eu existen^a 
lëului ; câ exista o provedintâ divinâ, çi câ numai 
■virtutea poate asigura omului paoe adevëratâ, 
viatà Hcnitâ çi moarte fericitâ. (Cf. Teodorescu, 
Istoria files, ant. ; Ueberweg, Geschichte der 
Philos, n.) [PI.]

Boëthius, Simon lohannes, istoric svedez, 
n. 1850 în Sassen (Dalarne) ; 1889 profesor în 
Upsala, membru al parlamentului; a sens: Ee- 
volu[iunea franc. 1789—1799, çi Istoria Svediei 
1718—1809.

Bog, fslav.J Dumnedeu.
Bogasiu, tesëturâ coloratâ eu lustru, diu care 

se face ç^vari.
Bogata, 1) B. de Muref, (magh. Maros-Bogâtj, 

com. rur. in Trans., cott. Turda-Arieç, eu 2486 loc., 
Magh. çi Rom. (798). Pe timpul Romanilor au 
fost aici castre çi douë poduri preste Mure?; s’au 
gàsit multe cârâmidi eu sigilul legiunü V. ma- 
cedoniene. 2) B., (magh. Olah-Bog(ÜJ, com. mioâ 
în Trans., cott. Alba inf., eu 1708 loc. rom.

Boga]ii, com. rur. în Rom., j. Dâmbovita, 
se compune ,din 5 câtune : Suseni, B., Chi(e$ti, 
Glâmbocelu çi Strâmbu ?i are 3919 loc. rom. 
Comuna cresce vite, are pâduri multe, cultivâ 
putin porumb ?i vin mult. Are 5 biserici $i o 
çcoalâ mixtâ eu 2 învë[àtori,

Bogdan, numele mai multor Domni romani.
1) B. J., întemeietorul principatului Moldovei

ca stat independent, domni 1349—65. Dupa 
îjicercarea lui Dragoç (v. ac.) de a înfiin(a, in 
partea nord-vesticà a Moldovei, un voivodat în 
atîrnare de Ungaria, numit feara Moldovei, (dupâ 
rîul Moldova), B., voevodul Romanilor din Ma- 
ramure?, ocupà în 1349, ou oamenii sëi din Ma- 
ramure?, aoest voivodat ?i-i înttnse hotarele spre 
Nistru ?i Marea Neagrâ, oa principat de sine stâ- 
tâtor. Incercârile regelui Ludovic I. al Ungariei 
de a readuce pe B. la supunere, nu isbutirâ, ?i 
B., învingëtor asupra o?tilor trimise mai adese 
ori în contra lui, se mântinù ca domn inde
pendent. Dupâ el, ca adevëratul intemeietor al 
principatului, Moldova a fost numitâ ?i Bog- 
dania. Delà el avem prima monetâ moldove- 
neascà, eu inscriptia ; »Moneta Moldavie — Bogdan 
Waiwo(da)«. El zidi o mânâstire la Eâdâu[i, 
(în Bucovina), unde a fost înmormêntat. In 
aceastâ mânâstire fù instalatâ apoi episcopia în- 
fiin[atâ aci de Alexandiu cel Bun. Insorip[ia pe 
mormèntul lui B., ca ?i pe mormintele oelorlai[i 
domni ce zac în acea bisericâ, e pusâ de Stefan 
cel Mare. [D. On.]

2) B. II., DomnulMoldovei (1449—1451), tatâl 
lui Stefan cel Mare. El a apucat domnia prin 
isgonirea lui Alexandru H., ?i ?i-a pierdut-o dim- 
preimâ eu via[a în luptâ eu acesta ?i eu Petru, 
un fiu al lui Alexandru cel Bun. La Reuseni, 
unde B. câ(]ù, fiul sëu Stefan a ridicat mai apoi 
0 bisericâ.

3) B. IIL, Clncrueifatvi sau GhiorulJ, Domnul 
Moldovei (1504—1517), a fost fiul lui Stefan 
cel Mare ?i al doamnei Maria, fica lui Radu cel 
Frumos. Asociat la tron âneâ din 1502 era de

27 ani la moarteatatâlui sëu. Cum luà domnia avù 
prilej de luptâ eu Polonii: cerênd mâna Eliaa- 
betei, sera regelui polon, cârui îi dâruise ?i 2 ce- 
tâ]d, ?i fiind refusât de douë ori, B. pustiesce Po
lonia. In urmâ se convins la oâsâtorie eu oare- 
cari promisiuni favorabile catolicismului în Mol
dova (1506). Murind în cuiênd regele polon, suc- 
oesorul acestuia nu mai înouviinteazâ oâsàtoria, 
ceea ce provoaeâ o perie de reciprooe devastàri, 
pânâîn Oct. 1509, când, B. fiind bâtut la Nistm, 
se face pace, (17 lan. 1510); B. renun]â la câ- 
sâtorie în schimbul altor foloase politico-eoono- 
mice. Tatarii fâcênd o nlvalâ cumpütâ (1510) 
duc eu ei 74 mii robi. La Nov. 1510 B. pre- 
întimpinâ o nouâ nâvâlire tâtâreascâ. In ouiènd 
se ridicà un mare pericul pentru Moldova: la 
1511 Tatarii ocupâ [eara. Polonii de fricà, pentru 
ei în?i?i, trimit ajutor lui B., care lovesce pe nâ- 
vâlitori, (Maiu 1512). In 1513 logof. Tâut e trimis 
la Poarfâ a închina de bunâvoie Moldova, în 
oondi(iuni quasi-identioe eu ale Munteniei : au
tonomie sub toate privinteie, recunoasoerea su- 
zeranitâ[ii otomane ?i plata unui pe?che? anual. 
Aoeasta soutia pe B. de Tatari ?i de al(i inimici, 
cari deveniau astfel du?manii Porfii. La 1513 B. 
se însoarâ eu princesa Ruxanda. •[ 20 Apr. 1517.

4) B. IV., Domnul Moldovei (1568—72), urmà 
la tron dupâ omorul tatàlui sëu, Alexandru Vodâ 
Lâpu?neanul, în vîrstâ numai de 15 ani. B. a 
fost partisan poli tic ?i aderent personal al Po- 
lonilor, eu cari face tratate umilitoaro, ?i se în- 
rudesce. Purtarea lui nemul(âmesce pe boierii 
(erii, în cap eu leremia Golia Cernâuteanul. 
Ace?tia se temeau mai aies de întroduoerea oa- 
tolicismului eu toatâ persecutarea Armenilor din 
partea domnului. Folosindu-se de prinderea ?i 
închiderea lui B. de câtrâ un nobil polon, ou care 
se certase, boierii se tânguesc la Poartâ, care nu- 
mesoe domn peloan-VodâGumplitul, (Maiu 1572). 
Zâdaxnic cercând a mai lua domnia ou sprijinul 
Polonilor, alungat ?i râtâcit pe la toate curfile 
europene, B. f la Moseva, (Iulie 1574).

5) B., Stefan Surdul, Domnul Munteniei 
(Mart. 1591—lunie 1592), fusese un ourelar ou 
numele UieVoevod ?i vlâstar al lui lancu-Vodâ 
Sasul, (fiul lui Petru Rare?). A înlocuit în domnie 
pe Mihiea a doua oarâ, oumpârfmd tronul ou 400 
mii coroane. MaziUtul voevod umblà dupâ reoapâ- 
tareatronului. B. Surdul totu?inu-?i pierde domnia, 
eu toatâ turcirea lui Mihnea, pânâ în lunie 1592, 
când Turcü îl înlocuieso ou moldovanul Ale- 
xandni B., nepotul de fiu al lui vodâ Làpu?neanu 
?i protejatul regelui francez Henri c IV.

6) B., Vlad, al doüea fiu al lui Stefan cel Mare, 
n. 1466 din a doua sofie a marelui voevod, Eu- 
dokia de Kiev, f 1479.

7) B., fiul lui Petru-Vodâ Rare? ou doamna 
Maria, (f 28 lunie 1529). A trâit între 1528 
?i 1534.

8) B.,marelogofët,hoiBT\i\ cel mai de frunte al 
evlaviosului Radu IV. cel Mare al Munteniei ; opte 
causa certei dintre domnitor ?i expatriarohul Con- 
stantinopolei, mitropolitul Nifon, cum ?i a isgo- 
nirii acestuia la sf. Munte. Nifon a dojenit pe 
Radu-Vodâ ?i s’a împotrivit, ca acesta sâ des- 
partâ fârà motiv pe al sëu »supremus can- 
cellarius et seoretarius«de sotia-i légitima, pentru 
a-i da pe soru-sa domni]a. Tôt B., mai târc|iu 
favorit lui Vlâdu[â Vodâ, întetia pe stàpânul seu



Bogdan — Bogomili. 519
ca sa ucidâ pe Neagoe Basarab. Aoeata însà luâud 
domnia il dà mortii (1512). [Ag.]

Bogdan, 1) B., loan, scriitor român çi prof, 
de limbile slavice la TJniversitatea dioBucuresci ; 
n, 1862 în Bra^ov, a fâcut liceul în ora^ul natal 
çi studiile univeraitare în çooala normalà super, 
din Iflçi. Licenciât în litere, fù ti'imis ca biu’sier în 
strâinâtate pentru limbile slavice. Dupa studiile fâ- 
cute în Austr., Germ. $i Rusia, reîntors în (eai'â 
fù uumit prof. laUniversitate. A publicat: Sarmi- 
sigetbusa, studiu istorio; Raport asupra ?ooa- 
lelor secund. din Germania, 1886 ; Vechile cronice 
moldovenesei, studiu, 1891; Letopisetul delà Bis- 
trita, studiu, în Convorbiri bter. nr. 8, 1895; 
Insemnàtatea studiilor slavice pentm Romani, 
1894; Românii çi Bulgarü, studiu despre rela- 
(imille culturale între ei, 1895; Vlad ^epes çi 
naratiunile germ. çi rus. asupra lui, studiu critic, 
1896, etc. B. e membru ooresp. al Academiei rom. 
çi al Societâtii de istor. çi andch. delà Moscva.

2) B.-Duicd George, profesor în Buouresci, 
n. 1866 în Braçov. Çi-a fâcut studiile în Braçov, 
Pesta, lena çi Viena ; lioentiat în sciintele isto- 
lice aJ Univ. din Buouresci ; cunoscut ca publi- 
cist, critic bterar çi istoric. A colaborat la »Tri- 
buna«, »Bomànisohe Revue» çi »Conv. Uterare» ; a 
redigiat timp de doi ani »Gazeta Bucovinei». 
Lucràri principale : Savitri, povestire indicà, tra- 
dusà în versuri, (Sibiiu, 1891); Petru Maior, 
studiu biografic, (Cernàut 1893); Bucovina,studiu 
istoric çi politic, (Sibiiu, 1895) ; Canoanele çi po- 
litioa, studiu polemic, (Sibiiu, 1895); Càlugârul 
Tisarion Sarai, studiu istoric, (Caransebeç, 1896); 
Procesul eppului I. Inoc. Klein, studiu istoric, 
(Caransebeç, 1896); Statistica Rominüor din 
Trans. în 1733, ^statistica eppului Klein), studiu 
istoric, publicat in »Conv. bt.« (1896).

3) B., N. A., artist dramatic rom., a publicat 
la laçi urmâtoarele scrieri, de pufinà valoare li- 
teraiâ: luga, comedie istoricâ in versuri, în trei 
tablouri, 1881 ; Bogdan I. sau întemeiarea Mol- 
dovei, tragédie în versuri în 5 acte, 1890 ; Jean 
Marie, dramâ în versuri înti'’un act de André 
Theuriet, traduoere, 1891 ; Poveçti çi anecdote 
din popor, 1892; Prunze ver()i, versuri, 1892; 
Traian çi Doohia, legendâ lirioà într’un act, 1892 ; 
Isvorul lui Dan, operetà într’un act, 1892 ; Ber- 
becii la pâscut, comedie în versuri într’un act, 
1892; (Dioeron,dramàînoinci acte, 1892;Abraam, 
dramâ biblicâ în versuri, 1892 ; Çi noue çi vechi, 
novele çi amintiri din teatru ; Pe câmpul de onoare, 
dramâ în trei acte, 1893 ; Licentiatu, comedie în 
versuri, 1894 ; Mai’cbisa de Pompadour, comedie 
eu oântece într’un act de MoUé-Gentilhomme çi 
C. Gueroult, traducere, 1894; Bursucul, comedie 
în oinci acte, 1896. B. a reunit 15 comedii de 
ale sale în nr. 62 al »Biblioteoii Çaraga» din laçi, 
a éditât revista »Axta« çi trâiesce la laçi.

4) B., Vincenfiu, fost députât, n. 1820 în Com-
Banatulm, din pârinfi comercian(i, dintr’o 

familie venità pe la mijlocul seclului precedent 
din parfile Fàgâraçului. Advocat delà 1846 ; la 1848 
a fost aies députât în cercul sëu natal çi, ca par
tisan al guvernului kossuthist, a mers eu dieta 
la Dobritin çi a luat parte în Apr. 1849 la de- 
tronare; pentru aceste a fost pus sub cercetare 
cnminalâ, dar curênd grafiat çi aplioat ca func- 
ponar oatastral în Timiçoara. La dieta din 1861, 
nindiarâçi aies încercnl Comlâuçului, s’aapropiat

mult de deputa(ii români-nationali ; mai apoi s’a 
retiras într’un serviciu dominial ca fisc, al con- 
telui Naké.

Bopdana, numele mai multor localitâti în Rom. ; 
mai insemnate: 1) B., com. rur. în j. Baeâu, 
pl. Trotuç, formata din cât. ; B., Râdeana çi Gu- 
tinaç, Vrâneenii çi Corbul, Valea Seaeâ çi Li- 
vada, Gârbovanu çi Màrcescii, avênd în total 
2030 loo., între cari 245 Magh. çi 37 Ovrei. Loc. 
se ocupâ eu agricultura çi mai pufini eu mese- 
rüle çi comerciul ; are 4 biserici ortodoxe, 2 bi- 
serici catobee çi 1 çcoalâ mixtâ. Oom. e strâ- 
bâtutâ de calea feratâ çi de çoseaua nafionalà 
Adjud-Oena. 2) R., m â n â s t i r e spre sud-est delà 
cât. eu acelaçi nume, încungiuratâ de munti çi 
pâduri ; e ziditâ în jumëtatea a doua a secl. XVlI. 
de marele logofët Solomon Bêrlâdeanul; se ad- 
ministreazâ de un s tarif çi este servitâ de 7 câ- 
lugâri, 2 preofi çi un diacon; în interior are sculp- 
tmi çi picturi frumoase çi multe odoare de aur çi 
argint; mânâstirea se întrefine de stat. [nt]

Bogdânesci, numele mai multor localitàfi în 
Rom.; mai însemnate: 1) B., com. rur. în j. 
Baoâu, pl. Trotuçului, compusâ din cât.: B., 
Bahna, Pârgânesci, Nicorescü, Satul non, Ti- 
sescii, Tuta çi Fabrica de sticlâ, avênd în total 
2786 loc., între cari 101 Magh. Loc. se ocupâ 
în cea mai mare parte eu agricultura mai pufmi 
eu meserüle çi comerciul; are 1 bisericâ ort. çi 
3 cat., 1 çcoalâ mixtâ în satul B. çi o fabrica 
de sticlârie. Com. e strâbâtutâ de calea nafio- 
nalâ Onesci-Pasul-Oituzului. 2) B., com. rur. 
în j. Suceava, compusâ din sat. : B., Rêçca, Ja- 
halea çi Slâtioara, eu 3758 loc., cari se ocupâ 
mai aies eu agricultura çi pràsirea vitelor; are 
3 biserici ou 4 preofi çi o mânâstire Rêçca (v. ac.) 
eu 14 câlugâri ; 2 çcoale rurale mixte ; 2 fierâ- 
strae, care ocupâ 50 lucrâtori. Sub poalele mun- 
telui Fleçu se aflâ 2 fântâni bogate de slatinâ. 
Sat. B. numerâ singui1 1904 loc. [nt.]

Bogdania, nume dat Moldovei dupâ întemeie- 
toml ei Bogdan 1., (v. ao.)

Bogdânifa, schit çi sat în Rom., j. Tutova, pl. 
Simila. Satul se compune din cât. : Tunseçtii de 
j'os çi de sus; scbitul B., Carfibaçi, Coroeçti çi 
Gura-Vâii. Are 999 loc. ; 1 çcoalâ, 2 schituri çi 
2 biserici.

Bogdo Lama, la MongoU capul lumesc çi preofeso 
al preofitnii, un fel de papâ, dar în parte çi-a 
pierdut puterea lumeascâ, (v. Dalai Lama).

[Atm.|
Boghead, çist bituminos, care se întrebnin- 

feazà pentru prepararea gazului de iluminat.
Boghicea, com. rur. în Rom., j. Roman, pl. 

Siretul de sus, compusâ din 6 cât., eu 2944 loc.
BogisicI, Baltaear, jurisprudent slav, n. 1840 

în Raguza; 1869 prof, la univ. din Odessa, 1877 
membru al guvernului bulgar provisor. Opéré : 
Obiceiurile juridioe ale Slavilor, (1867); Obice- 
iurile jui'idioe ale Slavilor meridionali, (1874).

Bogoljubakl], v. Andrej.
Bogoltin, comunâ rur. în Banat, cott. Caraç- 

Severin, ou 1867 loc. Rom.
Bogomili, sectâ ereticâ. In secl. ni. d. Chr. s’a 

nàsout în Persia manicheismul, eresie numitâ 
astfel delà autorul ei Mânes, care voia sâ refor- 
mezB oreçtinismul, oombin(indu-l ou duaüsmul 
persian al mazdeismului. Dupa grozava ucidere a 
lui Mânes, prin ui'mâtorul lui Sapor L, secta lui,.
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împrâçtiatâîn deosebite partialeAsieiçiînnordul 
Africei, §i redusâ la un fel de francmasonerie reli- 
gioasâ, se propaga în societàti secrete. In secl. IX. 
ea luà O mare desvoltare în Arinenia sub numele 
de pavlicianism, delà eresiarchul armean Paul ; 
de acl prin o activa propagandà çi mai aies pria 
O colonie armeanâ pavlicianà, pe care împëratul 
bizantin Tzimisces, armean el însuçi, o stabilise 
(970) aproape de Filipopoli, s’a respândit în 
tôt imperiul bizantin. Sub împërâteasa Theodora 
flind persecutati çi uciçi mai mult de 100,000 
dintre Pavlicieni, ei luarà armele çi, abia dupa 
lupte de 150 ani, furâ aluugati din imperiul 
bizantin. Aiunci se refugiarâ în Bulgaria, unde 
aceastâ sectâ, sub nume de bogomilism, delà 
preotul Bogomil leremia, a dâinuit pânà aproape 
de noi. Pe la 1650 un mare numër de B., lo- 
cuitori în Nicopole çi 14 sate din prejur, s’au 
fâcut catolioi. Din Bulgaria çi alte pâii^ ale re- 
sâritului Manicheenii s’au respândit mai aies în 
Italia çi sudul Franciei sub nume de Gatari, Pa- 
tarini sau Paicram,(pentru-cà recunosceau numai 
pe tatâl din sf. treime), Albigensi çi Valdensi, 
(v. ac.), çi în Spania sub nume de Priscilanigii, 
dupa un Priscillian, recunoscut de cap al lor. B. 
credeau, cà Dumneijeu avusese doi fil: pe cel 
mai mare SatanaU, care s’a resoulat în contra 
tatâlui sëu çi a devenit astfel elementul cel rëu; çi 
pe un fiu mai mic, archangelul Mihail, pe care 
dînçii Î1 identificarà eu Christos. Satanail, în urma 
oadeiii sale, a zidit pâmêntul çi întreagâ natura 
vëijutâ. Numai omul represintâ în lume un fel 
de compromis între Dumneijeu çi Satanail, da- 
torind celui dintâin sufletul, iar celuialalt corpul. 
Predomnirea corpului asupra sufletului, adecâ 
a lui Satanail asupra lui Dumneijeu, a durât 
pana la întmparea archangelului Mihail sub nu
mele de Christos. Cea mai mare parte a vechiului 
Testament nu e decât apoteoza lui Satanail. Sa
tanail iar nu Dumneejeu era acela, pe care îl 
adora Moise. Prins de càtrâ Christos, Satanail a 
fost aruncat în tartar çi despoiat de finalul il, 
remânênd de aci înainte numai Satana. Puterea 
Satanei n’a încetat însâ prin aceasta... Insàçi 
restignirea lui Christos a fost o machinatiune a 
dracilor. Mai mult decât atâta, întreagâ biserica 
ortodoxâ, eu icoanele sale, eu moaçtele sfintilor, 
eu saoramentele, eu ierarchia, eu totahtatea in- 
stitutiunilor, este opéra Satanei. Provoeând ne- 
supunere contra ori cârei autoritâti eclesiastice 
sau civile, B. se priviau numai pe sine ca ade- 
vërari creçtini. Afarâ de »Tatàl-nostm«, pe care îl 
pineau în .mare onoare, ei respingeau celelalte 
rugâciuni creçtine, înlocuindu-le prin ale lor 
proprii. Nesocotiau liturghia çi serbàtorile orto- 
doxe; dar postiau Lunia, Miercuria çi Vineria. 
Fiecare biserica se compunea dintr’un învëtâtor 
çi 12 »aposloli«, çi totodatà ficcare membru al 
sectei, chiar cei de sexul femeiesc, se considerau ca 
preofi sau diaconi. Ca urmare moralâ rigoroasâ 
a dogmaticei lor, B. condamnau tôt ce place 
corpului sau servesce a întâri acest element dia- 
boHc : câsàtorie, vin, carne, avu{je. Aproape to(i 
purtau haine câlugâresci çi erau în fapt mai papi 
decât Papa. Ceea ce deosebia mai eu samâ pe 
B. de càtrâ fratü lor din Occident, era dreptul 
de a minfi la trebuin(â, pe când ramura albi- 
gensâ, din contra, era celebrâ prin ura minciunü. 
B., ca çi fratü lor Albingensü, çi alte secte ere-

tice din evul mediu, aveau o literaturâ poporanâ 
a lor, în toatà puterea cuvêntului : cântece, po- 
VBçti, descântece, cimilituri, etc. Credinfele çi 
literatura B.-lor s’au làtit foarte mult printre 
Români, cari aveau în biserica limba slavonâ 
atât prin Armenii pavlicieni, cât çi mai aies prin 
B. din Bulgaria. Causele, afarâ de cele arâtate, 
sûnt âneà spiritul de tolerantà çi ignoranfa cle- 
rului roinân, care nu scia deosebi totdeuiia dog- 
mele eretioe de. cele bficiale, çi poate cultul aposto- 
lului Pavel, care delà început era venerat ou 
preferintâ de Români. Apoi e sciut, câ Pavli- 
cienii se considerau ca urmaçi directi ai lui Pavel, 
apostolul gintilor çi cel mai liberal între apostoli. 
Efectele influente! bogomilice la Români se cunosc 
în expresiunea mai pronuntatà a cultului pentru 
apostolul Pavel, cum mârturisesosoriitoriistrâini; 
în obiceiul de a postî Lunia, Miercuria çi Vineria; 
în abstinenta poporului teran din Remania libéra 
delà carnea de vaoâ; çi în numeroasele oàiti 
populare de origine bogomilicâ. Intre cele mai 
respândite relevâm aici; Visul Maioei Domnulni, 
Càlàtoria Maicei Domnului prin iad, Epistolia 
Maicei Domnului, Epistolia Domnului nostru Isus 
Christos, Apocaüpsul apostolului Pavel, Legenda 
Duminecii, Legenda Vinerii, Minunile sf, Sisoe, 
Càrti de prevestire çi noroc, Câi-ti de visuri, cân
tece, basme, exorcisme sau lugâciuni de sooa- 
terea dracilor, descântece, ç. a. (Cf. V. Gaster, 
Literatura pop. çi apocrifele în literatura pop. ; II. 
P. Hasdeu, Câriile poporane, texturi bogomilice, 
p. 247 çi apendioe p. 499 ; Lambrior, Literatura 
pop. în Conv. lit., VIII., p. 66.) [M. Strajan.]

Bogor, sau Bogoris, v. Boris.
Bogoridi, v. Vogoride.
Bogorodicina, fslav.J cântare sacrâ întrulanda 

Verg. Maria. Afarâ de putine cjile ale anuliii 
bisericesc, (ca s. e. Rusaliile, Dumineoa Tomei, 
Schimbarea la fatâ, Inàltarea), cântàrile sacre sûnt 
aça împâi’tite, încât dupâ preamàrirea sf. Treime 
în »Mârire Tatâlui» ç. c., în »Çi acum« urmeazâ 
lâudarea Mariei.

Bogorov, Ivan, scriitor bulgar, n. 1642. A 
redactat mai multe (Jiare, a publient poesii 
popor., gramatici çi un dictionar franc.-bulgar çi 
bulgar-franc.

Bogos, semintie hamiticà în tinutul muntos 
din nordul Abessiniei, se ocupà eu pâstoria çi 
numerâ ca. 8000 suflete, cari se tin ei'eçtini. 
Delà 1884 sûnt supuçi regelui Abessiniei. Loonl 
principal e satul Keren eu 300 colibi.

Bogoslov, insuie, v. Alëute.
Bogota, (Santa Fé de B.), capitala statelor 

unité din Columbia çi a statului Cundinamarca, 
situatâ la înàltime de 2610 m. preste suprafata 
mârü, lângâ Rio de B. ; B. are 95,813 loc. ; arcliie- 
piscop; uuiversitate, museu; statua lui Bolivar,

Bogovicî, Mirko, poet croat, n. 1816 în Va- 
raçdin ; ca politician a fost totdeuna mare pro- 
tivnic al absolutismului austriac çi aderent al 
legàturilor de stat eu Ungaria. f 1893. A soris; 
»Ljubice«, (Agram, 1843; poesii lirice); »Fràn- 
kopan«, (1857, draraà); »Stjepan Zadnji Kralj 
Bosne«, 1857, dramà), etc.

Bogsan, Bogçia, v. Boeça.
Bogza, com. rur. în Rom., j. Râmnioul-Sârat, 

pl. Marginea de sus, compusà din 3 cât. eu 
1791 loc. agrioultori çi economi de vite; are 
2 biserici çi 2 çcoale mixte,
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Bohâtiel, 1) S., Alexandru,iost câpitan suprem 

al distr. Nâsëud ; n. 12 Aug. 1816 în Uifalëu, 
(Magyar-Ujfalû, cott. Cojocna), din o fam. rom. 
Dübilitatâ sub priiioipele George Eâkôczi II. eu 
pi'edicatul de Soosmezô (sau Glod). A studiat 
în Blaj çi Clu], depuse censura de advocat la 
M.-Oçorheiu în 1840 çi se stabili ca advocat în 
Cliij. 1848 fù aies députât pentru dieta din Ouj 
din partea oraçului Hateg. în aceastâ dieta, sub 
terorisarea niajoritatii, uniunea Ardealului eu 
üngaria fù în mod tumultuos declaratâ de pri- 
mitâ ou vot »unanim«. Alegêndu-se o comisiune 
din partea dietei spre determinarea mai dea- 
proape a legii despre uniune, episcopii Leményi 
çi Çaguna erau împreunâ eu B. singurii membri 
rom. ai ei. Dupa declararea uniunii B. fù aies de 
cercul Dobàcei députât pentni parlamentul ungar 
çi luà parte la çedintele din Pesta. Mai târcjiu fù 
çi la Dobrifin, fârâ însâ de-a mai lua parte la 
çedinte. In Maiu 1849 primi însâroinarea clu- 
bului deputatilor romani de-a càlâtori la Cluj 
împreunâ eu comisarul Szentivânyi, pe care 1-a 
trimis guvernul revolutionar ung. spre liniçtirea 
exacerbàrii provocate în Ardeal prin crucjimile co- 
misarilor de mai nainte, eu deosebire ale lui 
Csânyi. B. se folosi de posifinnea sa spre a in- 
fluenfa în sens moderator mësurile pretinse de 
guvernul revolufionar din Dobritin. Multi Eo- 
màni, eu deosebire multi grâniteri din distr. 
Nâsëudului, au fost scâpati din închisoare, unii 
cliiai- de moarte prin mijlocirea lui. In anii ab- 
soluti.smului B. trài retras. In 1860, reorgani- 
sându-se comitatele, B. desvoltà o vie activitate 
în Dobàca. La cererea foçtilor grâniteri, B. în 
1861 fù numit câpitan suprem al distr. Nâsëud. 
In acest post a remas pânâ la 1870, càud, unin- 
du-so distr. Nâsëudului eu al Bistritei, B. fù 
pensionat. Ca câpitan suprem B. îçi câçtigà mérité 
pentru înfiintarea giranasiului din Nâsëud, pentru 
pâstrareafonduluigràniteresc sprefolosul foçtilor 
grâniteri romani çi pentre ridioarea nivelului cul
tural çi îmbunâtâtirea stâiii economice a distric- 
tului. B. luà parte çi la dieta din Sibiiu, 1863—64, 
ca députât al Eeteagului. Din partea dietei fù 
exmis la senatul imp. din Viena. In 1865 luà 
parte ca regalist la dieta din Cluj çi protestà 
eu minoritatea româno-sâseascâ în contra uni
unii. Mai târijiu luà parte ca députât al distric- 
tului la dietele ungare pânâ la pronuntarea pa- 
sivitàtii Românilor ardeleni în 1869. In anii ur- 
màtori, pânâ la pensionarea sa, B. a fost membru 
al casai magnatilor, dar luà putinâ, parte la des- 
bateri, abstrâgênd delà combaterea legii élec
torale din 1874. Delà 1876 B. a trâit retras delà 
afaoerile politice, iar delà 1886 încoace a fost pre- 
sidentul bânoii»Economul«din Cluj. + 18Iun. 1897. 
A 2) B., Mihaiu, frate eu Alex., n. 1823 ; a studiat 
m Cluj ; 1861 jude suprem (fô birô) al coin. Do- 
bîcei ; 1863—64 députât dietal la Sibiiu, aies de 
cerculDobàcei; 1867 vice-inspec. çcol. pentru cott. 
oolnoc çi distr. Bistritei çi al Nâsëudului. t 1893.

Bohême, (franc.) individ care trâiesce de pe o 
i} pe alta ; çi numire data studenfilor aventurioçi, 
literatilor çi artiçtilor din Quartier latin în Paris.

Bohemia, num. lat. al Boemiei, (v. ac.)
Bohemund, fini cel mai mare al principelui 

nonnan Robert Guiscard, duce de Apulia; n. 1065; 
lipsit fiind de tronul pàrintesc, îçi eluptà prin- 
dpatul Tarent, participà la oruciata primâ çi 
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primi 1098 principatul Antiochia. f 1111 în 
Italia. — B. H.—IV., principi ai Antiochiei.

Bohl, loan, jurisconsult, orator çi literat neer- 
landez, prof, çi advocat la Curtea din Amsterdam, 
n. 8 Oct. 1836 în Zierikzee. B. a publicat între 
alte multe scrieri juridice: «Code du commerce 
d’Italie», (1884), lucrare care a servit ca fir oon- 
ducëtor al legiuirii comerciale romane. Ca literat 
B. a tradus în limba neerlandezâ: DivinaComedia 
a lui Dante, ce este alâturi eu aceea a lui Rossetti 
în limba englezâ, una din cele mai bune tra- 
duceri a lui Dante. B. are însâ çi lucrâri ori
ginale Uterare sau artistice, în prosâ çi versuri. 
Aça în broçui'a sa întitulatà: «Deux fois Reine, 
l’oeuvre poétique et philosophique de Carmen 
Sylva®, B. dedicâ pagini stràlucite Eeginei Eli- 
sabeta. Invitât de Academia belgianâ, al câiaii 
membru onorific çi asociat este, a face un studiu 
comparativ asupra legiuirii comerciale romane, B. 
publicà la 1895 ; Le Code de commerce roumain 
comparé aux principaux Codes européens, pré
cédé et suivi d’études historiques et juridiques. 
«Convorhiri lit.«, »Dreptul« çi jurnalele politice 
rom. au fâcut dâri de seamâ asupra lucràrilor 
acestui mare filoromân, care are toate oalitàtile, 
spre a puté familiarisa publicul cuit din strâi- 
nàtate eu progresele realisate înEomânia. Ultima 
lucrare a lui B. este studiul sëu asupra càtorva 
dina.stii contemporane, publicat la Paris 1897.

Bohm, losif, violinist celebru, n. 1795 în Pesta; 
1819 prim-violinist, apoi profesor la Conserva- 
torul din Viena, f 1876.

Bohme, lacoh, mistic çi theosof, n. 1575 în 
Altseidenburg, làngâ Gorhtz ; f 1624 ca mâiesh'u 
pâpucar, lâsànd numeroase scrieri mistice.

Bohmer, Eduard, teolog çi romanist, n. 1827 
în Stettin ; 1868 prof, pentru limbile romanice 
în Halle, 1872 în Strassburg, 1879 a trecut la 
pensie. Opéré : «Deber Verfasser und Verfassungs- 
zeit der johanneischen Apokalypse», (1855); »Ro- 
manische Studien», (1871—85); «Die proven- 
çalisohe Poesie der Gegenwart», (1870).

Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich, 
astronom çi matematician german, n. 1765 în 
Württemberg. S’a pregâtit pentru preo(ie, dar 
apoi s’a dedicat studiilor matematice. La început 
aplicat la observatorul astronomie din Tübingen, 
mai târijiu profesor de matematicâ la Universi- 
tatea de acolo. A constmit un aparat pentru 
explicarea rotatiunii pâmentului çi a scris mai 
multe opéré astronomioe. f 1831 în Tübingen.

Boholt, un loc de cura de însemnàtate localâ 
în Trans., cott. Uniedoarei, lângà Deva, la o 
înâl(iine de 250 m. Isvor bogat. Apa la tem- 
peraturâ de 12° C se bea ca apâ acrâ çi se fo- 
losesoe oa baie îneâijitâ într’o casâ eu trei cabine 
eu putinâ, iar pentru bâi reci se gâsesc 3 piscine. 
O zidire eu 7 camere servesoe pentru incuar- 
tirarea oaspetilor. Ultima analisâ fâcutâ de prof. 
V. Hankô o înçirâ între apele alcaline silicate. Cf. 
Dr. Boleman Istvân ,»Magyar fürdok és âsvânyos 
vizek». Budapesta, 1896. ^ [Dr. Vma.]

Bohorod^ani, câpitanat în Gali(ia, 932 km2., 
eu 56,205’loo. Capitula B.miasto, sau Bohor- 
(ani, are 4781 loc. (jumëtate Ovrei); postâ 
çi telegraf ; mânâstire dominicanà ; sârârie, be- 
rârie, etc.

Bohotin, com. rur. în Rom., j. Eâlciu, pl. 
Podoleni, eu 1061 loc. Gura B.-lui, com. rur. in
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Rom., j. Fâlciu, pi. Podoleni, eu 306 loc. Dupa 
cronicarul N. Costin s’a dat aici o luptà (1674) 
îutre Dumitraçcu Cantaeuzin çi Petriceic-Vodâ.

Bohtlingk, Otto, orientalist, n. 1815 în Peters- 
burg, aici studià 1833 limbile orientale, iar 1835 
în Bonn §i Berlin limba sanscritâ; 1845 membru 
al Academiei de sciin{e din Petersburg, 1860 oon- 
silier de stat, 1868—85 în lena, de atunci în 
Lipsea. Sor. princ. : un vocabular sanscrit.

Boi, Buîi, un trib al Ârâmânilor, mai exact 
al Fàrçerotilor; locuiesce în Tesalia, înBeotiaçi 
în Etolia; cea mai mare parte însâ e grecisatâ 
eu desàvîi'sire. Pouqueville (la începutul acestui 
seclu) crede, eâ numërul lor este de 10,000 sufl., 
astâ^i exista numai doué câtune lângâ muntele 
ütbrys : Imirbei çi Calivi al Goga çi câteva sute 
de .suflete respândite în Tesalia între Moteni. 
Bovii sau Bomii sûnt alte numiri pentru B. (Cf. 
Caragiani, Eomânii din Peninsula Baie.) v. çiBoji.

[G. W.]
Boladji, Mihail, n. pe la 1780 la Buda, dintr’o 

famille de Rom. macedoneni, publicà la Viena, 
1813, prima gramaticâ a dialectului macedonean 
sub titlul ; «Romanisebe oder Macedonowlachiscbe 
Sprachlehre. Verfasst und zum ersten Male 
heraiLSgegeben von Michael G. Bojadschi, ôffent- 
lichen griechischen Lehrer der hiesigenNational- 
Schule«. Cartea, redactata în grecesce $i nem- 
tesce, cuprinde, afarà de gramatica dialectului 
macedo-roman, ÿi o colec(ie de «Fabule, ica Pa- 
ramithe shi istorii alepte«; toate cuvintele rom. 
sûnt scrise eu ütere latine §i eu o ortografie 
foneticâ imitatâ dupa cea germana. Âceastâ gra
maticâ a fost apoi prelucratâ de Massim dupa 
ortografia etimologicâ, din care pricinâ n’are 
absolut nici o valoare, çi apoi reeditatâ întoemai 
'dupa original în Bucuresci la 1863. Se mai ci- 
teazâ âneâ o «Kurzgef asste neugriechische Sprach
lehre®. Viena, 1823. [D. EJ

Boian, leodor, scriitor roman, n. 1834 în Bo- 
toçani. A publ. câteva can(onete, (s. e. Evreul 
gardist), çi a compus câteva melodii nationale, 
(mai cunoscut valsul sëu Adio la Botoçani).

Boian, 1) B., (magh. Als6-Bajom,geim. Bonnes- 
dorf), com. rur. în Trans., cott. Têrnava mica, eu 
1730 loc.. Romani (1239), Saçi §i Maghiari. 2) B., 
lac în Rom, j. laJomifa, lângâ Dunâre. 3) B., 
câmpie în Rom., j. Oit; platou ridicat $i intins 
între Iminog la vest çi Vedea la est; delà 
Bârcânesci çi Alimànesci pânâ la Vâleni dis- 
tantâ de preste 20 km., iar delà nord spre sud, 
delà Greci, (coni. Bârcânesci), pânâ la Seaca- 
Belciugata preste 25 km. ; din causa pâmêntului 
argiles câmpia e putin productivâ; cam în mij- 
locul ei se vëd urmele unui sat pârâsit. 4) B., 
tîrg înBucovina, com. çi parochie eu cât. : Laura, 
Hucoul çi HUnita §i eu mica comunâ Lehuoenii 
Tâutului, eu moçie boiereascâ, în càpit. Cer- 
nâutului, j. Sadagurii, au împreunâ 7131 loc., 
(4586 ort. res., 1505 apus. çi uniti, 1040 mos.) 
Sûnt în B. âneâ câte o parochie apus. rom. $i 
greceascâ ; o çcoalâ de baiefi de 4 clase, una de 
feti^e de 2 clase; în L. çi H. câte o çcoalâ de 
2 clase ; un cabinet de lecturâ «Durabrava Roçie«, 
înfiintat 1883 ; oflciu postal çi telegrafic ; statiune 
de cale feratâ; poinete frumoasè.

Boiana, rîu în Albanie turceascâ, canal na- 
vigabil al lacului delà Skutari, se varsâ în Marea 
Adnaticâ.

Boianciuc, comunâ çi parochie în Bucovina, eu 
cât.; Comariuca çi BahnaSîrbului, eu moçie boie
reascâ, în câpît. Cotman, jud. Zastavnei; are 
1850 loc., (1567 ort. res., 156 cat. çi 127 mos.), 
eu 0 çcoalâ de o clasâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Boicotare, v. Boycott.
Boieldieu, François Adrien, renumit corii|)o- 

sitor de opéré comice, n. 15 Dec. 1775 la Rouen; 
t 8 Oct. 1834 la Æarcy. Fârà serioase studii mu
sicale el débuta eu succès în oraçul sëu natal 
prin câteva opei'e comice, apoi pleoà la Paris, 
unde avù ocasiuuea a face cunoscin(â ou Mehul 
çi Cherubini, çi dâdù mai multe opéré comice, 
(Calife de Bagdad, 1800, çi Ma tante Aurore, 1803). 
Trecut în Rusia, a fost numit compositor al Cuifii 
çi stâtù aici pânâ la 1811, când se reîntoarse 
în Paris. In Rusia çi în Paris scrise un mare 
numër de opéré comice çi de vodeviluri, parle 
singur, parte în colaboratiune, (mai importante: 
Aline, reine de Golgonde, 1804; tes Voitui'es 
versées, Jean de Paris, 1812; le Nouveau Seig
neur du village, 1813; le Petit Chaperon rouge, 
1818; les Deux Nuits, 1829, çi mai ou samâ 
La Dame blanche, 1825). B. îçi poate revendica 
primul rang între compositorîi adevëratei opéré 
comice. Capodopera sa, La Dame blanche, e puuctul 
de uuire a vechei çcoale franceze eu çooala in- 
fluenfatâ de stilul lui Rossini. Delà 1817—29 
a funefionat ca profesor de compositie la Con- 
servatorul din Paris. Un fiu al seu, tôt Adrien, 
(n. 3 Nov. 1815, f 9 lui. 1893), asemenea a 
scris mai multe opéré comice çi alte corapo- 
sitiuni întro cari o Mesâ, executatâ la Rouen, 
în 1875 când se serbâtorî centenarul tatâlui sëu.

[T. C.]
Boieri, la Românî çî la unele popoare slavice : 

nobil, patrîoiu, functionar, preste tôt: om de 
fiunte. Origînea cuvêntului e dubie, ea se explioâ 
în diferite feluii. In Bomânia B. oonstituiau 
din vechime clasa aristocratâ. Originari din po- 
por s’au distins prin activitate, energie, inteli- 
gen^â, noroc sau avéré, çi dobândeso asupra 
aceluia o mare putere eoonomicâ, o fireascà pro- 
cumpânire sub toate raporturile, legiferatâ mai 
apoi prin norme juridice çi putênd fi moçtenitâ. 
Multâinita acestei origini autoritatea boiereascâ 
s’a întemeiat fârâ sâ se recurgà la mijloace ne- 
îngâduite de moralâ. B. au fost singurii militari 
în depârtatele vremi ale românismului feurteni 
sau rofij çi puternicii stîlpi ai voevotjilor. Aceçtia 
îi resplâtiau prin dâruiri de moçii din ale loi 
întiuse latifundii. N’a trecut mult însâ çi aceastâ 
prima çi nepâtatâ fasâ a boierimei se sobinibà: 
din militarh devine diregàtoreascà, când se 
crearâ boieriile sau diregâtoriile publics, unité 
eu felurite venituri çi ocupate de B. Depinejènd 
acum de domu B., oa sâ poatâ exista, se strâ- 
duîesc prin oii ce mijloc sâ capete boierîi. Apoi 
dorania devenind electiv-ereditarâ, B. cari peau 
roi politic, îintind boerîile viitoare, se împârtiau 
în partide çi în tabere duçmânesci, chiar çi atunci 
când domnul a început sâ fie numit de Poartâ. 
ÇÎ mijloaoele de luptà puse în serviciul aoestor 
tabere erau din cele mai condamnabile: com- 
ploturi, lupte civile, pribegü, intervontii strâine, 
etc. Odatâ învingëtori unii, situatia terii era po 
mânile lor: îçi însuçiau neînchipuit de mari 
drepturi, îçi tolerau jafuri çi abuzuri, oâleau in 
picioare ori ce prinoipii de ordine çi de mora-
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litate fatâ de adversari ; ajungi mazîli, îgi în- 
multiau rândurile eu elemente s traîne çi parvenite 
întruoât noble ta era legatà de boierie, îçi creau 
privilegii, (soutiri de dâri, çerbireateranului, etc.), 
la sfii'çit pricinuiau o niinâ economicà, movalâ 
çi politicâ principatelor. Boierimea întrà într’o 
a tieia fasà, eu predomnirea elementului gre- 
ceso sub Fauarioti. Acum nobilimea principa- 
tolor ajunge simplu titularâ, depincjênd în çi 
mai mare mèsurà de domuitor. Aoesta oreazâ 
boierü, simple titluri unité eu privilegii exor
bitante, fârâ diregâtoiii, în cari îçi întroduce 
uneltele-i jâfuitoare çi straine, în paguba ade- 
veratilor B. romani çi în paguba terii. Pe în- 
cetul stratul sçicial çi politic cel mai înalt devine 
atrâin, elementul vechiu boieresc dispàrând trep- 
tat în poporul, din care a fost aleâtuit. Eesul- 
tntul a fost 0 desâvîrçitâ sâràoire, o ooruptie afarà 
(lin cale, un bizantinism çi o slugàrnicie înlie- 
rabilâ, amenintarea limbei çi a existentei natio
nale, tôt cortejul de rele, eu care ne-a dàmit 
influenta greceascâ. Aceasta este cea mai urîtâ 
çi cea din urma fasâ a aristocratiei romane. 
Miçoârile din 1821 çi 1848 i-au pus pentru tot- 
deuna capët. [Aguletti.]

B. din finutul Fitgàrofului (boeronesj erau 
oclasâdeoameniliberi, posesori ereditaridemoçii, 
de munti, de mori çi alte beneficii privilegiate ; ei 
conluorau direct sau indirect prin alegere la con- 
siliile comunale,municipaleçilaadunârile obçtesci 
ale terii, din ei se compimeau scaunele judecâ- 
toresci (sedes judiciaria duodecim boeronumj, 
din ei çi prin ei se alegeau organele adminis- 
tative, ç. c. 1. Erau însà datori a participa din 
mijloacele proprii la insurectiunile militare pentm 
apërarea terii. Drepturile çi îndatoririle acestea 
se asigurau prin diplôme donationale sau acte 
jndiciale. O sérié de diplôme donationale le-au 
dat domnitorü Yalachiei, ca duoi ai terii Fâgà- 
raçului. Sub Mircea Vodâ (Cbrisoavele delà 1392, 
1400 çi 1417), se folosesce ântâia oarâ numirea 
de »Büieri«.

B. de Sfat, mari demnitari ai sfatului domnesc ; 
au fost 7 : Marele logofët, cei doi vornici, hatman, 
postelnic, spâtai' çi pàharnic (v. ac.) B. de divan, 
asesoi-i (iomnesci, împârtiti în trei clase, din 
cari se alegeau É. mari ; Marele stolnic, oomis, 
medelnicer, oluoer, serdar, sulger, jignicer, pitar, 
çatrar, armaç, agâ, càminar, etc. çi B. mid sau 
Boiernof.

B(|ierna^, boier de rangul cel mai dejos; B. 
sei-viau la Curte în dregâtoriile inferioare de 
càinâraçi, cupari, ciohodari, apro(}i, etc.

Boileau-Despréaux, (pron. Boalo-Depro), Ni- 
colau, critic çi poet franc., n. 1 Nov. 1663, f 13 Mart. 
IVll; studià dreptul, apoi teologia, însâ fârâ 
succès. Cariera, pentru care avea o pronuntatâ 
vocatiune, era literatura. Inzestrat eu mult bun 
simt, eu spirit observator çi critic çi eu talentul 
de a scrie, începù sâ combatâ, prin satirele sale, 
falsul curent ce domnia atunci în literatura fran- 
eezâ, iniitatâ dupâ cea spaniolâ çi itaUanâ. Este 
gloria lui de a fi înaugui’at prin criticele sale, 
pnn teoria artei çi operele sale poetice, strâlu- 
cita epoeâ a literatmii clasice drn secl. XVII. 
Amie al oamenilor mari din timpul sëu; deçl 
nu era totdeuna ourtizan, era bine vëcjut de 
budovic XIV., care îi asigurà o pensiune, îl numi 
istonograful sëu, împreunâ eu Racine, çi îl în-

demnà sâ între ca membru în Academia fran- 
cezà. Operele princ. : Satirele, Bpistolele, Arta 
poeticâ, adevërat capdeoperâ, deçî imitatâ în 
mare parte dupâ Horatiu, çi admirabila poemâ 
eroi-comicà Strana (Le Lutrin), îndreptatâ în 
contra unei pârti din oler.

Boina, baretul base, purtat de trupele carlistice 
în Spania.

Bois, (franc., pron. boa), lemn.
Bois-Brulés, (pron. boa-brille), engl. Half 

Breeds, numele copiilor nâsouti din tatà franc.- 
canadian çi din mamà indianâ. Trâiesc în America 
nordicâ vr’o 34,000 suflete.

Boiserie, (franc., pron. boas’ri). Boisage, lemn 
pentnr a câptuçi, lemnâiie eu care se îmbraeâ 
pâretii unei odâi, etc.

Boissier, Pierre Edmond, botanist; cercetâtor 
neobosit çi cunoscëtor profund al plantelor din 
Orient, (Grecia, Anatolia, Siria, Egipt, etc.) çi 
din Spania ; numai aeî a fâcut câlâtorii de 8 ori. 
A mai explorât âneâ în Norvegia, Apenini, Por- 
tugalia, insulele Baleare, etc.; n. 1810 în Geneva, 
t 1885. Pretioasele çi bogatele lui colectiuni de 
plante sûnt în museul din Geneva, într’o clâ- 
dire separatâ (Herbier Boissier). Princ. sorieii; 
Blenchus plantarum novarum .... quas in itinere 
bispanico leg. B. Boissier, 1838; Voyage bota
nique dans le midi de l’Espagne pendant l’année 
1837, 2 vol. 1839—1845; Diagnoses plantarum 
Orientalium novarum, 3 vol. ; Flora OrientaUs, 
5 vol. 1867—84. Hochstetter i-a dedicat genul 
Boissiera dintre Graminee. [S. §t. R.]

Boita, corn. rur. în Trans., cott. Sibiiului, eu 
1476 loc.. Romani, aproape exclusiv de religia 
gr.-or. B. e situatâ pe malul drept al Oltului la 
întrarea pasului Turnu-roçu. Locuitorii, o rassâ 
de oameni çi sânâtoçi çi frumoçi, se ooupâ eu 
agricultura çi exploatarea pâdurilor; odinioarà 
erau mijlocitorii comerciului de poroi între Ro- 
mània çi Austro-Ungaria.

Boiu, (magb. Bun), com. rur. în Trans., cott. 
Têrnava micà, eu 1763 loc. Rom. çi Magb. (530).

Boiu, Zacharia, scriitor rom., membru coresp. 
al Acad, rom., n. 4 Martie 1834 în Sighiçoara. 
Dupâ absolvarea studiilor gimn. a fost învëtâtor 
în Sâcele, iar 1855 aîntrat la teologia din Sibiiu, 
unde dupâ absolvare a functionat 2 ani ca pro- 
fesor de pédagogie. De aici s’a dus la Lipsea, 
çi a studiat filosofia, iar 1861 a fost numit pro- 
fesor deflnitiv la seminaml din Sibiiu, unde 
a redactat în 1863—65 »Telegraful Roman». La 
1864 a fost aies ca primul paroch roman în cetatea 
Sibüului, 1870 asesor consistorial ord., iar 1867 
a fost chirotesit protopresbiter. Sorieri : »Sunete 
çi resunete», colectiune de poesü; «Abeoedariu», 
1862, cai'e a ajuns 14 editiuni, precum çi o 
«Manuducere» pentru învëtâtorû ; »Cartea de ce- 
tire«, p. I. 1865, p. El. 1875; «Elemente de 
Istorie çi Geografie», «Istoria naturel* çi »Fi- 
sica«; «Casa romànâ», disertatie, 1874; «Cuvén- 
târi festive la diferite ocasiuni»; «Cuvêntâri fune- 
brale çi memoriale», 1889 ; «Academia rom.», diser
tatie, 1891; 1891—95 a redactat «Transilvania», 
organul Asociatiunii, al cârei I. secretar a fost 
1891—95. A tradus în limba germ. : «Istoria bis. 
nationale rom.» çi «Dreptul canoiric», de Çaguna ; 
«Memorandul conferintei nationale dm 1881»; din 
lit. germ. : «Nathan der Weise« de Leasing ; din lat. 
«Confesiunile» de Augustin, p. Vuia.]

34+
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Boiador, cap, proraontoriu la malul nord-vestic 
al Africei; formeazâ grani^a nordioâ a posesiii- 
nilor litorale ale Spaniei.

Bojardo, Matteo Maria, conte de Scandiano, 
poet ital., n. 1434 dintr’o veche famille nobilà 
din Lombardia; se dedicà studiilor juridioe çi 
umaeitare la Universitatea din Ferrara çi întrà 
apoi în serviciul cui'^i din Ferrara. Ducele Her
cules I. îl numesce guvernor în Eeggio, unde 
■f" 1494. Op. princ.: un epos romantic: ‘Orlando 
innamorato*, în care cânta iubirea lui Boland 
pentni frunioasa Angelica.

Boji, numele une! puternice semintü celtice, 
care a locuit în pàrfile Boemiei de adi, în mun^ii 
Tirolului çi în Italia superioarà. Ceçti din urmâ 
au fost supuçi de câtrâ Romani la 191 a. Chr. ; 
imperiul întemeiat de ei la nordul Dunârii, Boio- 
haemum, care s'a pâstrat pânâ a^i în numirea 
Boemiei, a fost nimicit de Marcomani la 10 a. Cbr.

Bojinca, 1) B., JDamaschin, scrütor çi juriscon- 
sult rom., n. 1801 în Gârliçte, Banal, dintr’o fa
mille de Bufani. A studiat în Oravita, Oradea 
mare çi Pesta, unde a mers ca instructor la fiii 
lui Stefan Vay, pretor în Càraçova. B. a fâcut 
çi un curs de teologie în Verset, dar avênd ceartâ 
eu profesorii sêrbi, a pârâsit aceastâ cariera. Ca 
jurist çi advocat îp Pesta a colaborat împreunà 
eu învëtâtorul Stef. Neagoe ?i eu Moise Nicoarà 
la Calendarul rom. eu litere latine (1828) ; a scris 
tôt pe atunci ; »Respundere desgurzitoare la câr- 
tirea cea din Halle în 1823» f acuta de Tbkôly- 
Tuculie, mare contrar al Românilor; a scris: »Di- 
regàtorul bunei cresceri», (eu Neagoe), 1828; 
»Anticile Românilor», 2 tom., (1832—33); a co
laborat eu Gozsdu, Murgu çi altü la revista lit. 
a lui Earkaleki, în care a publicat traduceri de 
piese teatrale çi alte lucrâri beletristice. Pe la 
1833 a trecut în Moldova la la^i ca jurisconsult, 
unde, împreunà eu Flecbtenmacher çi Anania, în- 
tocmi 'Codul Calimach, în multe isvoritor din 
Codul austriac delà 1811. La 1834 gàsim pe B. 
rector al seminarului delà Socola, boierit eu 
titlul de »paharnic«; delà 1843 prof, la Aoademia 
Mihàileanâ; »Banul« B. face un curs de drept 
roman çi de Codul civil moldovenesc, anul al doilea 
de legi. (Cf. Dreptul nr. 24 din 1893, p. 192). 
La 1851 s’a retras din viata publicâ çi s’a ocupat 
eu economia câmpului çi prâsirea de vite. •)• 1856. 
2) B., Aesentie nepot de frateallui Damaschin ; ca 
jurist abs. a tinut la 1848 o cuvêntare lungâ çi în- 
flàcâratâ în Dobritin, a fost aies apoi députât dietal 
în Sasca. Acesta, ca çi întreaga pleiadâ a inte- 
bgentei bânàtene din prima jumëtate a seclului, 
eu Eftimie Murgu în frunte, îngroziti de vio
lenta tentatiunü de germanisare çi slavisare în 
Banal, au fost de credintà: cà Românii numai 
sub ocrotirea Maghiarilor îçi vor puté asigura 
existenta nationalà, pentru aceea la 1848 mai 
toti au sprijinit aspiratiunile maghiare de inde- 
pendentà.

Bojoc, plâmânà (v. ac.), în spécial a animalelor.
Bojukdere, Bujukdere, oraç pe partea euro- 

peana a Bosforului; vile fnimoase, loc plàcut 
de excursiune ; eu palatele de varâ ale amba- 
sadelor austriace, rusesci çi americane.

Bokhara, v. Buchara.
Bokszeg, v. Bocsîg.
Bolas, (span.j curea de 1—1-5 m. lung., eu 

bile la capete ; se folosesce în America sud. pentru

a prinde animale. Aruncatâ dupa animal cureaua 
so desface çi leagâ picioarele vênatului.

Boldeiu, sau Goteiu, câne de vênat, eu pioioare 
scurte. In (jiua de a^i în toate terile apuseue 
în locul càpàilor se întrebuinteazâ B. Vênatul 
ou câpâii, afarâ de locurile muntoase, nioi câ aro 
îndreptâtire, câci aoest soiu de câni alungâ çi 
stirpesc eu desâvîrçire vênatul folositor. B. insâ, 
fârâ a fi pàgubitoi-i pentru revir, suplineso în 
mod splendid pe cel mai excelent cane. B. sûnt 
inteligenti, curagioçi si docili, çi au delà natmâ 
destinatiunea pentru vénàtoarea subteraaâ, îu 
visuinile vulpilor çi a iezurilor, unde sâvîrçesc 
adevërate minuni. Sûnt in stare sà lupte 24 oare 
ou O întreagà famille de vulpi, çi nu se lasà 
pânâ nu o scot la vîrful puçoii. [I. S.Ç.]

Boidu, oom. rur. în Rom., j. Ràmnicul-Sârat, 
pl. Grâdiçtea, eu o suprafatâ de 6326 hect. çi 
1860 loc., agricultori çi economi de vite ; are 1 
bisericà deservitâ de 2 preoti çi 1 çcoalà mixtâ 
eu 1 învëtàtor.

Boldur, vornicul lui Stefan cel Mare. Fù trimis 
de voevodul sëu, care pregàtia atacul Leçilor în 
codrul Cosminului, sa împiedeoe un ajutor polon 
venind de preste Nistru. B. îçi face eroic da- 
toria la Lentesci, lângà Cernâut, (29 Oct. 1497), 
lovind la Çipinti çi resturile regelui Albert, fu- 
gârite de Stefan.

Boléro, arie çi dans popular spaniol, în miçcare 
moderatà, maiestoso çi mësura 8/4. Inventiunea 
sa e atribuitâ dântuitorului Zezero, (1780). De 
obiceiu aoompaniat de chitarâ, dairea çi oasta- 
nete. Ca forma se compune din douë parti ré
pétais çi un trio. Din musioa popularâ a trecut 
la mici soluri pentru voce acompaniatâ çi apoi 
la teatru. [T. C.]

Boleslaw, numele mai raultor duci din Boeinia 
çi Silesia, precum çi a urmâtorilor principi çi régi 
ai Poloniei : 1) B. I., Ghrohry, eroul, 992—1025, 
întemeietorul Poloniei. 2) B. II., Smialy, cura- 
giosul, 1058—81. 3) B. III., Erzywousty, gurà 
strâmbà, 1102—39, ouceri Pomerania. 4) B. IV., 
Kedzierzawy, për cref, fù supus de Fridoric I, 
(1157). 5) B. V., 1228—79.

Boleszny, Ant, scrütor magh., n. 1828 în 
Becîchereoul mare; delà 1862 preot în Oiçova. 
S’a ocupat îndeosebi eu geografia tinutnrilor delà 
Dunàrea de jos. Opéré; »Die Donau-Katarakte, 
VeteranisChe Hohle und Festung Petb», »Pro- 
vincia Daoia Malvensis»,

Boletus Dill., (botan.) gen de ciuperoi Basi- 
diomycete, din fam. Polypores, eu fructifleatia o 
pâlârie oâmoasâ, sustinutà de o sti|)à solidâ, lai1 
himeniul format din tuburi lungi, uçor de séparai 
de himenofor. In Buropa e représentât prm mai 
mult de 20 specii, numeroase mai aies în ro- 
giunile temperate çi reci, prin pàdurile de Braiji, 
Fini, Fagi, Mesteaeâni. ’Toate sûnt terestre ; nia- 
joritatea lor sûnt un aliment nutritiv çi plâcut, 
avênd un parfum plâcut, (s. e. B. edulis Biül., 
B. luteus L., etc.); unele însâ sûnt veniiloase, 
(B. satanas Lenz., etc.) Popoi-ul ounoasce spé
culé comestibile sub numele de Minàlàrci, nian- 
cându-le pfoaspete, ori uscate sau ca conserve.

[S. Çt. K.J
Boleyn, Anna, (pron. bollin), a doua sotie a lui 

Henric VilL, regels Angliei; n. 1507 din pânnp 
nobili. Eeîntorcêndu-se din Francia, unde a fost
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cresoutâ, ajunse la curtea regelui, pe care a soiut 
sâ-1 încuvce în mrejele dragostei. Henric VIII. 
s’a divorçât de sotia sa prima, Catharina de Ara- 
gonia, contra voin^ei papei, çi la 1532 s'a càsâ- 
torit eu A. B. Ea însâ pentru intrigi politice ?i 
de dragoste, s’a certat eu regele, care a aousat-o 
de aduiteriu; judecatâ la raoarte, a fost deca- 
pitatâ la 18 Maiu 1536. B. a dat nascere unei 
lice, Elisabeta, mai apoi reginâ. Cf. Brewer, 
Roign of Henry VUI. (2 vol. 1884.)

Bolgary, sat în guvern. rus. Kazan, 6 km. 
delà Volga; aici se aflâ ruinele vechiului ora? 
bulgar Bolgara sau Bulgar, amintit în croni- 
cele rus. sub numele Velikii Gorod.

Bolgrad, oraç în Basarabia, pânâ la 1879 capi- 
tala jiidetului eu acelaçi nume, astâcji face parte 
din j. Ismail çi se poate considéra ca capitala 
colouiilor bulgare din sudul Basarabiei; are 
8179 loc. (1892). B. a avut pSnâ la 1879 un 
liceu bulgar, care acum s’a transformat în liceu 
nisesc, limba bulgarâ declarându-se de obiect 
faoiiltativ.

Boli, ora? în Asia mica eu 5000 loc. ; Glau- 
diopolis din vechime.

Bollac, César, scriitor rom., n. 1813 din tatâ de 
orig. din Salonic. A studiat în col. Sf. Sava çi a în- 
trat eu rangul de cadet în milifie. Pàràsind cariera 
Biilitarà, fundà la 1833 gazeta «Curiosu l«çi întrà 
în politicà. Partisan al ideilor de reforma, prieten 
al lui Ghica, Bâloescu, Rosetti, a fost de mai multe 
ori înehis prin mânâstiri. La 1848, în timpul gu- 
verdului provisor, a fost vornic al Bucuresoilor. 
Exilât trecù în Trans., unde sooase »Expatriatul« 
ou soop de a împàca pe Romani eu Maghiarii. 
Dupa un an trecù la Constantinopole çi de aici 
la 1850 la Paris, unde se ocupà eu istoria çi ar- 
cheologia. La 1856 fundà »Buciuniul« çi apoi 
«Trompeta Carpatilor», pe care a condus-o çi re- 
dactat-o mai mul(i ani în çir. A scris atât în 
versuri eût çi în prosâ. Priniele sale poesii sûnt 
delà 1835. Ultima colectie este din 1857, çi tôt 
diu aeest an mai avem çi «Poésies traduites du 
roumain en prose et en vers français». Ca poet 
B. a fost foarte slab inspirât, tendenfios, (cânta 
desrobirea iobagilor çi a l'iganilor), fârà imagi- 
nafie çi fârà forma. Dar eu atât mai însemnat 
a fost ca prosator çi mai aies ca publicist. In 
aceastà privin(à pujini i-se pot compara. Afarà 
de articole publicate prin suspomenitele gazete, 
din cari a adunat câteva în «Culegere de mai 
niulfi art’coLi publica(i atât în strâinàtate cât çi 
în (earâ în anii trecu(i« 1861, mai avem delà 
el; «Monastirile din Remania», 1862; «Monasti- 
rile ijise^ Brâncovenesci», 1863, amêndouë tra- 
duse çi în franfazesce ; «Câlâtorie archeologicâ 
in România», 1858; «Excursiune archeologicâ 
din anul 1869«. In biblioteca Academiei din Bu- 
curesci se aflâ çi o colectie de scrisori çi me- 
fflorii adresate lui Napoléon, Lord Palmerston, 
Inrd Dudley Stuart ; aceastà colectie e litografatâ, 
nu imprimatà. f 1880 în paralisie. [D. E.]

Bolid, nume sub care se cunosc pietrile cahute 
dinceriu; compuse din diverse minérale çi mai 
aies fier metalic nichelifer. Când se lustruiesce 
un B. pe O fatâ çi se ataeâ eu un acid se obtin 
a?a numitele ; figurüe lui Widemanstaetten.

Bolii, cetate, (Getatea Bolii), un tum vechiu 
nunat, eu pârotii înegriti de viscole, ce se aflâ 
in Valea Hategulului, cott. Uniedoarei, pe un

munte din com. Crivadia. Se crede câ ar fi fost 
ziditâ pe timpul Dacilor eau al Romanilor. Turnul 
aoesta a servit de pazà cârârilor de munte, ce 
conduc din pasul Vulcanului în feara Hategului. 
Cetatea a fost desooperità eu ocasiunea con- 
struirii câii ferate, ce duce delaPiskila Petroçeni; 
pietrile ei le-au folosit la podul fâcut înaintea 
peçterii B. çi la tunelul de acolo. — Peftera Bolii, 
una dintre cele mai însemnate peçteri ale Ti’an- 
silvaniei. Are mai multe întrâri çi despârteminte, 
în mijlocul ei se atlâ o tindâ spaticasâ. Prin 
peçterà curge rîul Banita. Pâretii ei consista din 
piatrâ vâroasà çi sûnt împestritati eu dungi çi 
pete roçietice. (Cf. S. Moldovan ; feara noastrà. 
Sibiiu, 1894.) [Dr. P. O.]

Bolingbroke, Senry Saint lohn, om de stat 
engl., n. 1 Oct. 1678; la 1704 ministru de res- 
boiu, la 1708 scos din minister din causa intri- 
gelor contra lui Marlbourgh. In urma acestora 
lese din partidul liberal çi se alâturâ la Tories. 
Dupà oâderea liberaJilor, ajunge ministru de ex
terne în cabinetul conservator çi în calitatoa 
aceasta reuçesce sâ încheie pacea delà Utrecht 
(1713). Dupà moartea reginei Ana, acusat de 
legâturi suspecte eu Stuaitii çi amenintat eu un 
procès de înaltâ tradare, fugi în Francia (1715). 
Amnestiat la 1723 se întoarse în Englitera, unde 
•j- 1751. A scris: «Letters on the Study of hi- 
story«, (1753—54, 5 vol.)

Bolititin, 1) B. din vais, (Mofneni-Dràgoiu), 
com. rur. în Rom., j. Ilfov, pl. Sabaru, situatâ 
la vest de Bucuresci în depârtare de 24 km., pe 
malul stâng al rîului Ai'geç; looul natal al poe- 
tului Dim. Bolintineanu; com. se compune din 
satele : B.-Drâgàneasca, B.-Moçneni, B. de mijloc 
çi Malu-spart, avênd o populatie de 3261 loc.; 
în com. se aflâ 2 biserici çi 2 çooale mixte ; loc. 
se ocupà mai aies eu agricultura.

2) B. din deal, coin. rur. în Rom., j. Ilfov, 
pl. Sabaru, situatà la vest de Bucuresci în de
pârtare de 23 km., cumpusâ din sat. : B. din deal 
çi Berceni, avênd o populatie de 1717 loc., cari 
se ocupà eu agricultura ; are 1 bisericà çi 1 çcoalâ 
mixtà. La B. era mânàstire de càlugàri pe timpul 
lui Mateiu Basarab.

Bolintineanu, Dimitrie (Cosmad), poet çi om 
politic rom., n. 1826 în Bohntinul din vale, lângà 
Bncui'esoi, din o familie de origine macedoneanâ; 
absolvând colegiul Sf. Sava, întrà copist în mi- 
nisterul de externe. La 1843 debutà în »Curierul« 
lui Eliade prin »0 fatà tinèrà pe patul mortii», 
elegie slabâ ca conceptiune însà ca stil de o 
armonie çi dulceatà necunoscutâ pânà atunci 
în limba românà. La 1845 fù trimis de socie- 
tatea literarâ la Paris pentni studiul literaturii. 
La 1848 alergà, împreunâ eu alfi tineri, in tearâ, 
luà parte la revolutiune çi fù unul dintre re- 
dactorii «Poporului suveran». Dupà câderea re- 
volutiunii, exilât, trecù în Trans. eu Bàlcesci^ ç. a., 
apoi prin Constantinopole la Paris, ca sâ-çi con
tinue studiile. 1855 Gr. Ghica îi oferi o ca- 
tedrâ de htoratura românà în laçi, dar Poarta 
nu i-a permis întrarea în tearâ. De atunci trài 
în Turcia pânà la 1857, când în Samos, unde 
I. Ghica era guveraator, când în Constantinopole, 
çi mai mult în càlâtorii prin Macedonia, Siria, 
Palestina, Egipt. Din acest timp de bogatâ acti- 
vitate litei'arâ dateazâ cele mai bune poesii ale 
sale. Reîntprs în tearâ, ocupà pe rând ministeriul
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externelor, al oultelor çi instnictivmii publiée, 
oând, ou ajutorul lui C. Negri çi V. A. Urechiâ, 
înfiintà primele. çcoale la Eomâuii din Mace- 
donia, çi contrasemnà décrétai pentm înflintarea 
Universitâtii din Bucuresci (4 Iulie 1864), apoi 
trece membru al consiliului de stat. Dupa câ- 
derea lui Cuza, 1866, se retrase în via^a privatâ, 
sârac çi desilusionat. f 1872 în spitaJul Panti- 
limon din Bucui’esci. El continuà a scrie, çi a 
soris foarte mult çi dupa erUiu ; aça cà în- pre- 
fata ultimei editiuni a poesiUor sale (Poesii, ed. 
Socec. 1877, 2 vol.) numai simpla enumeratiune 
a scrierilor lui B. cuprinde 5 pagini. Dar scrie- 
rile fâcute dupa reîntoarcerea în tearà (Traia- 
nida, încercare de epopee nationalâ; Conrad, 
încercare de epopee fllosoficâ, dupa Child-Harold 
al lui Byron ; romanul Elena ; mai multe drame 
çi reviste satirice, etc.) sûnt lipsite de inspira^une 
poeticà çi fârâ nici o valoare literarâ. lar scrierile 
prosaice din ultima epocâ a vie^ii lui B., (bio- 
graOi çi alte articole publicate în A.lbina Pin- 
dului, România literarâ, Trompeta Carpatilor çi 
în (Jiarul sëu Dâmbovita), sûnt fârâ însemnâtate 
sciintiflcà. Numai «Viafa lui Cuza«, pe care Î1 
cunoscea foarte bine; 11 Pebr. precedatâ de 
domnia Regulamentului ; Câlàtoria 1. S. Domni- 
torului Românilor la Constantinopole ; Câlâtorii 
pe Dunâre çi în Bulgaria, Câlâtorii la lerusaUm 
çi în Egipt, çi mai aies Câlâtorii la Romànii din 
Macedonia, sûnt de un interes istoric çi etno- 
grafic, însâ cetite eu ccntrol. Dar operele, cari 
au câçtigat lui B. un nume glorios în istoria 
literaturii rom., sûnt baladele, elegiile, poemele 
çi idilele sale. Ele sûnt publicate în ultima edi- 
tiune sub urmâtoarele titluri ; Legende istorice, 
Floiile Bosforului, Basme, Maoedonele. Pline de 
duioçie çi de nobüe siiiiteminte sûnt apoi elegiile 
çi meditatiunile sale sub titlul: Reveidi çi Diverse. 
Note caracteristice ale peosiei lui B. sûnt: o 
fantasie adeseori preaînfloritâ; iubirea de patrie; 
precisiunea stilului, mai aies în balade, din cari 
multe versuri se citeazâ camaxime; iar în liuibâ 
prea multe néologisme. (Cf. Ar. Densuçianu, Cer- 
cetâri üterare, p. 288 ; Angel Dimitrescu, Ana- 
lele literare. Bucuresci, 1886, nr. 2; G. Chifu, 
Bolintineanu, conferentâ. Craiova, 1886; çi toate 
manualele de ist. liter. rom.)

Bolivar, Simon, general, eüberatorul Americei 
de sud de sub jugul spaniol, n. 1783 în Caracas; 
a studiat dreptul în Madrid; 1810 liià parte 
la revolu(iunea din Caracas ; elibejù 1819 Vene
zuela, împreunându-o eu Noua Granada îu re- 
pubÜca Columbia sub présidents sa; 1824 eliberà 
çi Peru çi primi predicatul El libertador. -|' 1830 
în S-ta Marta.

Bolivar, 1) B., unitate de monetà în Venezuela, 
= 1 Franc. 2) B., stat în sud-est. Statelor-Unite din 
Venezuela, corespunde statului anterior Apure ; 
372,447 km*., çi 58,289 loc., capitula Ciudad B. 
(v. ac.) 3) B., provinde a republicei sud-ameri- 
cane Ecuador, pe coboriçunle vestice ale Anijilor, 
eu 31,327 loc. Capitula Guaranda. 4) B., departa- 
ment (pânâ la 1886 stat) în republica sud-ame- 
ricanâ Columbia; 70,000 km8., eu 324,400 loc. 
(1881) ; B. e împârtit in provinciile : Barranquilla, 
Carmen, Cartagena, Corozal, Chima Lorica, Ma- 
ganque, Mompos, Sabanalagra, Sincelejo çi în 
teritoriile San Andres çi San Luis. Partea cea 
mai mare a (erii e acoperitâ ou pâduri seculare.

numai 30,000 kma. sûnt cultivaji. Cliuia e fier- 
binte çi nesânàtoasâ. Locuitorii ; (Indiani, Negri, 
Albi çi mesteoâturUe acestora : Caribi çi Zaïnboe) 
se ocupâ mult çi eu comerciul. Capitula è 
Cartagena (v. ac.) ; alte craçe mai mari : Mompos, 
Lorica çi Barranquilla.

Bolivia, republicâ în America de sud, între 
Brasilia, Paraguay, Argentinia, Pem çi Cbile, 
1.334,200 km8., çi 2.019,549 loc. afarâ de vr'o 
251,000 Indiani seibateci. In partea de vost se 
întind muntii Cordillerii: (Sorata 6550 m., Illi- 
mani 6410 m.) formând între çirurile lor pla- 
touri (Oruro); partea de est a B.-ei e çes întins 
(Llanos). Rîurile B.-ei sûnt; Pilcomayo çi 
Vermejo, cari curg spre Paraguay; Beui çi Ma- 
more, cari curg în Madeira. La gi'anifa B.-ei, spro 
Peru, se aüâ lacul Titicaca. B. are trei zone 
climatice: una rece la muntü înalfi, alla mo- 
deratâ pe coborîçuri çi predealuri, iai' a treia 
mai caldâ la çes. Producte: argint, aur ; ceroale, 
cafea, tutun, bumbac, ç. a. ; în animale B. pre- 
sintâ 0 bogâpie mare, mai aies paseri, amfibii çi 
reptilii necodate; dintre sugètoare se alla dife- 
rite moime, iaguar, lama, vampir, etc. Comer
ciul sufere mult în urma posifiei oontinoutalo 
a republicei, dar çi din causa revolu(iuuilor 
interne çi din statut vecin Peru, pe undo se 
face comunicatiunea spre océan. C o tn u n i c a ( i a 
e anevoioasâ din causâ, câ drumuri bune sûnt 
foarte pu(ine. Acum sûnt în luorare mai multe 
linii ferate. 1894 B. avea 3230 km. linii tele- 
grafioe çi preste 200 km. câi ferate. Locuirorii sûnt 
Indiani (Aymara, Quichua, Chiquito), Creoli çi 
alte corcituri. Importai (1894): 14.375,000 frauci; 
exportul; 49.562,000 franci. Budgetul pro 1895 
aveavenite: 7.170,790, cheltuelile 7.441,180 bo- 
livianos, (1 bol. = 3franci); datorii: 9.493,705 bo- 
livianos. Armata; 900 oameni. Capui statului e 
presidentul ; corpul legislativ e congresul. — B. 
e împâr(itâ în 8 departamente. Colorile^ B.-ei 
sûnt : roçu, verde, galben. — Istoria. B. în ve- 
ebime apaifinea imperiului Inca-ilor din Peru; 
1583 fù cuceritâ de Spanioli çi anectatâ vice- 
regatului Peru, mai în urmâ vice-regatului La 
Plata, sub numirea de Charcas. Ca în celelalte 
colonii .spaniole din America, açaçi îuB. înoepu 
hqitapentru libertate delà 1809, se terminàînsâ 
abia la 1825, când se déclara inde|icndeu(a (erii 
çi i-se dete numele de açji. B. ûncâ a font çi 
mai e bântuitâ de Tevolufiuni interne.

BolivianlL minerai, sulfoantimoniurâ de argint, 
se gâsesce in Bolivia.

Bolivit, minerai rar, sulfoxid de bismut; se 
gasesoe în minele delà Tazna, prov. Chorolquo 
in Bolivia.

Bollandl^tl, hagiografi iesuifi, organisât! în so- 
cietate literarâ, în Belgia; continuarâ planai ju-- 
ceput de J. Bollandus, iesuit flamand, (n. 1.596 
la Tirlomont sau Limburg çi f 1665), de a pu- 
blica într’o uriaçâ colectiune, în limba lat., 
viefile sfinfilor (Acta sanctorum). Intreruptâ de 
câteva ori de guvern .çi iarâçi oontinuatà,. oo- 
lectiunea mimera în 1794, la dosflintarea ordi- 
nului iesuitilor, 53 de volume în folio. Conti- 
nuatâ din nou pânâ pe la 1845, s'a îumultit eu 
alte volume. Criticii îi atribuesc pufinâ valoare.

Bollinger, Otto, patolog germ., n. 1843 m 
Altenkirchen ; delà 1874 prof, la Uuiversitatea 
çi çcoala veterinarâ din München. S’a ooupat in
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spécial eu patologia anthraxului, tuberculosei çi 
actinomycosei ?i eu otrâvile animalice. Opéré : »Zur 
Pathologie des Milzbrandes», »Infektionen durch 
tievische Gifte«, »Ueber Vererbung von Krank- 
beilen«, etc.

Bollitori, (ital.) bolboare ; mici vulcani de nâmol.
Bolnifa, infirmerie ; mai aies casa de bolnavi 

inü'o mânâstire.
Boloboc, vas în mârime de 70—100 vedre.
Bolochoveni se numesc în analele rusesci Ro- 

mfinii din secl. XII. çi XIII. ce locuiau la nord- 
estul Carpatilor pana preste Bugul super., între 
prinoipatele de Halici, Volhynia çi Kiev, sub 
condiicëtori proprii, numiti cnezi. Numele lor 
dériva din Yoloch (= Eomân), cum çi locabtatea 
Bolechov în Gaütia se gâsesce numitâ în do
cumente villa Yalachorum. Prima lor men^une 
se face în luptele regelui Ungariei Andreiu II. 
pentiu Halici (1231), unde cnezii B. apar ca 

ai Ungurilor. In 1235—40 ei au iar lupte 
eu principii de Volhynia çi Masovia; àncâ dnpâ 
invasiunea Mongolilor ei sus(in o luptâ înde- 
luDgatà eu Volhynienii, care se sfîrçî în 1257, 
fliud învinçi B.-ii. Dupa aceastâ data, numele 
B.-lor nu mai reapare în analele rusesci. Loca- 
litatea Bolochovo, pe Bugnl super., men(ionatâ 
D)ai ântâiu la 1150, indicâ vechimea expansiunii 
Komânilor în aceastâ parte. Tôt pe acel timp se 
face çi la Bizantini men(iune de RomSni (Vlachi) 
în vecinâtatea principatului de Halici (1164), 
deci pe teritorui cnezilor B. Aceçti Romani din 
nord-estnl Carpatilor, cari apar ca aliafi ai Un- 
gurilor în contra vecinilor Rnçi çi trâiesc sub 
conducétori numi(i cnezi, ca çi la Românü din 
Ardeal çi IJngaria, sûnt, eu bunâ samâ, emigra(i 
din regatnl unguresc, de unde expan.siunea Ro- 
mânilor spre resârit începù eu mult înainte de 
iutemeiarea principatului Moldovei. Invasiunea 
Mongolilor çi açezarea lor la poalele resâritene 
ale Carpafilor opri apoi, pentm câtva timp, aceastâ 
expansinne, pânâ ce retragerea Tatarilor preste 
Nistru de càtrà oçtile regelui Dngariei Ludovic I. 
(v. Dragoç) deschise din non stavilele emigiârii 
române din Maramnreç çi Ardeal, prin care se 
înfiintà principatnl (erii Moldovei. [D. Un.]

Bologa, laeob, consilier anlic trans., n. 7 Dec. 
1817 in Marpod, lângâ Sibiin, j 18 Main 1888. 
Astudiat în Sibiin çi Clnj, çi a fost nnmit 1847 
cancelist la tabla reg. din Mnreç-Oçorhein. La 
18^ notar al adnnârii din 3/15 Main de pe 
•Câmpni libertâtiic; 1852 consilier la tribnnalul 
din Dej, 1853 la tribunalnl provincial din Sibiin 
(Landesgericbt), iar 1858 consilier la Curtea de 
apel a (erii, 1862 protonotar la tabla reg. din 
M.-Oçorheiu çi apoi în scurt timp consilier gubem. 
m Clnj, çi 1865 consilier anlic la cancelaria trans. 
din yiena, de unde s’a retras 1867, desvoltand de 
aici incolo, âneâ în décors de douëdecenii, o ne- 
obositâ activitate în toate întreprindeiile îndrep- 
tate spre ridicarea stârii RomânUor transilvâneni. 
La dieta Sibianâ din 1863/64 a participât ca dé
putât ai cetcnhii Noc-rich. çi a fost trimis în 
senatnl impérial; 1864 a fost décorât en ordnl 
•Coroana de fier cL HT c A contnerat la organi- 
sarea vietii constitntionale bis, gr.-or, din Ung. 
ÇI Trans., fiind membru al congreselor çi sinoa- 
dolor preenm çi asesor consistorial archidiecesan 
ÇI fiscal al consistomlui mitropolitan. In *üni- 
versitatea sas.« a fost membru al iconlluxnlai*,

unde la 1871, eu ajutorul colegilor soi români, 
a eluptat recunoascerea, ou averea acestei uni- 
versitâji este avéré comunâ a celor 11 scaune 
istorice, fârâ deosebire de na(ionalitato çi con- 
fesiune. Delà înflinjarea ei a fout membru al 
Asocia(iunii transilvane, s condus aproape 20 uni, 
parte ca vicepreçodinte, parte ca preçodinte, co> 
mitetul çi adunârile generale çi a coolucrat in 
mare mësurâ la înfiinjarea çcoalei civile de fete 
a aceleia. Pe terenul économie a conlnorat la 
infiintarea bâncii do asigurare »Transilvania«, çi 
1871 ca fundator la înfüntarea inutit. »Albina«, 
la care delà început a fost aies membru în di- 
rectiiuie çi 1874 preçedinte al consiliului de ad- 
niinistrafiune. La 1875 a fost aies membru in 
representanfa fundatiunii »Gojdu«.

[Dr, Vecerdea,J
Bologna, 1) B.,provineie în Italia sup. ; apar(inù 

statului papal pânâ la 1860. Are 3601'76 km®., çi 
457,474 loc, ; se împarte în trei cercuri : B., Imola 
çi Vergato. 2) B., ccupitala provinciei B., nnul 
dintre cele mai vechi çi mai bogate oraçe din Italia, 
între rîurile Reno çi Savena, eu 143,607 loc. ; pre- 
fectnrâ, episcopie çi curte de apel. Zidiri monu
mentale: Fiazza del Neptune eu o vestitâ fân- 
tânâ çi grandioase palate; bisericile San Petronio 
çi SanDomenico; donê tnmuri pieziçe (Asinelli 
83 m. çi Garisenda 42 m, înalt); academii de 
bele-arte. üniversitatea din B. e cea mai veche îu 
Europa, se d'oe oâ ar fi. fost întemeiatâ de Theo- 
dosius celTinër la 425; începênd eu secl. XII, 
a stattotdeunaîn fmntea univers, italiene. Fictorii 
Caracci, Gnido Reni, Domenichino, Guercino çi 
aljii au întemeiat restita fcoalà bolognezà, care 
îçi avea sediul în B. Industrie însemnatâ, (flori 
artificiale, maccaroni, etc.) In antiebitate B. se 
numia Bononia.

Bolopna, Giovanni, fJean Boulogne), sculpter 
çi arcbitect din Flandiia, n. 1524 în Douai, stndiâ 
in Anvers çi se açezà în Italia; + 1608 în Florenja.

Bolometm, aparat pentru observarea çi mësn- 
rarea celor mai mici scbimbâri prodnse prin 
razele câldurii; e foarte sensibiL

Bolor-Dagh, (Btüor-Bagh, adecâ: Muntele 
nourilor), çir de munji în Asia centralâ, la mar- 
ginea esticâ a platoului Pamir se întind delà 
nord-vest spre sud-est. Fiscul cel mai înalt e 
Tagbarma, 7804 m.

Bolovanil, com. rur. în Rom., j. Dâmbovija, se 
compune dm 6 eâtune: B., Adunafi, Crângaçi, 
Podnl lui Fetracbe, Beçteloaia çi Brânesd, en 
1484 loc. cari se ocupâ eu agricnltura; an çi o 
moarâ cm vapor, 2 biserici çi o çcoalâ mixtâ.

Boita, acoperemênt deasupra uuui hpa(iu mâr- 
ginit in parte s’an in totalitate. B. consista diu 
doué pârii constructive de câpotonie: din rca- 
zeme çi boltiturâ. Fiatra în formâ de ic delà 
crescet se numesce cheia boljü, iar cele delà 
reazeme piotri de roazëm. Conform arcnlni 
suprafetei interioare dcosobim B, în seraicerc, 
în segment, în formâ do coç, ogivale, elipfice, 
drepte, etc. Exista diferite felun de B,; B, ci- 
lindricâ, (în semicorc sau segment, etc,); B, in 
cruce, (prin întrotâieren a dnor oilindre); B. în 
formâ de troocl; B, ogiindâ—deriva{ic a ocestora 
prin trecereacroscotultti într'un plan — B, oupolâ, 
retea, in stea, lu ovautol,

Bolton, (B. le Moors, pron, bolt’n li mnrs), 
oraç J U cottul eiigl, Lun cas ter, 16 km- spre
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nord-vest delà Manchester, eu 115,002 loc.; 
industrie de bumbao çi de fier, în apropiere bai 
de cârbuni.

Bolus, minerai, varietate de haloisit; sub nu- 
mele de B. se înteleg $i alte argile feruginoase 
de coloare roç-bniuâ, cari se întreboinleazâ în 
farmaoie çi ca coloare.

Bolva^nita, com. în Banat, cott. Caraç-Severin, 
750 loc., Eom. ; mine de cârbuni.

Borna, capitula statului Congo (Africa vesticâ), 
lângâ rîul Congo; comeroiu insemnat.

Bomarsund, strimtoare în Marea Balticâ, între 
insulele Aland çi Vardo. Fortul B., pe malul 
resâritean al insulei Aland, domineazâ întrarea 
în Marea Pinnicâ çi Golful bottnio ; a fost derâ- 
matâ 1854 de Francezii çi Englezii aliafi.

Bomba, v. obuz çi proiectü.
Bombacee, (botan.) trib ce apai’tine familiei 

Maîvaceelor. (v. ac.)
Bombardare, atac neregulat al cetâtilor; el 

consista în a arunca asupra lor obuse çi pro- 
iectile incendiare pentni a grâbi capitularea, fàrâ 
ca atacâtornl sa mai fie silit sa treaeâ prin di- 
feritele operatiuni ale unui asedin régulât. Afarâ 
de oetâ(i, inamicul poate sà proceadâ çi la B.-a 
unui oraç deschis, în cas când acesta ar opune 
vr’o resisten{â.

Bombardon, veohra instrument musical delemn, 
eu tubul conic çi ancie dublâ; lungimea lui, care 
trecea de doi metri, fâcea acest instrument aça 
de greu de manuat, câsugerà câlugârului Afranio 
din Pavia, idea de a-1 frange în mai multe bucafi, 
ceeace conduse la fagotul modem. In musica 
modernâ acest nume se dâ saxhornilor bas 
grav çi contrabas, leviatanü musicilor militare.

[T. C.]
Bombasin, (bombassin, bombazet, bomazine), 

numele vechiu al unei fesëturi de mâtasâ eu 
firele încruciçate, care se fabricà mai àutâiu îii 
Itaüa nordicâ, Milano, Como, etc. B. se numesce 
çi tesëtura de lânâ eu firele încruciçate çi cea 
eu ui'zealâ de mâtasâ çi bâtëturà de lànâ piep- 
tënatâ. Mai de mult se fâceau asemenea tesëturi 
de bumbac, për de câmilâ çi mâtasâ, adi de ré
gula din lânâ de oaie.

Bombast, (engl., original însemneazâ bumbac 
de câptuçit), emfasâ.

Bombax L., (botan.) gen de arbori tropicali din 
fam. Maîvaceelor, trib. Bombacee, ce eu exceptia 
unei sçecie africane çi a alteia estindice cresce 
numaiin America. B.pentandrum L. din Estiudia 
e cea mai important! specie: bumbacul ce în- 
vâlesce seminfele, râdâcina pulverisatâ çi o gomâ 
adstringentâ se folosesc în medicinâ. Piese de 
leinn fasonat de B. ventricosum Arm. întroduc 
Botocu(Jii ca ornament în perfora(iunile buzelor 
çi ui-echilor lor. [A. Pr.]

Bombay, (engl.; pron. bombé)] 1) B., presi- 
denfie în imperiul indo-britic, ou 181,290 km8., 
çi 13.911,438 loc., între cari 11.976,776 Indieni, 
1.031,503 Mohamed ani, 102,265 creçtini, etc. B. cu- 
prinde în sine (inuturile ; Gudçrat, Kandeç, Sattra, 
Aurangabad, Bidçapur, laolaltâ eu 11,716 insti- 
tute de învë(àmênt. De B. se tin mai multe State 
vasale eu preste 8 mil. loc. 2) Orapil B. este ca
pitula présidentiel B., situât pe insula B. ; pe lângâ 
Calcutta, oel mai însemnat port çi oraç comercial 
în Asia esticâ ; e principalul port de resboiu al

imperiului indo-britic, eu 773,196 loc., între cari 
30,708 creçtini nâsouti în tearâ. B. e pia(a prin- 
cipalâ a comerciului arable, persic çi est-indic. 
In portul B. au', întrat çi ieçit la 1891/92 90,673 
nâi. Din B. se exporteazâ în oantitàti conside- 
rabile bumbao, grâne, pâstâioase, piei, colori.

Bombelles, Ludovic Phüipp, conte, diplomat 
austr., de origine portughez, n. 1780 în Kegens- 
burg, avù diferite misiuni diplomatice la omtile din 
Berlin, Kopenhaga,’Neapole, Florenta, Turin, etc. 
t 184,3 în Viena.

Bomboane, (franc. Bonbons), zaharieale pre- 
parate prin fierberea zahârului ou putinâ apâ 
pânâ la o anumitâ consistentâ çi apoi prin ame- 
stecarea eu oleiuri, esente, sau eu un ait suc 
ai’omatic gustos, çi oolorate eu colori inofensive. 
Massa topitâ se toarnâ pe o tablâ çi se taie în 
bucâtele, de regulâ în patrii colturi. Dupa adau- 
suri B.-le îçi capëtâ numele lor: de ciooolatà, 
lâmâie, vanilie, etc. Se întrebuinteazâ parte ca 
zaharioale, parte ca médicament în contra tusei 
çi altor durer! de piept, (caramele, B. de malt, de.) 
B. englezesci se fac din vergele de zahâr co- 
lorate diferit, împreunate la un loc çi întinso 
sâ se subtie, apoi tâiate în bucâtele. Ele se 
înâcresc putin çi se parfumeazà eu eteri aro- 
matici. B. umplute se fabricâ aça, câ zaliând 
amestecat ou putin licher se stropesco în forme 
fàcute într’un strat de amidon, în care se çi în- 
vâluesce. Dupà câteva (}ile zahârul cristaliseazâ, 
formând o îmbrâcâminte eu sirap în ea; apoi 
se scoate din amidon. B. transpai’ente constau 
din zahâr amorf, care atrage eu înootul uinidi- 
tate çi cristaliseazâ, devenind apoi netr-ansparent. 
Ca sâ se évité aceasta, B.-le trebneso pâstrate 
într’un loc închis hermetic, iar aerul, care ar 
întra, trebue tiuut usoat prin var ars.

Bombus, Bondarul, gen de apide sociale; nu- 
meroase specii, comun în tearâ la noi; îçi face 
cuibul sub pâment, (bârbati, femei çi luoi-âtoare). 
Sbârnâiturile, cari le produc în timpul sborului, 
sûnt datorite unor cortji situate în orilioiile or-» 
ganelor de respiratiune.

Bombyclde, famille de tluturi, din care fac parle 
çi fluturii de mâtasâ, numiti gândaci sau vierini 
de mâtasâ.

Bombycilla garrula L., (zool.) pasere cântâ- 
toare din fam. Ampelidae, de coloare surâ-ro- 
çieticà; penele lungi de pe cap formoazâ un mot; 
preste ochi eu o façie neagrà, la gât noagi'â, iar 
coada la vîrf galbenâ; flamura extei iiâ a penelor 
plutitoare e galbenâ, cea internâ albâ. Petroce 
prin regiunile nordice nutrindu-se ou tôt folul 
de seminte. [ir- B.]

Bombyx Mori, fluturele a càrui larvâ (oiiiidâ) 
produce mâtasâ, cunosout sub numide de vienne 
de mtttasd çi gândac de mtttasâ. Corpiil gj’eoiu 
çi albicios, aripele albicioase batènd putin in gal- 
ben, cele anterioare sûnt mai mari deoàt oole jjoste- 
rioare çi toate patru sûnt vèrgate în curmeziç 
eu 2—3 dungi negre. Trâiesce mimai vr’o 2 luui; 
bàrbatul este lung de 25 mm., femeia este 11101 
groasâ çi lungâ de 42 mm. Ea depune toamna 
pânâ la 500 oue gâlbii mari eût un tir de niac, 
popular nnmite seminfe de gândaci de mdiastt. 
Din oue primâvara ies omidele çi se lirânesc 
eu frunze de aguiji (dui)i), dupâ ce scliimbâ piolea 
de patru ori, cresc foarte repede. Pe inelul pen- 
ultim un corn de 0 parte çi alta, în corp doue



Bomel — Bonaparte. 529
ghinduri, ale câror orifioii se deschid în apro- 
piere de gurâ într’im organ nnmit filierà, prin 
care iasâ afarâ o substan^â cleioasà, care în aer 
se îutâresce si pe care omida o tôt trage afarâ 
pentni a forma firul de màtasâ. Dupa 30 (Jile, 
când' omida are sa se transforme în oresolidâ, 
ea î?i tese ou ajutonil filierei o gogoaçe, în care 
stâ vr’o 15 (jile, de unde apoi iasâ în stare de 
fluture. Crescerea viermilor de mâtasâ, în scop 
(le a produce mâtasa, se numesce seridculturil 
(v. ac.) $i constitue în multe teri un articol de 
bogâtie. Când voim sa ne serviin de ooconi, 
omorîm în apâ fierbinte nimfele înainte de a se 
tianforma în fluture, pentru ca icçind sa nu rupà 
firul, çi apoi depânàm eu diferite maçini firul de 
màtasâ de pe cocon. 500—600 gogoaçe dau un 
kgr. de mâtâsâ. (Cf. La soie par L. Vignon ; Der 
Seidenspinner des Maulbeerbaums, von Haber- 
laudt; Le cocon de soie par Kleber.)

Bomel, Thomas, serntoT sas, originardinBraçov; 
a stat în serviciul oraçului Sibiiu, fiind la 1555 
înoredintat ouînsemnata misiune de ainterveni 
pe lângà regele Ferdinand în scopul rechiemârii 
reginei Isabella çi principelui loan 'Sigismund. B. 
a formulât mai ântâiu în scris dreptui municipal 
sàsesc sub titlul: Statuta Juriuin Municipalium 
Civitatis Cibiniensium, reliquaruinque Civitatum 
et universorum Saxonum Transsilvaniconim, col
lecta per Th. Bomelium A. 1560. t 1592 ca 
preot în Slimnic.

Bomii, V. Boîi.
Bompres, (marinâ) parte din arborada unui 

basdment; este compus ca çi celelalte catarge 
din mai multe pâi'ti : coloana sau B. propriu 
ijis, açezat în axul bastimentului, în prova, avênd 
basa fixatâ între doi butuci puternioi pe punte 
çi oejalalt capët afarâ din bastiment; direefia lui 
este înclinatâ pe orizont de 30"—40°; B.-ul pro- 
pviu f]ia se prelungesce ou o nadâ, mai subtire, 
mobilà, numitâ bastonul flocului, prelungit el 
însuçi prin o a doua nadâ mobilâ, bastonul sâgetii. 
■B. este mentinut la postul sêu prin diferite le- 
gàturide frângbie çi lanturi,formând subarborele, 
sartuiile, straiurile, etc. El poartâ trei bastoane, 
numite antene, douë în dreapta çi în stânga, 
ca nis(;e aripi, destinate a primi la capët sarturile 
B.-ului, iar cel de al treilea, care este de desubt, 
primesoe în vîrful sëu straiurile bastoanelor, 
flocurilor çi alte manevre. Pe B. se fixeazâ mai 
multe legâturi principale ale arborelui trinchiet, 
precum çi manevrele, pe cari se întind pânzele 
tnunghiulare, numite flocuri. Când B. este sfâ- 
rnmat de mare sau de vent, partea superioarâ 
a arborelui trinchiet ne mai fiind sustinutâ din 
prova, se poate uçor rupe, çi atrage dupâ sine 
ÇI ruperea arborilor urmâtori, cari se leagà unii 
de al(ii ; do aci numele de cheia arhoradei çi 
importanta ce se da B.-lui în vechia marinâ eu 
vele. Pe unele vase eu aburi, cari au o arboradâ 
rodusà, B. este redus la un simplu baston ; pe 
vasel^e moderne de resboiu a disparut complot 
odatà eu restiü arboradei. [Constant B. |

Bon, (franc.) bilet care autoriseazâ a primi 
ceva ; B. à vue, asignafinne care se plâtesce la 
presentare. — B.-s royaux, numirea asignatiu- 
nilor franc, asupra tesaurului, emise delà 1824; 
delà 1848 se numiau B.-s de la République, 
lar aoum poartâ numele de B. du Trésor. B. se 
mai numesce çi saldul activ dintr'un contcurent.

Bon, Cap, sau Ras Addar, promontoriu în 
Tunisia.

Bona, (BôneJ, port maritim în Algeria, pro- 
vincia Constantine, eu 21,974 loo. ; centrul pes- 
cuitului de corale, comerciu însemiiat. In apro- 
piere sûnt ruinele oraçului antic Hippo Regius.

Bona, (lat.) bunuri, (v. ac.)
BonachI Gregoriade, v. Gregoriade.
Bona Dea, în mitol. romanâ înseamnâ; bunâ 

(Jinâ, çi când se identificâ eu Fauna, ce în 
limba veche lat. înseamnâ asemenea: bunâ, când 
eu Maia, (Jina vegetatiunii. Dar çi alte (}ine 
romane au avut predicatul B. D., s. e. Magna 
Mater çi Juno Caelestis, çi astfel B. D. a trebuit 
sâ aibâ çi ait nume, însâ n’a fost iertat ca nu
mele ei cel adevërat sâ se rosteascâ în public, 
Atât e positiv, câ B. D. e 4'na fructuositâtii, 
în spécial a muierilor, çi a riguroasei purtâri 
morale. Ea a avut un templu pe muntele Aventin, 
çi acolo nu a fost iertat sâ între parte bârbâ- 
teascâ, nici chiar copil de fifâ, iar din femei 
nnmai cele nepâtate, pentni-câ (}ina a fost 
fecioarâ. Ea a avut predicatele Sanctissima çi 
Caelestis. Mul^ime de mituri ilustreazâ curâ- 
tenia çi binefacerile (Jinei. [Atm.J

Bona fides, (lat.) termin juridic, înseamnâ: 
buna credintâ; dreptui propriu roman — jus ci
vile — eu foi’malitâtile salestrioten’afostpriincios 
pentru mobilitatea averii private; astfel déjà în 
periodul II. al desvoltârü sale a trebuit sâ cedeze 
dreptului popoarelor — jus geutium — eu cari 
Romanii erau în strînse legâturi ; unul dintre prin- 
cipiile dreptului ginpilor era liberalitatea, ou 
care se înoheiau cele mai multe negotiatiuni de 
drept, câci, fârâ observarea formelor stricte pre- 
tinse de jus civile, oontraotantii oonsiderau mai 
mult înerederea reciproeâ — bona fides — ca 
garantie a intereselor lor. B. f. are însemnâtate 
mare çi în dreptui modem çi, în contrast ou 
mala fides, constitue convingerea despre faptul 
propriu în raport ou voinfa çi intentiunea nefâ- 
târitâ a persoanei; obiectul cumporat îl (inem 
în posesiunea noastrâ convinçi, adecâ în buna 
credinfâ, câ lucrul a ajuns pe cale dreaptâ în 
proprietatea noastrâ (honae fidei possessor), 
deçi se poate, câ vêu(jâtoml prin furt a ajuns 
la acel obiect.

Bonaire, (span. Buen-Ayre), insulâ în grupa 
Antilelor mici, eu 335 kma., çi 3761 loo.; cul- 
turâ de coçenilâ. Cf. çi Curaçao.

Bonaparte, famille de origine corsicanâ, prin 
care Francia s’a transformat in imperiu. Familia 
B. (Napoléon semna Buonaparte), era ounosoutâ 
în Italia àncâ din secl. XII., iar în secl. XVI. 
(1.569) se stabilise în Corsica la Ajaccio. Bâr- 
batii erau mândri de veohimea familiei lor, erau 
inteligenti çi ambitioçi, dar sâraci. Tatâl lui Na
poléon se chiema Carol, n. 1746 la Ajaccio, stu- 
diase dreptui la Pisa, apoi se câsâtorise eu o 
patricianâ din Ajaccio, Laetitia Ramolino. Carol 
luptà contra Franoiei sub Paoli, dar dupâ alun- 
garea acesluia treoù în partea Franciei, çi prin 
protectiunea guvernatoruJui Marbeuf, isbuti sâ-çi 
açeze copiii în çcoalele înfiintate pentru nobilii 
scâpâtati. t <^4 Eebr. 1785 la Montpellier. Làsà 
8 copü. Laetitia era frumoasâ, serioasâ çi seyerâ, 
sgâroitâ ca o ferancâ, dar întreprinijotoare çi stâ- 
ruitoare. "f 2 Febr. 1836 la Eoma.

1) Joseph B., n. 7 lan. 1767, rege al Neapolului
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delà 30 Martie 1806 pana 6 lunie 1808, când 
cuvêntul atotputemic al fvatelui sëu îl trans
porta pe tronul Spaniei pana la 30 Main 1814. 
Dupa câdorea lui Napoléon fugi în America, de 
unde reveni abia în 1841 çi se açezà la Flo- 
renta, undo f 28 Iulie 1844. A làsat douë fete. 
2) Napoléon B., împëratul Francezilor v. Na
poléon I. A avutunfiuNapoleonll. 3)LucienB., 
n. 1772, presidentul adunârii de cinoi sute, în 
care deninitate ajutase fratelui sëu la lovitura 
de stat din 18Bi’umaire. Partisan credincios al re- 
publicei, nu se putea în^elege eu Napoléon, îl 
pàrâsi de niulte oii, iar dupa înfiintarea impe- 
riului se retrase la Eoma, unde se ooupa eu 
sciinta çi eu artele, nevoind a primi coroanele 
Italie! çi Spaniei, pe cari i-lo oferia fratele sëu. 
De fiica lui voi sa fugà în America 1810, fù 
însà prins de Englezi çi arestat pâua în 1814. 
De atunci a trait în Italia pânà la 29 lunie 1840. 
A làsat scrieri, dintre cari; Charlemagne ou 
l’Eglise délivrée, în 24 cânturi, în cari criticâ 
pe fratele sëu çi celebreazâ pe Burboni. A làsat 
9 oopii, dintre cari Charles^ n. 24 Maiu 1803, 
çi-a caçtigat ca învëîat o reputafiiine europeanà 
prin lucràri de sciinte naturale, (Iconogi'afia délia 
fauna italica....) In politicà Charles era capul 
partidului republican, çi dupâ ce Francezii ocu- 
parà Ronia, spre a apëra pe papa, fugi la Paris, 
unde t 2 lulie 1857. El a avut 8 copii. Un 
nepot al lui Lucien, eu acelaçi nume, a mûrit ca 
cardinal în Roma la 19 Nov. 1895. 4) Maria 
Anna B., n. 3Ian. 1777, mare ducesà de Toscana, 
t Aug. 1820. A làsat 2 copii. 5) Louis B., n. 
2 Sept. 1778, rege al Olandei delà 5 lunie 1806 
pânà 1 Iulie 1810, aràtà calitâti distinse. 
Apërà mai aies libertatea comerciului ou Anglia 
contra sistemului continental, riar neputêndu- 
s'e opune fratelui sëu, pâràsi Olanda, looui 
în diferite pài-fi ale Italiei, ooupându-se ou 
soiintele $i artele. f 25 Iulie 1846 în Livorno. 
Fusese càsàtorit eu frumoasa Hortensia Beau- 
harnais, fica sotiei lui Napoléon, çi din acea 
càsàtorie avusese 3 oopii. Al treilea era Charles 
L. Napoléon mai pe urmà Napoléon III. 6) 
Charlotte, n. 22 Apr. 1789, dupà càderea fratelui 
sëu tràia la Roma. t 9 lunie 1825, fàrà copii. 
7) Maria Annunciata, n. 26 Martie 1782, cà- 
sàtorità eu Murat, càruia Napoléon îi dete în 
15 Iulie 1808 regatul Neapolului. f 18 Maiu 1839 
în Florenfa. 8) Jerome, n. 15 Nov. 1784, mergo 
contra insulei Haiti çi de frioa Englezilor fuge 
în America, unde se oâsàtoresce eu Elisabeth 
Patterson, care a tràit pânà în 1879. (Din aceastà 
càsàtorie s’a n. 1332 Jerome Napoléon, care apai’ti- 
cipatca ofleier franc. în resb. crimeic; fSept. 1893 
la moçia sa Poides în statul New-Tork.) Divoi'tat, 
Napoléon îl càsâtoresce eu Caterina de Württem- 
berg, çi creazà pentru el regatul Vestfaliei, 1 Dec. 
1807 pânà 26 Oot. 1815. -f- 24 lunie 1860. Din a doua 
càsàtorie a avut pe princesa Mathilde, femeie de 
spirit çi eu mare influenfà la ourtea lui Napo
léon 111., çi pe Napoléon Joseph (Plon-Plon), 
n. 9. Sept. 1822, care, dupà moai'tea prinfului 
Napoléon, era prétendent la coroana Franciei. 
+ 1891 ; fiul sëu Victor, n. 1862 a moçtenit pre- 
ten(iuuile Bonapartiçtilor. (Cf. Kleinschmidt, Die 
Eltern und Geschw. N.-’s. Berlin, 1878; Arth. 
Cleuquet, La jeunesse de N. Paris, 1897.)

Bonaventura, teolog çi filosof scolastic, eu nu-

mele familiar loan Fidanza, n. 1221, j- 1274. 
Discipol al lui Alexandm de Haies çi loao 
de Rochelle; a fost càlugàr franciscan çi delà 
1256 general al acestui ord. La 1482 canonisai, 
de càtrà adoratorii sëi a fost numit: »Doclor 
Seraphicus«. Deçi cunoscëtor al dootriuelor aristo- 
telice, tinea mai mult la Plato, çi a înoercat a 
perfeefiona misticismul unnat de càtrà Beio- 
hard de Clairvaux, Hugo çi Richard de St. Victor, 
çi formulât pe basa doctiinelor lui Dionisiu do 
A reopagita. B. învëtà ca çi Plato, cumeà D(Jeu 
nu este numai causa çi scopul tuturor luorurilor, 
ci çi imagines, prototipul primar (ratio exein- 
plaii.s) al acelora. Sub raport etic, B. apërà asce- 
tismul çi paupeiismul. In privinta urmàiii lui 
Christos statoresce trei grade de perfectiunc: 
observarea prescriptelor legale, împlinirea con- 
siliilor spirituale çi plâcerea eternà ce resultà din 
contempla(iune. A scris: Soliloqninin çi Itino- 
rarium mentis in Deum. (Cf. Ueberweg, Gesch. II.)

[P1.J
Bonbon, v. Bomboane.
Bonchamp, (prou, bonçam), Charles Melchior 

Arthur, marquis, conducëtoml rescula(ilor din 
Vendée, n. 1760în castelul Jouverdeil în Anjou; 
roialist înfocat, tràia pe timpul revülutiumi re- 
tras, pânà fù aies de insurgen(ii din Anjou de 
conducëtor al lor. Se luptà en mult curagiii çi 
succès contra repnblicanilor. f 1793 lângà Cliollt.

Bonczhida, v. Bon(îda.
Bondj fengl.J document de chizeçie, obliga- 

(iune ; in afaceri de vamà: intreposite (Ware- 
iiousing-System), în cari marfa importata so 
poate inmagazina fàrà a fi supusà vàmuirii pânà 
la reexportare ori pânà când se dà în consu- 
mafie. B. se mai numesc în Englitera çi America de 
nord çi obligatiunile la purtàtor, pàoà când 
cele nominative poartà numele de Stocks.

Bondar, v. Bombus.
Bône, oraç, v. Bona.
Bonet, càità, seufie, îmbràoâminto de cap 

pentru femei çi pentru copii. B. sau scufitele 
pentru oopilaçi mici sûntîmpletite din buinbaouri 
sau lânuri, B. de négligé pentru dame se fac diu 
batisturi çi dantele, pentru femei în vîrstâ diu 
màtasà sau stofe, adesea câptuçite ou vatà. Bo
net àrie, atelier unde se lucreazâ çi se vînd 
obiecte împletite eu maçina, precum : scufljo, 
ciorapi, tricouri, ç. a.

Boneta de asalt, un uvragiu de fortificatie, care 
fàcea parte din pài'tile exterioare ale unor oetâti 
çi pe cari inimicul le întftlnia mai ftntâiu când 
începea asaltul. Pi-esintà trei unghiuri ieçinde çi 
douë unghiuri întrânde. Fe(ele de front sûnt apa- 
rate prin un mic redan intermediar. In fortiti- 
ca(ia francezà este cunoscut sub numele de 
bonet de Prêtre.

Bonfinis, (Bonfinius ) Antoniu, istoric inagh. în- 
semnat; n. 1427 la Ascoli; a fost prof. în Italia, 
de unde aprins de gloria regelui Matia Corvin, 
când acesta (inea împresuratâ Viena, s’a pré
sentât înaintea lui çi a reginei Beatrix eu jnai 
multe scrieri ale sale traduse din greoesce în 
latinesco, iar unele originale: De Corvinae doinus 
origine. De virginitate et pudicitia conjugali, 
(cuprinde laudele Beatricei). Prin aceste storcênd 
admiratiunea regelui çi a fruntaçilor, a fost re- 
tiuut pe lângà curtea regeasoà, çi a renias apoi 
în Ungaria pânà la moartea sa, 1502. Opul oel
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mai însemiiat al lui B. este istoria Ungariei sub 
numele : »fieium hungaricarum décades», (4decade 
complété, iav din a 5-asûnt mimai 5 câi-fi; deci 
preste tôt 45 câi'ti). Tracteazâ istoria Ung. din 
timpurile oele niai vecM pana la 1495 mai pe 
larg, deoât alfi scriitori de pe atunci. Cu deo- 
sebire despre Matia Corvin sorie tare pe larg çi 
cu mari laude. Cuprinde sciri copioase despre 
Transilvania, multe çi despre Moldova çi 'J’eara 
Româneasoâ. In scriere iubesoe florile retorice, 
iar oritica mai schioapetâ. Edi^unea prima a ieçit 
la Basilea, cuprin4ênd numai primele 3 decade, 
iai' mai târijiu loannes Sambucus a dat editiune 
compléta la Colonia Agrippina (Kôln), 1690.

Bong, la laponezi serbâtoarea morfilor, când se 
açeazâ larapioane, tea çi colaoi pe mormênturi.

Bonghi, Èuggero, filosof çi politio ital., n. 1826 
în Neapole, publioà âncâ delàetateade20 ani tra- 
duceri din Platon çi Plotinus çi luà parte activa la 
evenimentele politice din Neapole delà 1847—49, 
din care causa trebui sà se refugieze în Piémont, 
unde se stabili la Lago Maggiore ; mai târdiu pro- 
fesor la Universitàtile din Pavia, Turin çi Roma, 
ap6i députât, çi la 1874 ministni de instructiune 
pablicâ, în care calitate se siiï a reforma instruc- 
tionea în çcoalele din Italia. A scris o mu4ime 
de opéré filos. çi polit. (»La vita e i tempi di 
Valentino Pasini»; »Storia délia flnanza italiana» ; 
»Pio IX. e il papa future», etc.) f 22 Oct. 1895.

Bongianini, de origine italian, prof, de musicâ 
la çcoala de musicâ çi arta dramaticâ, înfiinfatâ 
1833 de societatea ülarmonicâ în Bucuresci.

Bongo, popor în Africa, v. Dor.
Boni, stat tributar Olandei în sud-vestui insulei 

Celebes, în golful B. Poporatia ca. 300,000 loc., 
comerciuçinavigatie. Capitalapoartâacelaçinume.

Bonifacio, calea lui B., (ital. Stretto di Bo- 
nifaeioj, la Romani Fretum Gallicum, strim- 
toarea de mare între Corsica çi Sardinia ; îçi are 
numele delà oraçul fortificat B. din arond. Sartène 
în Corsica, cu 3703 loc. ; comerciu însemnat.

Bonifaciu, sfânt, apostolul Germanilor, n. 680 
în Kirton, lângà Bxeter; respândi camisionar cre- 
çtinismul în Thuringia, Bavaria, Hes.sa çi Saxonia; 
înfiintà mai multe episuopate ; 747 archiepiscop 
in Mainz. 755 la Dokum în Friesland.

Bonifacius, numele a 9 papi: l) B. I. (418 
pana 422) sfânt, ajunse în scaunul papal dupa 
delâturarea antipape! EulaJius ; oondamnà eresia 
lui Pelagiu, çi îçi extinse jurisdicfiunea asupra 
bisericilov ilirice, pe cari împêr. Teodosiu II. le 
declarase ca pendente de patriarchia din Con- 
stantinopole ; (}iua comemor. 26 Oct. 2) B. II. 
(530—532), întârî decretele sinodului din Orange, 
tinut la 529, prin care se condamna eresia Semi- 
pelagianijor. 3)5.727.(607), la indemnul lui inter
dise înipëi'. bizantin Phokas, patriarchilordin Con- 
stantinopole folosirea tit. de »icumenic«. 4) B. IV. 
(608—614), el transforma panteonul din Roma, 
zidit de Agrippa, în bisericâ creçtinâ çi régula 
afacerile bisericesci din Anglia, cu cari se 
ocupa. 5) B. V. (619—625), între altele lîdicà 
epiua din Canterbury la rangul de archiepiscopie. 

• a ogu111'1 scailnul papal numai 15 (}ile (897),
déjà Baronius nu îl mai numerâ înti-e papi. 

') B. VIL, dupa numele de fam. Franco B., 
aluns papa dupa moartea împër. Otto I. prin 
partidul national ital. în contra lui Benedict VI., 
dar dupa o lunà (974) fugi cu comorile Vati-

canului la Constantinopole ; partidul lui arunoà 
pe Benedict VI. în prinsoare çi apoi îl ucise. 
Urmâtorul acestuia, Benedict VII., anatemisà pe 
Franco B.; dupa acesta urmà loan XIV., pe care 
Franco B., reîntors într’aceea la Roma, îl de- 
lâturà çi se urcà din nou în scaunul papal, fù 
ucis însâ çi el dupa câteva luni çi cadavrul lui 
fù tîrît de poporul înfuriat pe stradele Romei 
(984). 8) B. VIII. (Benedict CajetanJ, n. în 
Anagni, 1294—1303; voi sa ridice demnitatea 
papalâ la culmea splendoarei, dar nu reuçi, ci 
din contra chiar cu el începe decadenta puterii 
lumesci a papilor; în lupta purtatà în interesul 
suprématie! papale contra lui Filip cel Frumos, 
rege al Franoiei, nu isbuti ; dupa ce excomunicà 
pe Filip, fù prins de oamenii acestuia (1303) în 
locul sëu natal, poporul însâ dupâ 2 (jile îl eli- 
berà, çi el se întoarse la Roma, unde mûri în 
curând. 9) B. IX., mai înainte Petru lomacelli, 
(1389—1404), papa blând çi întelept; avù de 
antipapâ pe Clemente VII., iar dupâ moartea 
acestuia pe cardinalul Petru de Luna, care luà 
numele de Beuedict XIII.

Boniflca|iune, despâgubire ; B. de export, pre- 
miul ce se dâ din partea statului pentru anumite 
artioole industriale, trecute preste frontierà în 
strâinâtate. Soopul ei este incurajarea unor ra- 
muri — numite în lege — ale industriel din (earâ. 
In Austro-Ung. se dà B. pentm spirtuoase : (vinars, 
spirt, licher, bere), zahâr çi petroleu. Spre a ob- 
tiüé B. sûnt a se observa anumite régulé. (V. 
çi premiu.) [Oeorge Popp.)

Bonin, insuie japoneze în Oceanul Pacific. 
Insula principalâ: Peél cu Port Lloyd.

Bonitare, prêtairea moçiilor; în spécial la co- 
masâri, prefacerea mârimilor teritoriale în mâ- 
rimi de prêt.

Bonitz, Hermann, filosof germ., n. 1614 în 
Langensalza, studià filologia olasicâ, delà 1832 
în Lipsca çi apoi în Berlin. Dupâ ce fuse mai 
mult timp profesor la çcoalele secundare din 
Dresda, Berlin çi Stettin, fù chiemat în 1849 
ca profesor la Universitatea din Viena. Aici 
compose în colaborare ou Exner «Proiectul de 
organisare al gimnasiilor austriace», încuviintat 
definitiv la 1854 çi în vigoare çi astàtji. La 1867 
se întoarse iar înOermania la Berlin, undedeveni 
direotor al seminarului pédagogie pentru pre- 
pararea profesorilor de gimnasiu, apoi membru 
al Academiei de sciinte. In fine întrà ca consilier 
în ministeriul de instructie. Cel mai autorisât 
cunoscëtor al filosofiei platoniane çi aristotelice. 
Sor. princ.; Metaflsica lui Aristotel, (1818—49); 
Despre oategoriile aristotelice, (1843); Studii 
aristotelice, (1862—67). Din .scrierile filologice ; 
Contribuiri la explicarea lui Thucydides, (1854) 
çi a lui Sophocles, (1855—.57); Despre ori- 
ginea poemelor omerice, (1860).

Bonjuristi, se numiau în România tinerii re- 
întorçi din strâinâtate cu idei radicale, peutrn-câ 
aveau datina de a saluta cu »bon jour». Li-se 
(Jicea çi pantalonari, pentru contrastai dintre 
portai lor europenesc çi veohiul port boieresc 
cu antereu çi içlic, çi duelgii, pentru obiooiul 
lor de a se bâte în duel.

Bonmot, (franc.) glumâ bunâ, oliservare sau 
cuvent de spirit.

Bonn, oraç în guvomamentul prus. Kôln, pe 
malul stâng al Rinului, cu 39,805 loc.; la Ro-
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mani se Dumia Sonna sau Castra Bonnensia; 
1273—1794 au résidât aici principii electori de 
Colonia. In B. se aflâ o universitate întemeiatà 
1818 de regele Prideric Wilhelm III., eu o mare 
bibliotecâ, oolectiune de monete, museu de arte ; 
de remarcat e çi oatedralaziditâ în seol.XI.—XIII.; 
gimn. çi çcoalà realâ, casa de sânâtate, sediul unui 
episcop catolic vechiu, industrie foarte desvoltatâ.

Bonnaz, Alexandru, episcop de Cenade (Ti- 
miçoara), n. 1812, în Challex (Francia), fini 
unui oficier câcjut la Lipsea 1813 ; a studiat în 
Pazmaneul din Viena; 1837 prof, de teologie, 
1860 inspecter al çooalelor din Banat, 1859 abate, 
1860 episcop. La 1870 a combàtut infalibilitatea 
în conciliul din Vatican. A donat mai multe 
milioane pentru scopun culturale, f 1889.

Bonne, (franc.) dâdacâ.
Bonnet, (franc.) chipiu, beretà; B.-s rouges, 

porecla lacobinilor franc. V. §i Bonet.
Bonnet, Charles, naturalist franc., n. 1720 la 

Geneva, f 1793; genul Bonnetia Mari, et Zucc., 
dintre Ternstroemiacee, e dedicat lui. S’a ocupat 
mai mult eu filosofia naturei. Ca sorieri citâm : 
Recherches sur l’usage des feuilles, 1754; Con
sidérations sur 1 es coi’ps organisés, 2 vol., 1762—68 ; 
în aceastâ lucrare sustine teoria preexistenfei 
germinilor; Contemplation de la nature, 1764—65, 
etc. El a descoperit partenogenesa purecilor de pe 
plante. [S. Çt, R.]

Bonneval, Claude Alexandre, conte, numit çi 
Achmed Pa^a, mare aventurier, n. 1675; întrà 
în etato de 13 ani în marina §i câtiva ani în 
urmâ în gaida francezâ, luptà eu vitejie în Italia 
çi Iferile de jos. Pentru vàtémarea ministnilui 
de resboiu Chamillard, condamnât la moarie, se 
refugiazà în Germania. Protegiat de Eugeniu de 
Savoya, este numit general în armata austriaeâ, 
çi dupa luptele delà 1710—12 sub-mareçal; luptà 
alâturea eu princ. Eugeniu contra Turcilor la 
Timiçoara çi Petruvaradin ; trimis apoi în Glanda, 
vine în conflict ou guvernorul Marquis de Prié, 
çi e condamnât la moarie, dar grafiat çi dat 
preste granifâ. Acum merge la Constantinopole, 
trece 1830 la Islam çi luptà eu succès contra 
Ruçilor çi Persilor. f 1747.

Bonneville, oraç în départ, franc. Haute-Savoie, 
eu 2213 loc., fabricafiune de oroloage, coluinna 
comemorativà a regelui Sardiniei Carol Félix.

Bononla,colouie romanà lângâBanostor(Si rmia) ; 
numele vechiu al oraçelor Bologna çi Boulogne.

Bonorum cessio, v. Beneliciu de cesiune.
Bonorum posseselo, posesiunea de drept pre- 

torian, opusà dreptului de proprietate ex jure 
quiritium. (Y. Succesiune.)

Bonpiand, Aimé Jacques Alexandre; (adevë- 
ratul mime e Goujaud), naturalist franc., n. 1773 
la Rochelle, •)- 1858 în America. A fost com- 
panionul de càlàtorie al lui Alex, de Humboldt, 
pe care îl însoti în America la 1799. Intors în 
teara sa, fù intendent preste grâdinile delà Mal- 
maison çi Navarre, când çi publicà opéra; Des
cription des plantes rares cultivées à la Mal
maison et Navarre, 1813. Dus din nou în Ame
rica, se ocupà ou predarea Istoriei naturale la 
Buenos-Ayi'es, apoi eu. medicina çi agricultura. 
Genul Bonplandia Cav., dintre Polemoniacee, e 
dedicat lui. [S. Çt. R. J

Bonstetten, Carol Victor, de, n. 3 Sept. 1745 în 
Berna. Studià îu Leyden, Cambridge çi Paris ; se

açezà în Svifera, unde ocupà diferite funcjiuni 
înalte. A scris : »Über Nationalbildung», 1802, etc.

Bonfida, (magh. Bonozhida), corn. rur. înTians., 
cott. Cojoenei, eu 1942 loc.. Rom. çi Magh. (690). 
Ca.stelul de aici e proprietatea baronului G. Bânffy.

Bon-ton, (franc.) maniera finà, aleasà.
Bontoux, Eugène, finanoiar franc., n. 1824; 

de profesiune inginer, fù chiemat în Austria oa 
direotor general la »Südbahn«. La 1873 a înte- 
meiat în Paris o bartcâ catolioâ »Union générale», 
care însâ a dat faliment la 1882; B. fù con
damnât 1a 5 ani temnifâ, dar s’a réfugiât în 
stràinàtate. A scris : «L’Union générale, sa vie, 
sa mort, son programme», (1888).

Bonvlvant, om de lume care gustà toate plà- 
cerile vietii. In aria dramaticâ un anumit cerc 
de roluri.

Bonz, în mitol. indieâ preotul care s’a (inut 
de învëtâturile lui Buddha.

Book-maker, (engl., pron. buomeoher), oel ce 
dreseazâ listele prinsorilorla alergâri de cai. Otera 
prinsori contra sau pentru un cal, çi le însemneazà 
în 0 carte. Cuota câçtigurilor se scie dinainte, piin 
ce se deosebesce de totalisator. (v. ac.)

Boom, oraç industrial în Belgia, prov. Ant- 
werpen, eu 14,080 loc.; çantier.

Boom, (engl., pron. bum), în limbagiu de bursi 
urcarea extraordinarâ a pretuiilor.

Boom-Upas, (Boon- Upas), una din numirile ja- 
vaneze pentru Antiaris toxicaria Lesch. (v. ac.)

Bootes, în mitol. greoà fiul (Jinei Denieter, (la 
Romani Ceres), culason; numele B. însoaninà: 
mànàtor de taur. In astronomie B. e o conste- 
latiune, în care steaua de prima màrime e 
Areturos. (v. ac.) [Atni.J

Boothia Félix, peninsulâ în nordul Amerioci 
legatâ de continent prin istmul Boothia; a test 
descoperità 1831 de lohn Rosz.

Bopp, Francise, hnguist germ., întemeietonü 
fllologiei comparative, n. 1791 în Mainz. Delà 
1821 prof, extraordinar, iar delà 1824 prof, or- 
dinar pentru Biologie çi liter. orientalà la Uni- 
versitatea din Berlin, j- 1867. Opéré: »Ueber das 
Konjugationssystem der Sanskritsprache in Arer- 
gleichung mit jenem der grieoh., lat., pers. uud 
germ. Sprache«, (1816); »V ergleichonde Gi'am matik 
des Sanskrit, Send, Armenischen, Grieohisohen, 
Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Go- 
tischen und Deutschen», (1833—52t.

Bor, (B.) metaloid trivalent eu gi-eutatea ato- 
mioà 11. Nu se gàsesce în stare libéra în na- 
turà numai în combinatiuni oxigenate, preouin: 
acidul horic, B (OH)a çi sàruri ale acestuia. Se 
cunosc douë varietàti : B. amorf .çi B. cristalisat 
în octaedrii de coloare gàlbuie. In stare orista- 
lisatâ este aproape tôt atât de dur ca çi diamantul. 
Combinatiunile principale ale lui sûut: fluorura 
de B. B Flj, clorura de B. B Cla, oxidul de B. 
B.J Oa, acidul horic, B (OH)a, etc.

Bor, în mitol. nordicâ fini lui Buri (v. ac.), 
însurat eu Bestla (sau Belsta), fata uriaçului Bolt- 
horn; a avut fii pe Odiu, Wili çi We, cari- lu 
mitol. nordicà au format prima trinitate (treinie).

[Atin.]
Bora, vent orcanic, ce .suflâ mai aies la nord 

çi nord-estul Mârii Adriatice prin (inutul mun- 
tilor Carst, dar mai rar çi prin pà^ile nord-estice 
ale Màrii Negre. Se ivesce mai vehement lu 
Nov., Dec. çi Febr. Acest orcan se uasoe aça,
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câ vêntul passai nordic treoènd preste Alpi se 
pleacà în basinul deschis al Adviaticéi, unde se 
amestecà eu vêntul cald, ce suflâ delà sud-vest. 
àstfel intensitatea lui devine furioasâ, çi întreagà 
Adriatioa se aoopere on nn strat gros de negnrà 
amedâ. Pe timpnl B.-ei barometrul se ridicS tare, 
iar temperatnra çi umiditatea aerulni scad.

Bora, Gatarina, de, so^ia lui Luther, n. 1499 
îa Meissen ; la inceput câlugârilâ în mânâstirea 
Nimptschen, lângà Grimma, fuge împreunâ eu 
alte 8 câlugârite; 1525 devine sotia lui Luther; 
f 1552 în Torgau.

Boracita, minerai cubic, cloroborat de magnesiu ; 
se gâsesce în cristale libéré, în gipsuri çi anhi- 
drite la Lüneburg çi Stassfurt.

Boragineae Lindl., familie de plante dicoti- 
ledouate, gamopétale, séria Bicarpelate, cuprinde 
nuineroase specii (preste 1200) respândite preste 
tôt globul, de obiceiu ierburi, subfruoticuli, 
rar arbuçti sau arbori ; mai toate au frunzele 
aspre din causa perilor rigi4i ce le acoper; 
de aceea Linué numise familia aceasta a Aspe- 
rifoliatelor. Genurile sale sûnt distribuite în 
4 triburi, iar oa mai principale citâm: Melio- 
tropium L., Cynoglossum L., Anehusa L., Sym- 
phylumL., CerintheL., EchiurriL.,Pulmonarial,., 
Myosotis L., etc. In Rom., afarà de genurile 
ainintite, mai sunt âneâ alte 10. Se înrudesce eu 
fainiüa Labiatelor, Solaneelor, Verbenaceelor, etc. 
Eàdàcinile mai tuturor con^in o materie colorantâ 
roçie,(v.J41can«a^;alteleauproprietâtimedioinale, 
din pricina mucilagiului lor fiind pectorale, altele 
sûnt alimentare, industriale, ornamentale ori dé
corative. fS. $t. R.]

Borago L., gen de plante din familia Bora- 
gineelor, trib. Borageae, toate ierburi annale ori 
perene, erecte, hispide; cele 3 specii ale lui 
cresc în regiunea mediteraneanà. Specia B. offi- 
cinalis L., din causa mucilagiului çi a azotatului 
de potasà ce-1 confine, e diureticâ, depurativà, 
sudorificâ. Se cultiva çi oa plante de podoabà.

[S. Çt. R.]
Borak, calul miraculos, pe care Mohamed, 

dnpà traditiune, a fâcut càlâtoria de noapte delà 
Mekka la lerusalim çi de aici la ceriuri.

Borangic, mâtasà preparatâ çi toarsà de (erance 
din flrele gogoaçelor. B. se nuinesce çi (esètura 
de màtasâ finà çi gâlbuie, lucratâ din aceasta 
mâtasa neînàlbità çi nevâpsitâ. Se (ese câmeçi 
de B. pentru costumele (erànesoi çi çtergare 
sau broboade foarte fine, lucrate de (erancele 
romane eu deosebitâ mâiestrie.

Borangic, numirea popularâ data plantei pa
rasite Guscuta europaea L. (v. ac.)

Borani, sau Boradi, semintie germ., apare în 
seol. IV. în Illyria çi la Marea Neagrà, unde 
devasteazâ Trapezuntul.

Borâscu, com. rur. în Rom., j. Gorj, se com- 
pune din càtunele: B. çi Gura Mentii. Are o 
suprafatâ de 1300 heot., eu 1787 loc. Brin co- 
munà trece apa Jilfu. Are o çooalâ çi 3 biserici.

Borassinee, (botan.) trib de Palmieri. (v. ao.)
Borassus, L., (botan.) gen de plante din fam. 

Palniierilor, trib. Borassinee, ce cuprinde numai 
0 specie tropioalà respânditâ în Africa çi Asia ; 
B. fiabelUformis Mart. cunoscut sub numele de 
palmier de zahâr. Spata — eu deosebire cea 
masculâ —. confine un suc zahàros, din care 
se prépara çi o beuturâ alcoolicâ ^toddy*;

fructele sûnt comestibile, din oie se prépara 
alimentul numit punata. [A. Pr.]

Borat, sare produsà prin acfiunea acidului 
boric asupra baselor.

Borâut, sau Borou}, comuuâ çi paroohie, eu 
moçie boiereascâ în Bucovina, câpit. Cofinan, 
j. Zastavnei; are 2421 loc., (2300 ort. res.) çi o 
çcoalà de o clasà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Borax, (Borat de sodiu B, G, Naa), se gà- 
sesce în naturâ disolvat în apa unor laouri în 
Cbina, Tibet, Persia, Ceylon, California, etc. 
Bvaporându-se apa, B. se depune în aceste lacuri, 
poate fi extras çi trece în comerciu ca B. brut 
sau Tinkal. Din acesta se face apoi B. curât 
prin disolvarea în apâ çi recristalisare. Metodele 
cela mai bune, prin cari se face B. astâ^i în 
industrie sûnt urmâtoarele ; 1) Din acidul boric 
(în Toscana), întrodus într’o solufiune încâl(}itâ 
de carbonat de sodiu. 2) Din boronatrocalcit (B. 
de caloiu çi de sodiu), care se gâsesce în Peru, 
California, Nevada, Africa, Gracia, etc. Acesta, 
tratat eu acid ohloridric, dà acid boric, care 
se transforma în B. eu carbonat de sodiu. B. 
cristaliseazâ din solu(iuni în doue varietâti : B. 
prismatic B4 07 Nag -|- 10 Ha O çi B. octaedric 
B4 0, Na, -b 5 H, O, în cristale transparente in
colore. Se întrebuinfeazâ : pentru fipirea me- 
talelor la cald, la fabricarea stiolei çi a sinalfu- 
rilor pentru portelan, la topirea metalelor, la 
colorai’ea stofelor, etc.

Borbâs, Vincenfiu, prof, çi botanist magh., 
n. 1844 în Ipoly-Litke. A studiat în Budapesta, 
çi a visitât cele mai de fninte institute botan. 
ale Europe!. 1880 docent la Universitatea din 
Budapesta. A publicat numeroase sorieri în limba 
lat., magh., germ., franc, çi engl. : »Inulae Hun- 
garicae«, Flora cottului Maramureç, Plantele 
çesului nàsipos maghiai', ç. a.

Borboase, serbàtoare, 4—6 Dec., hramul sf. 
Varvara, sf. Sava .çi sf. Nicolae.

Borbola, Nicolau de Oiungi, Br., preposit 
capitular çi canonic gr.-cat. rom. în Oradea mare; 
n. 26 Nov. 1786 in S.-Andreiu, cott. Bihor; 
f 19 Aug. 1877 în Grade. A studiat la Grade 
çi Pesta. In 23 Maiu 1811 hirotonit de preot 
fù dispus administrator în Çavaieu. Ca preot 
a studiat drepturile çi a obfiuut dootoratul 
în sciintele juridice çi politice, 2 Iulie 1816, 
numit profesor publ. ord. la Academia din Grade, 
a propus dreptul natural çi dreptul public al 
Ungariei pânà la 22 Dec. 1845, când s’a pen- 
sionat; mult timp a fost asesor la tabla judi- 
ciarâ ccmitateusâ, çi fù numit director preste 
çcoalele nationale; 1822 canonic onorar, 1834 
actual, în 4 Martie 1847 abate titular çi 7 Nov.
1850 preposit capitular. Numit canonic B. a créât 
un fond de 4000 fl. v. a. pentru tineri rom. cari 
studiazâ în seminanil Leopoldin; 1877 a fost dé
corât eu crucea mica a crd. Leopoldin. [•[■]

Borboriani, (sau Borboriti =necurati), poreolâ 
data de biserica vache unor secte gnostice pentru 
obiceiurile lor necurate.

Borborygmus, corâitui matelor, causal de miç- 
carea gazurilor în oontinutul fluid al intestinelor.

Borca, sat în Rom., j. Suceava, pl. Muntele, 
situât pe termul drept al Bistritei, pe domeniul 
coroanei, formând singur o comunâ ou 838 loc. ; 
satul e stràbâtut de pâréul eu acelaçi nume; are 
0 biserica fiaimoasâ, o çcoalâ de bàieti çi alla de
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fete, toate zidite de administratia domeniului co- 
roanei. Su b poalele muntehii Budacu, pe pârëul 
B., se aüà un isvor eu apâ mineralà ce contine 
aceleaçi substance ca çi apa de Borszék. Mai sus 
de acest isvor se vëd ruinele caselor ce serviau 
de bài domnitorului Mihail Sturdza.

Borcea, rîu în Eom.,j. lalomita, este o ramifleare 
a Dunârii ; pleaeà din acest fluviu spre nord, §i 
vine pana în fa^a oraçului Càlâraçi, unde se cur- 
beazâ çi curge spre est, çi dupa ce se mâresce 
eu O altâ ramifleare a Dunârii, numitâ Gura-Bali, 
merge spre nord, formànd astfel un canal na- 
tural, çi lângâ ooinuna Piua Pietrii se unesoe iar 
eu Dunàrea. Podul nou Petesci-Cernavoda treoe 
çi preste B.

Borceag, (bulg.J îndoiturâ de mâzeriche eu 
ovës sau orz. Poporul nostru o numesce mai des 
mdgenche çi cositurit de mâzeriche. Eaportul de 
amesteo întro mâzeriche çi ovës sau orz este 
de 1:3 sau 1 ; 2. Pentru amestec eu mâzeriche 
se potiivesce mai bine ovësul triumfal, care este 
mare çi gros în pain eu foile late, dâ mare can- 
titate de nutret çi împiedeoâ mâzerichea din oâ- 
dere. Mâzerichea se potrivesce foarte bine în 
loonl ogornlui negru çi în economiile, ale câror 
pâmênturi nu au fost àncâ comasate, çi pentru 
epoca de transitie delà cultura extensivâ —• sis- 
tema trienalâ — la cultura alternâ în cele co
masate. Ea preparâ foarte bine pâmêntul pentru 
grâu, câci il tine ravën, afênat, îl curâ^â de bu- 
ruieni çi îmbogâfesce în azot. Dupâ mâzeriche 
grâul de toaninâ se face tôt aça de bine ca çi 
dupâ ogor negru gunoit. Afarâ de aoeasta ea ne, 
dâ cantitâti însemnate de nutref verde çi uscat, 
cositurâ. Mâzerichea cositâ în floare çi uscatâ 
este un nutref excelent pentru tôt felul de vite ; 
cositâ însâ mai tnr(}iu, dupâ ce a produs déjà 
boabe, o mâneâ numai caii çi oile, iar vitele nu 
0 pot roade. Pentru vitele tinere çi cele eu lapte, 
mâzerichea eu boabe nu este bunâ, câci princi- 
piile amare le sûnt defavorabile, çi pe cari uneori 
leputem constata în lapte, chiarçi în unt. Capro- 
ductiuiie de nutref un hectar de mâzeriche ne 
poate da pânâ la 100 q. cositurâ uscatâ, adecâ 
cât 2—3 ha. de fênaf naturel, çi tôt aça de bun 
în calitate. De aceea cultura ei ar mérita o 
desvültare cât de mare.

Bord, (marinâ). Stand eu faja spre partea 
dinainte a bastimentului, în axul longitudinal, 
avem o parte a vasului la dreapta, cealaltà la 
stânga; flecai-e parte se numesce un B., (pufin 
usilat în acest sens); partea dreaptâ se numesce 
Tribord, partea stângâ Bâbord. Acest cuvent 
se întrebuinteazâ aproape exclusiv în locujiunile 
pe B., la B., etc., avênd atunci însemnarea de 
bastiment. [Constant B.]

Borda, Jean Charles, matematic çi marinar, 
n. 4 Main 1733 în Dax. Mai ântâiu inginer, ofleier 
çi în urmâ çef de divisiune la marina francezâ 
çi membru al Academiei franceze 1754. S’adistius 
ca inginer, astronom çi geodet. -j- 1799.

Bordagium,institu[iune feudalâîn dreptul 
normauic, întiodusâ apoi çi în Anglia. Pâmêntul 
s’a predat »Bordarii«-lor ca proprietate restrinsâ, 
pentru care erau obligati la anumite servicii mai 
mici. B. era ereditar.

Bordea, flin^â înebipuitâ eu care mamele sperie 
pe copii.

Bordeaux, capitala départ, franc. Gironde, al

patrulea oraç al Franoiei çi renumit port maritim 
situât lângâ rîul Garonne ; 256,906 loc. (1896). b! 
e reçedinfa unui archiepiscop ; are Universitate 
catedralâ în stil gotic. Palais Gallien (fost ainfi- 
teatru roman), çi multe alte zidiri frumoase. Fa- 
brici de sticlâ çi de rachiu; çantiere; port larg çi 
fiumos, comeroiu mare, mai aies eu vin. Import: 
vin, licheruri, material de zidit, lier, bucate, lemne 
coloniale ; export : lânârîi, producte chimice ; pe.sci 
marinafi, (sardinii, batoc, etc. ca. 800 mil. frauci 
la au), stridii (20—30 mil.) — Pe timpul Ro- 
manilor se numia Burdigala, în (eara Biturigilur 
mai tânjiu capitala Aquitaniei II. ; în eviil mediu 
capitala ducatului Guienne. 'finutul oraçului II. 
se numesce Bordelais. — Vinurile de B., anunie 
cele ce se produc în purul oraçului B., çi în sen.s 
mai larg în départ. Gironde, se disting prin oou- 
(inutul lor în alcool çi taninà, au gust bun çi buchet 
plâcut. Cele mai ounoscute sûnt ; Côtes, Graves, 
Entre-deux-mers, Lafitte, Château, Margeaux, 
Latour, Haut, Brion. Vinurile de B. se numesc 
în Englitera Ùlaret.

Bordeiu, loouintâ sâpatâ în pâment, eu aou- 
peremêntul ridicat deasupra solului, eu ferestri 
mici, este câptuçit pe dinlâuntru eu soânduri sau 
engard, (cunuiele îrapletite), lipit eu lutçi vâi uit; 
la B. 'figanilor lipsesce obicinuit aceastâ oâp- 
tuçalâ çi parefii sûnt formafi numai de pàmênt. 
Invëütoai-ea B.-lui este fâcutâ de câpriori, presto 
cari se pun prâjini deacurme(}içul aeoperifl en 
coceni, stuf sau papurâ çi apoi ou pâment. In- 
trarea în B. se face prin gftrliciu, pe scâri de 
pâment bâtut çi lipit, sau de lemn. Interiorul 
B.-lui se compune obicinuit din sàli(a, în care 
se aflâ vatra çi dintr’o canierà. Pardoseala este 
formatâ de pâment bâtâtorit çi lipit. Ici colo se 
gâsesc B. zidite de cârâmidâ, avênd mai multe 
camere. B. este o loouintâ insalubrâ, îutune- 
coasâ, greu de aerat. Sârâcia, lipsa de pâduri çi 
de piatrâ mai îndeamnâ pe locuitorii din unele 
regiuni ca sâ oonsti-uiascâ B. Este probabil, câ 
çi Daoii au construit B., câ legionarii Roniani 
au învëjat delà ei construirea acestor locuiute; 
Germanii vechi au locuit asemenea în B. In Eoin. 
se mai gâsesc çi astâiji B., mai aies in j. To- 
leorman, Dolj, Romanati, Oit, Vlaçoa; în toatâ 
teara mai existâ aproximativ 55,000 B, Cf. Dr. 
G. Cràiniceanu, Igiena (eranului roman. Bucu- 
resci, 1895; Dr. N. Manolesou, Igiena (erauului. 
Bucuresoi, 1895; Dr.I.Félix, Eapoaitelegenerale 
asupra igienei çi asupra serviciului sanitar al Rega- 
tului roman. Èucuresci, 1894, 1895, 18116, 1897.

Bordeiu-verde, oom. rur. în Rom., j. Brâila, 
pl. Balta, eu 1328 loc., cari se ocupà ou agri- 
oultura çi prâsirea vitelor; are o biserieà, o 
çcoalà de baiefi çi alta de fete; com. s’a înflintat 
pe la 1860.

Bordereau, (franc.) consemnare, notâ expli- 
cativà çi amënunjità a unei socoteli. B. de compte, 
notâ, cont scurt; B. d’escompte, lista sistematioâ 
a cambiilor, ce se trimit spre soontare, îneasçare 
ori creditare.

Border States, (engl., pron, stets), state h-
mitrofe; numire veohe a statelor Unhmii amer, 
de nord, situate spre sud de Pennsylvania çi Üluo.

Bordesci, com. rur. în Rom., j. Râmnicu-Sârat, 
pl. Marginea de sns; 917 loc., cari se ciipâ mai 
aies eu agricultura çi prâsirea vitelor; are o 
bisericâ foarte veche ziditâ de o familie dom-
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neiiscâ, fost sChit de càlugâri, §i o çcoalâ de 
baieti.

Bordighera, ora$ loc de cura de iarnâ în 
cercul San-Bemo al provinoiei ital. Porto-Man- 
lizio, eu 2556 loc., numeroase fi'umoase vile 
çi oteluii, O miuunata pâdurice de palinieri.

Bordurâ, cadrul unui desen, unui obiect sau 
unei broderii, compus din ghirlande, din mo
dèle anumite sau din dautele.

Bore,!'tngl. pentru indicul »barb«), valurile mârü 
ce întra în bratul vestic al gurii rîului Ganges.

Boréal, (delaBoreas, vêntulde nord), nordic. — 
Flora B.-arcticà, cuprinde vegeta^iunea din 
jurul polului nordic pâoâ la limita septentrionalâ 
a pâdm’ilor. Ea se distinge — în contrast eu ori- 
care altâ regiune — prin numéral limitât de 
specii de o respândire exceptional de extinsâ. 
Causa liu poate fl alta decât condi^iunUe cUma- 
tice aproape uniforme pentru întreg teritorul 
atàt de defavorabil, $i deplasarea (migrafiunea) 
iji decimarea, ce a sulerit-o aceastâ florâ în un 
timp relativ toaide reoent, în perioda glacialâ. 
De aici se explicâ çi fenomenul: pentru ce re- 
giunea B.-ai’cticâ e atàt de sâracà în specii en- 
demice. O altà particularitate a acestei flore e 
lipsa de regiuni bineprecisate, câci nu elevatiunea 
preste uivelul marii, ca altlocurea, ci posifia 
favorabilâ sau defavorabilâ fafâ de razele înoli- 
nate ale soarelui condifioneazâ existenfa vege- 
ta(iunii, încât aproape tôt atàt de des îotim- 
pinâm fenomenul curios: valea cupriusâ de 
glacier! çi zâpadâ perpétua, iar la înpltimi adese 
considerabüe platourile, coastele çi vîrfurile aco- 
perite de verdeatâ. Ca çi în regiunea alpinà, sub 
cel mai scurt period de vegetatie, la o tempe- 
ratirrà cât mai scâ(}utâ, plantele vor diminua 
organele lor végétative, çi çi aceste adese vor 
cresce parte mare subteran ca multe tulpine sau 
alipite cât mai mult de pâment, ca speciUe eu 
foi în rosetâ, §i se vor gràbi a produce specioa- 
sele lor organe de reproductiune. Sub astfel de 
condifiuni se explicâ pentru ce pe deoparte plan
tele anuale lipsesc, iar pe de alta cele lignoase 
sûnt deosebit de slab representate, s. e. prin 
Salix polaris L. çi alte sâlei pitice, specii de 
Eiicacee, etc. Eormafinnile prevalente în re
giunea B.-a. sûnt doué : Tundra de lAcheni pe 
statiunile mai uscate adese de o monotonie ex- 
tremâ $i Tundra de Sphagnum, (turbâriile, tinoa- 
vele), pe cele relativ mai umede. In ambele casuri 
pentru aceste câmpii Gramineele nu au atâta 
impoitantâ, ca s. e. pentru regiunea alpinâ, ele 
mai mult decât aici sûnt înlocuite prin habituai 
analoagele Cyperacee çi Juncacee. O astfel de 
vegetatié eitrem de sâracâ nu oferâ omnlui polar, 
afarà de diverti liebeni pentru o pâne inferioarâ 
celorlalte, decât nnmai fructe, s. e. de Taccinium 
(afine), Empetrum, Bubus (mure), etc. çi ca sâ- 
latâ foile de Cochlearia. [A. Pr.]

Boreas, în mitol. grecâ e (jeul vêntului, fini lui 
Astraeos (cerinl eu stelele) çi al (Jinei Eos (au- 
pra), Eratele lui Hesperos çi Zephiros ; B. a locuit 
lu Tracia într’o pesterà a muntelui Haemus | 
(®alcani) ; dupâ al^ii a locuit în vecinâtate eu 
Hyperboreii. B. la Greci s'a nnmit véntul de 
nordj (la Bomani Aquilo çi Septentrio), care de 
catrâ meazâ-noapte bâtea preste mun(ii Traciei 
jn Grecia, çi aducea recealâ çi frig mai aies 
in Atena. [Atm.]

Borgerhout, (pron. -haut), comunâ în provincia 
belg. Antwerpen, suburbiu al oraçului Antwerpon, 
eu 29,375 loc. çi o multime de stabilimente in
dustriale.

Borghese, Camilîo Fïlippo Ludovicoi principe 
de Sulmona fi Bossano, n. 1775 in Borna, 
dintr’o famille celebrâ, originai â din Siena, care 
prin CamiUo B., mai tânjiu papa Paul V., ajunse la 
onoruri çi avutii; B. întiâ 1796 în serviciul franc., 
çi se câsâtori 1803 eu Paulina, sora a doua a 
lui Napoléon I. In urma acestei câsâtorii primi 
1804 demnitatea de prin(, duce de Guastalla, 
apoi guvernor de Piémont; dupâ oâderea lui Na
poléon se divortà de sofia sa. -f 1818 în Florenfa. 
— Palaiul B. în Borna, zidit 1590, eu o bogatâ 
galerie de tablouri. Vila B., lângâ Borna, ziditâ 
m secl. XVII. de cardinalul Scipio B., eu o 
colectiune renumitâ de antiohitâti.

Borghesi, Bartolommeo, conte, archeolog ital, 
n. 1781; studià in Bologna çi Borna, a aranjat 
çi catalogisat diferite coleofiuni numismatice, în 
spécial cea din Vatican la însârcinarea papei 
Plus VII. La 1821 retras la San-Marino, ocupà 
postul de podesta. Are mérité pentm epigi;aficâ 
çi numismatica romanâ. Are mai moite opéré 
de renume universal, f 1860 în San-Maiino.

Borgia, 1) B., Cesare, n. 1478, Qui lui Bodrigo 
Lenzuoli B., care 1492 urcà scaunul papal 
sub numele Alexandru VI. (v. au), primi delà 
Ludovic Xn. de Francia ducatul Valentinois în 
Dauphiné, se câsâtori 1499 eu Charlotte d’Albret, 
fica regelui loan de Navarra; fû arestat pentru 
mai moite crime de Inliu IL, apoi de Ferdinand 
de Aragonia, f 1507. 2) B., Luerefia, sora lui 
Cesare, renumitâ pria frumseta çi desfrànarea 
sa, n. 1480, se câsâtori de trei oii, la 1493 eu 
Giovanni Sforza, care o pârâsi pentru relatiuni 
nepermise eu fratü ei, 1498 eu ducele Alfonso 
de Busselli, 1501 eu Alfonso d’Bste, duce do 
Ferrara. f 1520. Ca protectoare a sciin(elor çi 
artelor fù preamâritâ de poetii Ariost, Bembo, etc.

Borgis, litere, v. Bourgeois.
Borgo, numele mai multor localitâ(i în Italia 

çi Tirolul de sud, precum çi al unui suburbiu 
al Eomei, situât pe malul drept al Tibrului. — 
Càpit. B. îu Tirol are 729dl km*., eu 40,611 loc., 
31 comune çi 45 eâtune.

Borgo—, numire topograficâ, se gâsesce în nu
mele urmàtoarelor com. din cott Bistrifa-Nâsëud 
(Trans.): B.-Bistrifa, (magb. B.-Besztereze), co- 
mimâ mare ou 2002 loc.. Romani çi Nem(i (62); 
mare stabiliment de ferestrae. B.-Joseni, (m^h. 
Als6-B.), com. rur., cull83 loc. români. B.-Mijlo- 
eeni, (magh. Kôzép.-B.), com. rur., eu 1005 loc. 
români. B.-Prund, com. rur., eu 2408 loc., Eo- 
mâni çi Nemti (378); însemnatâ fabricâ de hàrtie. 
B.-Bus, (magh. Orosz-B.), com. rur., eu 807 loc. 
români. B.-Suseni, (magh. Felsô-B.), com. rur., 
eu 808 loc. români. B.-Tiha, com. rur., eu 
2067 loc. români. Castelul de aici e propiietatea 
contelui Eug. Zichy.

Borgovan, V. G-rigore, pedagog rom., n. 1850 ; 
a fâcut studii teologice çi pédagogies la Pesta çi 
Viena (semin. S-ta Barbara). Dupâ o functionare 
de câjiva ani ca profesor la preparandia din 
Gherla, se stràmuta 1888 la Bucuresci, onde 
fù numit la catedra de pédagogie a çcoalei nor
male de institutori. Avênd in calitatea aceasta 
çi direc^nnea çcoalei de aplicafie de pe lâogâ
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numiia gcoalà nonnaJâ, desfâçuxà mult zel §i 
activitate în formarea didacticâ a viitorilor insti- 
tutori. Principalele sale scrieii sûnt: Indreptar 
teoretic çi praotic pentru învëtamêntul intuitiv, 
ed. 2. Bucuresci, 1889; Povàtuitorul clasei I. 
$i II. primare spre conducerea çoolarilor çi spre 
facerea lectiilor diu toate studiile oonform pro- 
gramei oficiale din 1893. Bucuresci, 1894; lu- 
cercàri în psihologia çi Icgica intuitivâ. Bucu
resci, 1895. Istoria Pedagogiei. Bucuresci, 1897. 
A mai scris manuale de ai-itmeticà pentm clasele 
primare, iar în unire eu Odobescu a dat la luminâ 
un abecedar.

BoriCj acid, B (OH)3, corp solid cristalisat, 
solubil in apâ. Se îutrebuinteazà în medicinà 
ca antiseptie.

BoricI, sau Boris, fini Eufemiei, sotiei reg. 
ung. Coleman, n. 1113 în Kiev; prétendent la 
ti’onul uDgar. Cu ajutor polon, german çi apoi 
bizantin a fàcut mai multe încercâri de a ocupa 
tronul (sub Bêla çi Géza II.), însà fàrâ succès, 
t 1155 în lupta de lângà Belgrad.

Borila (Florüà), domnitor rom., v. Asanescii. 
— B., vênt de iniazâ-noapte.

Borinago, nume colectiv al mai multor comune 
din jiuTil oraçului Mons (Belgia); loc. num4i 
Borains, sûnt lucrâtori de mine de cârbuni.

Boris, sau Bogoris, principe bulgar, 852—888. 
Subdomnialui,864,s’a încreçtinat pcporulbulgar. 
Dupa O demnie de 36 ani B. a întrat în o mâ- 
nâstire, unde f 907.

B. fi Glieb, 2 fli ai mare-ducelui Vladimir I., 
(Sf. de Kiew), cari dupa legendâ au fost uciçi 
1015 de fratele 1er Sviatopolk. Au fost ridioati 
între sfin^i 1071 ; diua comemor. 2 Maiu st. v.

Borif Godunov, v. Godunov.
Borissov, oraç în guvernamentul rusesc Minsk, 

lângà rîul Beresina, ou 17,737 loc., între cari 
10,300 Ovrei. 19 km. delà B. se aflâ satele Stud- 
janka çi Vesélovo, unde trecurà 1812 Francezii 
preste Beresina.

Borki, com. rur. în guvern. rus. Cbarkov, cu 
1500 loc.; aici a dei’aliat trenul impérial la 
29 Oct. 1888, cu care ocasiune familia împër. ms. 
a scâpat ca prin minuno.

Borku, (Borgu), 1) B., tin ut în Sudanul de vest, 
numit çi Borugung, parte çes parte muntos, fruc- 
tifer, bogat în turme çi selbàtâcimi. Locuitorii 
sûntNegri pâgàni. 2) B., grupâ de oaze în Sahara, 
între Fessan çi Vadai, ou 10—12,000loc., Berberi. 
’feara e a lui Uelad Soliman.

Borkum, insulâ înaintea gurei rîului Ems, 
29 km'., cu far çi baie de mare. Satul B. are 
1350 loc.

Borlasia, (AngliaeJ, Lineus longissimus. Sim. 
(zool.) specie de vierme din clasa Platyelmia çi 
ordul Nemertina, cu corp comprimât çi foarte 
lung (14'), de laturile capului cu lungi depre- 
siuni ciliate; înaintea gurei cu o trompa re- 
tractilâ. Petrece pe (ermurii Angliei. [V. B.J

Borlea, Sigismund, politic roman, n. 1828 în 
Çiria, cott. Aiadului. A studiat teologia în Arad, 
apoi filosofia în Pojon; delà 1862 protonotar co- 
mitatens în Zarand, çi delà 1865 députât dietal 
al ceroulrri Hâlmagiu. In parlament a représentât 
causa nationalâ în decursul mai multor sesirmi 
cu mare energie. 1883 ; înmorm. în Cebea, lângà 
lancu. I

Borlesci, com. rur. în Eom.; j. Neamtu, pl. 
Bistrita, compusà din sat. : B., Buseni çi Puriceni, 
avênd 1678 loc., cari se ocupâ mai aies cu agiii 
cultura çi plutâritul; com. are2 bisericiou.lpreoji 
çi 1 çcoalà ou 1 învëtâtor.

Borlova, comunà în Banat, cott. Caraç-Severin. 
lângà Caransebeç, cu 1466 loc. rom., mari pàdmi 
çi ferestrae.

Borloveni, comunà în Banat, cott. Caraç-Se
verin, lângà Bosovici, cu 1030 loc. rom.

Bormida, rîu în sudul Piemontului, isvoresoe 
în Apeninii ligurici ; lângà Alexandrie se varsa 
în Tanaro.

Bormio, (germ. Worms), orâçel în Italia sup., 
prov. Sondrio, 1255 m. înàltime, pe valea Adda, 
cu 1795 loc., are opt isvoare de apà mineialà, 
terme (34—39° C) indiferente, cunoscute déjà 
lui Cassiodorus.

Born, 1 ) B., Bertrand, trubadur vestit, n. pe la 
1140 în Périgord, t pe la 1215. A jucat roi în- 
semnatînluptele dintre regele Engliterei Enrioll. 
çifii sëi. A scris poesii de dragoste çi de re.sboiu: 
(Canzos çi Sirventes), dintre cari s’au pâstrat 
vr’o 40 bucàti. Cf. Clédat, Du rôle historique 
de Bertrand de B. (1878).

2) B., Ignafiu, de, mineralogçi metalurg austr., 
n. 1742 în Kopnik. A fost iesuit, dar ieçit din 
acest ord, s’a dedicat sciintelor natiirale çi moata- 
nisticei çi a fost chiemat la Viena de câtra 
Maria Theresia, ca sà aranjoze cabiuetul imper, 
de naturalii. Pe lângà alte desooperiil inetalur- 
gice a inventât çi amalgamarea meialulor. f 1791. 
Opéré: 1) Briefe über mineralogische Gegon- 
stânde, etc., (1774). 2) Ueber das Anquicken 
(Amalgamiren), etc., (178üj.

Borne, Ludovic, (mai mainte Lob Haruoli), 
literat germ., de origine Ovreu, n. 1780 îu 
Frankfurt, 1. M. ; a studiat mai ântâiu medicinà, 
apoi sciintele politice. 1818 a trecut la religia 
protestantà. Fiindu-i cariera de funotionar in- 
chisà, s’a dedicat literaturii, în spécial pr^ü- 
cistioei, propagând la început idei politice libe
rale, mai târdiu radicale, f 1837 în Paris. Opéré; 
»Briefe aus Paris», »Neue Briefe aus Paris», 
»Sàmmtliche Werke«, (12 vol., 1868).

Bornemisza, numele mai multor familii alese 
din Ungaria. 1) B., loan do Berzenez, ridicat de 
Matia Corvinul la demnitatea de mare vistier, 
a jucat roi foarte însemnat sub Matia çi ur- 
màtorii acestuia, cum çi la începutul turburârilor 
urmate dupa desastrul delà Mohaciu. 2) B., Paul 
a fost episcop catolic în ïrans. ou rosideufa îu 
Gilâu, lucrând pentru partidul lui Ferdinand 1. 
Dar venind iarâçi la doinnie Isabella, regipa 
vëduvâ a lui Zapolya, çi confiscând bimiirile 
episcopiei catolice (1556), B. a fost trecut la 
episcopatul Nitrei; dupà Nioolau Olâh a fost 
locotenente regesc în Ungaria 4 ani, de care 
demnitate abcjise din causa béti'ànetelor. t 
în Nitra. 3) B., Ana, muierea lui Mibail Apali 1., 
a influençât mult gubernarea Trans. 4) B.,.Ioan 
losif Kdszoni, un tincr talentatdin Nagy-Knszou, 
venî la Cluj în 1687, prin hârnicia sa so urca 
din deregàtorie în deregàtorie pâuà la denini- 
tatea de Cancelar de cui'te, la care se avênta eu 
ajutorul catolicilor. A lucrat mult pentru pri- 
mirea sancÇiunii pragmatice în Transilvania. loan 
Kâszoni se càsàtorî de douë ori în familii avuto, 
câçtigà averi, titlul çi numele de baron B. Aoesta e
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întemeietorui familiei B., din care mai mul^i inçi 
au purtat deregâtorü însemnate în Transilvania.

Bornéo, cea mai maie insulâ a Asiei, apar- 
tinëtoare Sundelor mari; 736,329 km*, (inclu
sive unele giupe de mici insuie) §i ] .740,000 loc., 
cea mai mare parte Dayaki, un ram al familiei 
malaioe-polyneze. B. a fost descoperita 1523 de 
Portughezi. Numai în nord se aflâ un lan^ de 
muu{i eu pisoul Chinibalu (4175 m.) ; în partea cea 
mai mare sûnt çesuri bâltoase, adese acoperite 
de pâduri secularo. Producte: antimon, fier, 
zinc, ai’gint, aur aluvial, diamante, cârbuni de 
))iatrâ; sare nu se gâsesce în B. çi e cel mai 
ÎDsemnat articol de import. Clima e preste tôt 
tropicâ. In urma tratatului delà 20 Iulie 1891, 
înebeiat între Engbtera $i Olanda, B. se împarte 
in urmâtoarele posesiuni çi protectorate : En- 
glezesci sûnt British B., (în nordul insulei) ?i 
Labuan eu 80,300 km2., §i 200,000 loc., sulta- 
natul Brunei eu 21,000 km*., çi 50,000 loc., prin- 
cipatul Serawae eu 106,200 km2., çi 320,0(30 loc,, 
iar Olandeze sûnt: B. de vest eu 154,500 km2., çi 
414,000 loc., pdrfile de sud fi est eu 374,400 km2., çi 
750,000 loc. Doué porturi sûnt de amintit : San- 
dakan eu 7000 loc. çi Kudat eu 1000 loc. Articole 
de export sûnt mai aies tabacul, cocos, cearà, 
ouiburi de paseri, sago, camfor çi gutapereba.

Bornholm, insulâ în Marea Balticâ, aparpne 
provinciei daneze Seeland; 583-67 km2., eu 
38,765 loc., cari se ocupà eu agricultura çi eoo- 
noinia de vite, pescâritul çi comerciul. Capitala 
Bonne.

Bornina, nume dat de Beudant mineralului 
Tetradimit.

Bornit, minerai cristalisat în sistemul cubic. 
Are stràlucire metalicâ de coloare roçie de cupru 
sau brunâ. Este o sulfura de cupru çi fier. Se 
gâsesce în Anglia, Francia, Germania, ItaUa, 
America, etc. Servesce la extragerea cuprului.

Bornu, imperiu puternîc de Negri mohame- 
dani în Sudanul de mijloc, Africa centralâ, mâr- 
ginit spre est de lacul Tsad, spre vest de Sokoto, 
âpre sud de munîü Vandala çi Adamaua, spre 
nord de Sabara, ca. 148,000 km2., eu 5 mil. loc., 
apartinêtori mai multor seminfii; mai numeroçi, 
lucràtori çi civiüsati sûnt Kanuri, (Benauri). 
Limba kanuri e cea domnitoare. B. se împarte 
în provinciüe : Manga, Munio, Gummel, Eodçam, 
Ngomati, Gudçba, Karagoara, Damergbu, Kotoko, 
çi în statele vasale: Sinder, Dikoa, Logone çi 
Mandara. Capitala çi residen(a sultanului e Kuka, 
ou ca. 1(X),()00 loc. B. a fost întemeiat 1472 de 
AliDunamami; sub Edris Alaoma (1571—1603) 
çi-â ajuns culmea puterii sale.

Boro, (BordôJ, una dintre insulele Fâroer, eu 
portai Elak.

Boroaia, com. rur. în Rom., j. Suceava, pl. 
Moldova de jos, compusâ din sat.: B.-Rêscei, 
Bârâsci, Groçii, Moiça çi Târcjia, avênd 3523 loc., 
cari se ocupâ eu agricultura çi unii eu fabrioarea 
çindilei (drani(ei) ; are 5 biserici eu 5 preo(i çi 
2 çcoale rur. mixte ; reçedinfa com. e în B.-Rêscei, 
oare singurâ numerà 1622 loc.

Boro-Budor, sa.\iB.-Bodo, mare templu buddbist 
in presidentia Kadu (v. ac.), pe insulâ Java. Cel 
mai imposant monument de arebit. indicâ.

Borod, sau B. mare, (magb. Nagy Bârôd, num. 
vecbe Baroud), com. mica în Ung., cott. Bibor, 
cercul Aleçd, situatà între munp B.-lui la poalele 

Snciclopedia romOnà. Vol. I.

dealului »Kirâlybâg6« ce leagâ Ung. eu Trans. 
In actele publice apare la 1273. Are 408 case, 
ou 2089 loc,, (18(X) Rom. gr.-cat.), bisericâ din 
secl. Xn.—XIII. çi çcoalâ regulatà. Teritorul e 
de 13,689 jug. oat., mare parte muntos çi acoperit 
eu pâduri ; agronomie, pomârit, industrie de casâ 
çi de lemn, prâsire de vite; se produce var mult 
çi bun. B. a fost cândva centrul cercului nobi- 
lilor romani privilegiati numi^ : >BorodanU; çi-au 
càçtigat dreptul de nobili çi alte privilegii prin 
servicii prestate regilor, apërând ca grâniferi fron- 
tiera (erii delà dealul Craiului (Erâlybâgô) în 
contra principilor ardeleni. [f]

Borodino, com. rur. în guvem. rus. Moseva, 
eu 128 loc. Pe çesul de lângâ B. s’a dat sân- 
geroasa luptâ delà 7 Sept. 1812 între Napoléon I. 
çi Ruçi, numitâ çi lupta delà Moseva.

Borona, çi horoane, se numesc în Moldova 
grapele de lemn eu col^ii de fier, ce çi-le fac 
teranii însiçi eu ajutorul ferarilor din sat. Ele 
sûnt ieftine çi foarte bune, câci fac tôt aceleaçi 
servicü ca çi cele de fier ieçite din fabricile 
cele mai bune.

Boronatrocalcita, minerai rar, un borat de 
sodiu çi calciu; se gâsesce în Peru.

Boros, (magh.J numire topograficâ. B. JenS, 
V. Ineu. B. Sebes, v. Sebiç.

Borough, fengl. pron. borro = castel), în Anglia 
numele unor comune cuprivilegiuri cetâ^nesci ; se 
deosebesc B. municipale çi parlamentare ; acestea 
aleg deputa(î în parlament, acelea nu.

Borovicica, raebiu préparât din fructe de ju- 
nipër (jueapën).

Borovyja Ozera, çese lacuri sârate în Siberia, 
guvernamentul Tomsk; cel mai mare e lacul 
Maünov, 20 km. lung. In 1887 s’a scos din ele 
preste 15 mil. kgr. sare.

Borromeo, insulele, patru mici insuie stân- 
coase în Lago Maggiore. Içi au numele delà fa- 
milia B., posesoara celor douë mai mari, pe cari 
1671 le-a umplut ou pâment roditor çi le-a trans
formât în frumoase parcuri.

Borromeo, Carlo, conte, cardinal çi arebiep. 
în Milano, n. 1538 în Arona, lângâ Lago Maggiore ; 
pentru via(a sa moralâ çi cunoscintele sale vaste 
a fost mult pretuit. A promovat terminarea con- 
ciliului delà Trient çi a influeufat ca botâririle 
acestuia sâ fie cât de aspre ; s’a dedicat binelni 
diecesei sale çi a întrodus o strictâ disciplinâ 
între preofi. Prin » Confederafia de aurt, numitâ 
dupâ el Boromeicà, a unit cele 7 cantoaue ca- 
tobee din Evitera pentru apërarea oredm(ei. 
1 1584. La 1610 fù canonisât. Operele sale teo- 
logice au fost publicate 1747 în 5 vol. în Milano. 
Cf. Sala, «Documenti circa la vita e le gesta di B.«

Bor^, zamâ acritâ care se preparâ prin dos- 
pire, turnând apâ caldâ preste un strat de târî(e. 
Din B. se face supâ sau ciorbâ eu bucâ^i de 
came, eu pesce, çi alte mâncàri.

Borsa, 1) B., com. rur. în Trans., cott. Co- 
joenei, eu 2185 loc.. Rom. çi Magb. (387). 2) B., 
com. mare în Ung., cott. Maramureç, eu 6219 loc.. 
Rom. (4265), Magb. (361) çi Germ. (1477); pe 
teritorul B.-ei se aflâ minérale în abundan(à, se 
scoate eu deosebire plumb çi aramâ. B. are 2 bi
serici çi 2 çcoale rom. çi 2 parochii. 1717 Ro- 
mânii din B., sub conducerea preotului Lupu 
Çandor, au învins pe Tatari liberând 80OO 
prinsoneri. Aci isvoresceapa mineralâ Alessandri,
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(v. ac.) Prin B. treoe druinul de (earâ câtra 
Bucovina.

Borsec, (m^h. Borszék), statiune balnearâ în 
Trans., cott. Ciuo, situatâ la o înâltime de 882 m. 
între muntii acoperiti en întinse pâduri de brac)i, 
ou poteoi pria codru bine întretinute. Are trei 
oteluri mari çi o inultime de vile eu ca. 500 
camere. Dintre numeroasele isvoare de apâ acrâ 
12 sûut în folosinta. Isvorul principal »Fôkût« 
çi «Erzaébetkût» furniseazâ rennmita apâ acrâ 
nnmitâ»borviz«, eu care se face comerciu extins; 
ca la 3 mil. butelii se vend pe fiecare an; o 
mare parte din aceastâ apâ se consumâ în re- 
gatul Êomâniei. Apa din »Eossutküt« si «Petofi- 
kût« se distinge prin proprietàtile sale ferugi- 
noase. Spre folosinta externâ servesc alte isvoare, 
dintre cari »Lobog6«, un isvor puternic captat 
într’o piscinâ deschisâ, eu apâ de 9,2° C, bogatâ 
în acid oarbonic, are proprietâti vindecâtoare, 
apreciate de toatâ lumea. Intr’un stabiliment 
spécial se servesc bâi încâlijite çi bài de nàmol. 
Institut de idroterapie. Clima întâritoare nu 
putin contribue la înâltarea numelui acestui loo 
de curâ. Bolnavi de stomac, de lipsà de sânge, 
de nervi, plâmâni çi boale femeiesci, formeazâ 
grosul visitatorilor. E mare numërul acelora, cari 
vara petrecîn vilegiaturâ igienicâ la B. Toti locui- 
torii, ca. 1000, sûnt Secui. B. e proprietatea com. 
secuiesci Ditro çi Szârhegy. Delà 1868—1874 
arênda o avea un consortiu în frunte eu Nicolae 
CiurcudinBraçov pentru suma anualâ de 25,000 ü. 
Expirfind contractai, consortial n’a oferit mai mult 
decât 32,000 fl. Comunele proprietare refusând 
ofertul, au început exploatarea în regie proprie, 
ceea ce se face pânâ astâ^i. In timpul sesonului 
are medic permanent. Apa mineralâ de B. apar- 
tine grupului apelor acre-alcaline-feruginoase. 
intima analisâ a fâcut-o prof. Hankô Vilmos. 
Lit.; Szilvàsy Jânos, Dr., »Borszék monograflaja». 
Gyergyô-Ditré, 1890; Boleman Istvân, Dr., 
»Magy. fürd. és âsv. vizek«. Budapest 1890.

[Dr. Vuia.]
Borsippa, (în 1. assyr. BarsibJ, oraç în Babi- 

lonia; a(Ji nu se mai vëd decât ruinele Birs- 
Nimrud. Talmudiçtii càutau aici local, un de s’a 
întêmplat amestecarea limbilor.

Bor^od, cott. în tinutul muntos nord-vestio 
al Ungariei. Are o suprafatâ de 3527 km’., eu 
216,000 loc., Magb., Germ. çi Slovaci. B. se 
vîrâ în forma de ic în cott. Abauj-Torna; e 
productiv çi avut. Capitala e Miskolcz. (v. ac.)

„Bor8Szein Jankô“, foaie umoristiçâ ilustratâ 
magh., înfiintatâ la 1868 de Dr. Âgai Adolf; 
apare çi a(ji în Budapesta în edit. soc. tipogr. 
lAthenaeum». Mai aies pentru partea politicâ 
se bucurâ de rntyre popularitate.

Bortltorul coràbülor, molusc, v. Teredo 
navalis.

Borugung, ti^uf în Sudan, v. Borku.
Borussia, (neolat.) Frusia.
Borviz, (magh., apâ de vin), se numesce de 

regulâ ori ce apâ acrâ care se bea eu vin la masâ. 
In spécial se numesc B. apele gazoase naturale 
delà Borszék, unde poporul numesce toate is- 
voarele cari museazâ isvoare de »B.« B. are 
proprietatea de a provoca oarecare ametealâ la 
cei ce o beau în cantitate mai mare deadreptul 
la isvor. Acest efeot îl produce acidul carbonic 
prin congestiunea creerului, [Dr. Vuia.]

Borvëlgy, (magh.) rom. Valeavinului, statiuno 
balnearâ, v. Kodna. .

Bory de St. Vincent, (pron. d’san-vensan), Jean 
Baptist, baron, naturalist, dupâ care s’a nuniit 
genul Borya Willd. non LabilL, sinonim eu 
Eorestiera Poir, din familia Oleaceae; n. 1780, 
t 1846. S’a ocupat eu criptogamia çi mai ale.s 
eu algele; a scris: Mémoires sur le genres Con- 
ferva et Byssus, 1797; descrie Alge în : Voyage 
dans les quatre princip. îles des mers d'Afrique, 
1801—1802, 3 vol. çi atlas ; în : Essais sur les Iles 
fortunées de l’antique Atlantide, an XI. (1803); 
despre genurile de Alge : Florea, Lemanea, Dra- 
parnaldia, etc.; monografia Oscilarieelor, (1824), 
în: Dictionnaire classique d’histoire naturelle; 
monografia Baccilariaceelor, (1823). In fine tôt 
despre Alge se ooupà çi în : Expédition scienti
fique de.Morée, 3 vol. çi atlas, 1832, çi: Nouvelle 
flore du Péloponnèse et des Cyclades, 1838, etc.

[B. Çt. R.]
Boryslaw, sat în Galifia, oerc. Drohobioz, ou 

10,237 loc. în majoritate Ovrei; eu isvoare de 
naphta.

Borysthenes, 1) numele vechiu al Niprului 
(Dniepr.) ; 2) numire grec, a oraçului Olbia. (v. ac.)

Borza, sau Boza, se numia în secl. XIII. 
’feara-Bài'sei. (v. ac.)

Borzafô, v. Bêrsava, district românesc çi 
chinezat.

Borzescii, sat. în Rom., Bncâu, pl. Tazl.au 
de jos, aparfinetor com. nir. Rîpile, coinpuse diii 
doue sectiuni : B. Clàcaçi çi B. Rëzeçi sau Crucoa 
de piatrâ, situât de-a dreapta ïrotuçului ; looul 
natal al liù Stefan cel Mare; 313 loo.; are 2 
bisericî, dintre cari cea din seefia B. Cliicaçi s’a 
zidit la 1493 de Stefan cel Mare, cuni aratâ o in- 
scriptie slavonâ ce se gâsesce pe zidul biseiioii.

Boç, sau Boa^e, numire data de popoi- tes- 
ticulelor.

Bosanca, numire vulgarà datâ plnntei Adeno- 
stÿles. (V. ac.)

Bosancea, comunà çi paroohie în Bucovina, 
câpit. çi j. Suceava, ouoâtunele; Biilaiul, Bur- 
gineçtii, Bursucii, Frumosul, Câldàruçul, 1’iitrîd.a,
Podiçorul, Strâmba, Nemericenii, Roçieaçi Hreata ;
are moçie bpiereascâ; 5265 loc., (4618 ort.) çi e 
çcoalâ de 3 clase. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bosar, pepene verde foarte mare çi gustos, 
fructul de Cucumis Citrullus Ser. (Citrullus vul- 
gaxis Schrad). (v. ac.)

Boacan Almogaver, Juan, poet spaniol, n. 1493 
în Barcelonadin familie nobiliarâ; 11642. Opéré: 
Hero çi Leandru, în versuri nerimate ; a întrodus 
în Spania sonetul, canzona çi ottava rima (prin 
poesia »Alegoria«). Scrierile sale ; »Las obras de 
B. y algunas de Garcilasso de la Vega«, au apârut 
în 21 edifii în secl. XVI.

Boschasp, în mitologia persicâ un archidev 
(archideavol), care eu puterea adormitoare a 
suflârii saJe a omorît taunil primitiv, nuniit 
Abudad. (v. ac.) [Atm.]

Boschet, (franc, bosquet), pâdurioo, tuflç.
Boscia Lam., (botan.) gen de plante frutes

cente din familia Capparideelor ce oresc in 
Africa tropicalâ. Cea mai remarcabilâ speoie e 
B. senegalensis Lam., ale cârei bnee sûnt co- 
raestibile. [A- Pf!

Bosco, 1) B., Bartolomeo, excamator, n. l'ba 
la Turin, participa 1812 la expedi(iunea din Kusin
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unde fù prias çi déportât în Siberia. Aioi fâcù 
sensatiune eu escamatoriile sale. Rescumpërat 
1814, càlâtoii timp de 18 ani prin Buropa, pro- 
ducêndu-se cumult succès. 11863 lângâ Dresde.

2) B., Isaia, poet rom., n. 17 Febr. 1848 îu 
Nermiç, Ung., cott. Bihor; f 6 Maiu 1884 în 
Chitighaz, cott. Bichiç ; a studiat în Beiu? çi la 
Academia de drepturi în Oradea-Mare. In urma 
unui conflict, la care publicistul Al. Bujor, au- 
torul scr. «Resbelul Franco-Teutonic«, îçi pierdù 
viafa, a ajuns în închisoare. Poesiüe sale în parte 
au apârut sub titlul: »Florile auimei« în Arad.

3) B., Maria, mâr. Suciu, poetâ rom., n. 1842
în F. Tout, în Ung., cott. Bihor. -|- 1891 în Buda- 
pesta. A scris poesii ürice înoepênd delà 1867, 
cùnd ânoâ dintre damele romane din Ung. ni- 
menea nu cultivase literatura, çi le-a publient în 
•Familia» çi »Aurora«, de I. Vulcan, «Amicul fa- 
miliei« çi sCurierul român« din laçi. [■(•] '

Boscov, Anetaj n. Barofi, pianistâ de multa 
valoai’e. Absolventà a Conservatorului din laçi, 
în 1869—70 ocupà postal de profesoarà a acestei 
instituîiuni. Trimisâ pe spesele regelui sâ-çi com- 
pleteze stadiile., ob^inù résultats strâlucite mai 
ântâiu în Berlin §i apoi în Paris, unde în con- 
servator avù ca profesor pe celebnil H. Herz. 
Reîntoarsâ în tearà reocupà cûtva timp postul 
de profesoarà la Conservatorul din laçi, din care 
.se retrase în curênd în viata privatâ, renuntând 
la cariera de virtuos eu toate succesele strâ
lucite obtinute în putinele concerte ce a dat. B. 
a mûrit în tloarea vîrstei, la Cosineçti, çi a 
tost îngropatâ în laçi, 5 Aug. 1894.

Bose, lui. Frid. conte de, general prus., n. 
1809. In 1866 a comandat a 15-a brigadà de 
infanterie çi s’a distins în luptele delà München- 
grâtz, Koniggrâtz, Goding, Holitsoh çi îndeosebi la 
Blumenau; 1870 a comandat al 11-lea corp de 
armatà, a fost grav rànit în lupta delà Worth. 
1880 trecut la pensie. f 22 Iulie 1894.

BSsendorfer, Ignafiu, fabricant de pianuri în 
Viena, ri. 1796, t 1859. Fiul sëu Ludovic a 
desobis 1872 o sala pentru concerte, în care au 
débutât cei mai însemnati virtaoçi.

Bosfor, Bosporus, (turc. Istambul-Boghasi), 
strimtoare de mare îutre Asia çi Buropa; B. 
leagâ Marea Neagrâ eu Marea Marmara, 30 km. 
Jung., la mijloc 550 m. lat., locul cel mai lat e de 
2llt km. B. are forma unui rîu lat çerpuitor. Locul 
cel mai însemnat lângâ B. e Constantinopole.

B. cimmeric, numiau cei vechi strimtoarea 
Kerci sau Feodosia, iar (eara din jurul acestei 
strimtori imperiul bosporan, eu capitula 
Pantikapaon.

Bosianu, Constantin, ministru rom.,n. 10 Febr. 
1815 din o veche familie buouresceanâ. Prin 
munoa sa B. sla ridicat la cele mai înaltë trepte 
sociale. Din modest func(ionar, trimis ca bur- 
sier al statului la Paris, el se întoarse de acolo 
doctor în drept, çi fù pe rând director al Bforiei 
çcoalelor, director al ministerului justi(iei, asesor 
lu comisiunea consultativâ pentru hotâririle 
supuse întàririi domnitorului, députât çi se- 
nator de mai multe ori, ministra çi preçedinte 
de oonsiliu, etc. Dupa lovitura din Maiu a lui 
vodâ Cuza, preçedinte al consiliului de stat, B. 
présida la rmificarea legiuirilor rom. moderne, 
ÇI ata mare înriurire pentru ameliorarea disposi- 
(Untlor proieotalui, (cf. G. Danielopolu Fragm., IU.,

pag. 441). Patriotism cald, eugetare cumpëtatâ 
çi impartialâ çi logicâ puternicâ, erau princi- 
palele caJitâti ale lui B. Ca profesor, prin punc- 
tualitatea çi eruditiunea cursului sëu, el a remas 
un model venerat pentru çcolarii sëi. La 1872 
însâ fù silit a se retrage delà catedra pe care 
0 ilustrase atât de mult. Ca advooat, B. în doué 
rânduri a fost decanul baroului bucurescean, la 
1871 çi 1873. La 1871 formându-se seoietatea 
juridicâ, întemeietoarea revistei »Dreptul«, B. a 
fost aies de membrii fundatori preçedintele acelei 
societâti. De asemenea a fost preçedinte al so- 
cietatii pentru învëtâtara poporului roman, croate 
spre a forma învëtâtori la sate. La 30 lunie 1879 
B. a fost aies membru onor. al Academiei ro- 
mâne. t 23 Martie 1882. (Cf. »Dreptal«, nr. 31 
din 1882.)

Boskovicî, Stoian, istoriograf çi politic sêrb, 
n. 1833înSvilanat; 1873—76 ministru al in.struc- 
tiunii publics, iar apoi prof, de istorie la üni- 
versitatea din Belgrad. Opéré: Istoria evului 
mediu, Istoria tarului Stefan Duçan.

Bosna, rîu în Bosnia, se varsâ în Sava, din 
jos de oraçul Brod; 210 km. lung. — B.-Brod, 
V. Brod. — B.-Serai, v. Seraievo.

Boÿneag, (Bofneac, Moldova noudj, comunâ 
montanâ în Banat, cott. Caraç-Severin, lângâ 
Muldava (Moldova veche), aproape de-Dunâre, eu 
4397 loc., dintre cari 4115 sûnt Eomàni, iar 
restul Germ.; B. este colonie açezatâ de pe la 
1770 pe proprietâtile erariale, acum ale socie- 
tàtii càilor ferate, care are aci mine de cârbuni, 
fier, aur, riç, mangan çi plumb çi o fabricâ de 
sulfit, exploatarea lor însâ nu se renteazâ. Eo- 
mânii au bisericâ çi çcoalâ eu 2 clase sub pa- 
tronatul soc. ; ei sûnt veniti din Eomânia pe la 
1780 de când dateazâ çi matriculele comunei. 
Colonii rom., veniti pe acele timpuri, s'au açezat 
çi în vecinatate prin: Vidra, Alibeg (aeji Coronini), 
Çtinapari (Karlsdorf), Cârbunari(Kohldorf), Padina 
Matei, Sasca, Rusova nouâ çi alocuria, çi moçnenii 
le (jic »terani« çi »bufeni«, (v. ac.) Ûeodatâ eu 
bufenii au venit çi zlâtarii, ('figani spâlâtori 
de aur). [et.]

Bosnia, mai înainte o provincie a Turciei eu- 
ropene, formând eu Hei'tegovina çi Novibasar un 
vilaiet de 62,463 kma. Teritorul ocupat prin 
Austro-Ungaria în 1878 e de 52,102 km*., la 
care e de adaus sandjakul Novibasar, ocupat în 
1879, eu 6785 km2. B. e despârtitâ câtrâ est de 
Sêrbia prin Drina, la nord prin Sava de Slavonia, 
la vest prin Alpii dinarici de Dalmatia çi Croatia, 
la sud se màrginesce ou Dalmatia çi Muntenegru.

Orografia. B. e o tearâ foarte muntoasâ çi 
are putine çesuri. Muntii B.-ei au o înâltime de 
1000—2000 m. çi se trag în mai multe Mnii pa- 
ralele delà nord-vest câtrâ sud-est; aceste se 
despart iarâçi prin çiruii transversale în mai 
multe linii seoundare, cari preste tôt îngreu- 
neazâ mult orientarea. Formatiunea deosebitâ, 
dolinele multe, lipsa apelor curgëtoare la supra- 
fatâ, disparitia pâraelor în visuini colosale çi re- 
venirea lor în formâ de isvoare mari, sûnt pro
prietâtile oaraoteristice ale muntilor de Carst. 
Uneori vâile ànguste se lârgeso, trec în çesuri 
bâltoase, cari din toate pârtile sûnt îuchise de 
munti. Aceste çesuri se numesc polje çi sûnt 
asemenea detaiuri caracteristice ale aoestor munti. 
In partes de apus a terii sûnt muntii cei mai
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de fiTinte : Cervlevica planina, Crnagofa, Vitorgo 
planina, laLiviio Vele2, delà Mostar câtrâ sud, 
eu vîrfuri de 1600—2000 m.; mai spre est e: 
Eadovan, ZeC, IvançiTreçkavioa planina, ou platoul 
Zagoije la Kalinovik çi eu vîrful cel mai înalt 
de 2086 m. ; tôt în acest çir este ?i Dormitor de 
2408 m., care e toemai la granitâ pe pâmêntul 
Muntenegrului. Mai départe spre est se ridicâ 
Rapte, Romanja, çi Bjelaçtica planina, care e în 
legàturâ en Kom, vîrful eel mai înalt (2470 m.) 
din Muntenegru.

Hidrografia. Apele eele mai multe ale B.-ei 
eurg spre nord în Sa va, aça: Unna, Vrbas, Bosna, 
rîul eel mai mare al (erii, çi Drina, a cârei na- 
vigafiune s’a îneereat, dar farâ résultat positiv. 
In Hertegovina rîul prineipal e Narenta, eare is- 
voresee aproape de Cemeruoçise seurge în Marea 
Adriatieâ. B. are numai pufine çi neînsemnate 
laeuri, dareuatâtmai multe bàlf i, dintre eari 
în eele mai mari, (»Sevarovo blato« çi »Mostarsko 
blato») se eultivà mult mâlaiu rovinos (meiu). 
Çesuri mai mari sûnt pe lângâ Sa va, partea de 
jos a Unnei çi a Bosnei, iar eel mai mare çes este 
pe malul stâng al rîului Vrbas, çi se extinde delà 
Banjaluca pana la Sa va.

Clima B.-ei, multâmitâ împre]'urârii eâ vîr- 
furile mun^ilor adeseori ^i vara sûnt aeoperite 
eu zâpadâ, e moderatâ, iar în Her(egovina e o 
cUmâealdâsudieâ. Unele loeuri, eaKupreç, Livno, 
ete., sufer mult de Bora, eare adeseori devine 
perieuloasâ pentru oameni çi turmele de oi ale 
tinuturilor respeetive.

Locuitorn B.-ei în 1895 au fost 1.568,092 
dimpreunâ ou militarii ; dupa religiune : 548,818 
(35°/0)Mohamedani, 673,861 (43°/0)gr.-or., 333,306 
(210/o) rom.-oat., 8208 Israeli(i çi 3899 de alte 
oredinfe ; se ooupâ ou agrieultura, pomâritul ?i 
eoonomia de vite. Froducte: lemne, (aproape ju- 
mètatea B.-ei e aooperitâ eu pâduri), orz, ovës, 
porumb, meiu, pufin vin, poame multe ; animale de 
easâ; B. e bogatâ în eârbuni, fier çi sare, dar 
aoeste minérale sûnt pu(in exploatate. Industria çi 
oomeroiul abia în timpul din urmâ au înoeput 
a se desvolta. Gomunicafiunea e servitâ de càile 
ferate, a câror lungime in 1895 era de 746 km. 
çi linii telegrafice de 1243 km. In privin(a admi- 
nistrativà B. e împàr(itâ în 6 cereuri: Bihaô, 
Banjaluka, Dolnja-’Tuzla, Serajevo, Travnik çi 
Mostar (Hertegovina). Judeoâtorii de prima in- 
stan(â sûnt 6, do a doua instants una în Serajevo, 
imde se aflâ çi un niitropolit gr.-or. Finantele : 
budgetul pe 1895 avea trebuintâ 14.010,720 fl., 
aooperirea 14.084,990 fl.

Istoria. B. senumiaîn timpurile veohi »Illyria« 
çi era o provinoie romanâ, eare pe timpul mi- 
gratiunii popoarelor era între eele mai eereetate. 
Pânâ în seel. XIV. B. era supusâ oSnd Sêrbilor ori 
Croatilor, oând regilor ungari; însà în 1376, sub 
banni Twartko, se proolamà regat independent. 
In 1389, dupa bâtàlia de pe Câmpul Mierlei, îçi 
pierde iaràçi independenta, devenind tributara 
Osmanilor. Dupa oeuparea Constantmopolei în 
1453,Muhammed II. îçi supune întreaga Peninsulâ 
BaleanioS çi oueeresoe B. Dupa lupte grele Os- 
manii oeupâ KljuC, ou alte 70 oastele, apoi de- 
eapiteazS pe platoul delà Bjelai pe ultimul rege 
al B.-ei, Stepan Tom^evioi, eu multi voevoijj, 
onezi, nobili çi o multime din poporul de rand ; 
200,000 persoane au fost duse în solavie, iar

30,000 tineri înrolatj între ienioeri. Din timp 
în timp Osmanii mai aveau lupte ou regü ün- 
gariei, dar dupS batalia delà Mohàes 1.526, 6. a 
fost aproape 160 ani sub absoluta domnie a 
Turoilor. In seel. XVIII. Bugeniu de Savoya bâte 
de repetite ori pe Osmani, dar prin paoea delà 
Sistowo, B. a pierdut ultima sperantà de a scâpa 
din ghiarele opresorilor sèi. Apësàrile nesupor- 
tabile au produs numeroase resooale, din eari cea 
din 1850 a fost îneoata în sânge prin selbaticul 
Orner paça. Continuând neliniçtea în B., la 1878 
Austro-Ung. primesoe mandatul de a pacifica 
aoeste provinoii; generalul de artilerie baron 
PhilippoviS trece ou un eorp de armatà preste 
Sava, insâ întiinpinà la Maglaj, Zepëe, Jaiôe, Tuzla 
çi Doboj 0 resistentà atât de energicà din par
tea trupelor tureesoi çi a poporatiunii fanatisate, 
îneât a trebuit sS se mobiliseze ânoà 3 corpuri 
de armatâ. In 19 Aug. 1878 Philippovië ooupâ 
Serajevo çi înfrânge insurgentii prin lupta delà 
Bandin-OdSiak, la eare au partioipat 2 regimente 
românesoi, nr. 37 din Bihor çi nr. 41 din Bu- 
eovina. In 1879 trupele austro-ung. ooupâ o 
parte din Novibazar. In primâvara 1882 s'a res- 
eulat 0 parte a poporatiunii, din eausa întro- 
duoerii servioiului militar obligator, dar resooala 
a fost suprimata fSra sa fl luat dimensiuni mai 
mari. De atunoi domnesoe paoe în jearâ, sigu- 
ranta personalâ e multSmitoare, çi B. înainteazâ 
pe toate terenele ou paçi repetji. [S. de Herbay.]

Bosniaef, loeuitorii Bosniei.
Boso, regele Burgundiei, ginerele împëratului 

Ludovie H. çi oumnatul regelui francon Carol 
Pleçuvul; a întemeiat imperiul burgundio sau 
oisjurio, eare a ouprins în sine provinoiile dintre 
Rhône, laoul de Geneva çi Marea Mediterapâ. 
fil lan. 887. Fini sëu Ludovic mai tûrtjiu devine 
împërat sub numele Ludovic III. [T. P.]

Boforod, comuna în Trans., cott. Huniedoaioi, 
eu 1457 loe.. Romani gr.-or. Biserioa e o zidire 
foarte veche, renovatà la finea seel. XVIII. In 
satul învecinat Luncani se aflâ ruinele unei oetâti 
romane çi o peçterâ grandioasâ de stalaotiti.

Boÿorog, bolnav de hernie.
Bas primigenlus, animal antidiluvian rume- 

gâtor, inrndit deaproape eu bisonul (zimbi-ul) 
european. Rosturile lui se gâseso prin malurile 
înalte, în locurile nâsipoase çi în Lôss. S’au 
gâsit çi la Bucuresoi în malurile Dâmbovitei.

Bosquet, Pierre François Joseph, mareçal de 
Francia, n. 1810 în Mont de Marsan (Landes), 
a fâout studii technice în Paris çi Metz; 1834 
întrâ în armata algerianâ, çi ca general de bii- 
gadâîncepe 1851 resboiul contra Kabylilor. 1853, 
ca general de divisie, lupta eu mult succès contra 
Rusiei, de unde se întoarce rânit în Francia. 
1856 senator çi mareçal. f 1858.

Bossu d’Arras, v. Adam delà Haie.
Bossuet, Jacques Bénigne, orator relig. Çi 

istoric franc., n. 1627 în Dijon, studià in co- 
legiuldin Navarra. In 1652, dupa strâlucite exa- 
mene pubUce, se câlugâri çi se stabili la Metz, 
unde i-se dete un canonioat çi unde tatal seu 
era consilier al parlamentului. Trimis adeseon 
la Paris în afaceri ale diecesei, începù a-çi face 
un mare nume prin predicele sale çi prin con- 
vertirea la catolicism a multor protestanti, iotre 
cari çi Turenne. In acest scop publicà : •Exposition 
de la doctrine de l’Eglise*. Episcop în Condoni
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delà 1669, renumele sëu cresoù prin celebrele 
sale oratiuni fimebrale. Numit 1670 profesor al 
Dauflnului Franciei, a sciis pentru elevol sëu regai 
între altele : »Traité de la connaissance de Dieu 
et de soi-même«, în spiritul filosofiei lui Des
cartes, çi «Discours sur l’histoire universelle», 
în oare arata, cum toate evenimentele istorice 
avurS ca scop venirea lui Christos çi respân- 
direa religiunii creçtine. 1671 metnbni al Aca
demie! çi 1681 episcop la Meaux. Aci pubUcà 
renumitul «Catechism de Meaux, Méditations sur 
l’evangile. Elévations sur les mystères, Histoire 
des variation des églises protestantes», pentru 
convertirea protestan{ilor, etc. Eénumitâ e çi 
combaterea doctrinei mistice a d-nei Guyon, sus- 
tinutâ de Fénelon. Titlul sëu principal de glorie 
sûnt: Oratiunile sale §i putemica influentâ ce 
a exercitat-o prin talentul çi virtutile sale 
asupra Franciei întregi. •)• 1704.

Bostan, numire poporalâ data fructului de 
Oucurbita Pepo L. (v. ac.)

Bostangl, garda militarâ a seraiuiui.
Boçtina, 1) B., mieijul sau partea cârnoasâ a 

poamelorçi legumelor; 2) B., strivitura boabelor 
de struguri, din cari se prépara rachiul de tes- 
covinà (trevere) ; 3) B. sau bottine, se numesc 
drojdiile ce reinân dupà stoarcerea cerii din 
faguri prin topire çi tescuire. B. continênd çi 
cearâ, pulvere de flori (polen), reçinà çi mâzgà 
do pe diferiti arbori (propolis), inembranâ de pe 
cotpul albinelor în stare de nymphâ, precum 
çi alte sàruri çi materii vegetale çi mineralice, 
se folosesoe spre diferite soopuri industriale, for- 
mând din vechime articol de comerciu. Românii 
mârgineni din pâr(ile Sibiiului fac comerciu eu B.

[E. C.]
Boston, capitala statului nord-american Mas

sachusetts, lângà sinul B., eu 494,000 loc. (1895) ; 
residen(à archiepiscopeascâ; institute scün(iflce, 
biblioteci maii ; multe (Jiare, (cele mai vechi în 
America de nord) ; industrie de : Ber, aur, argint, 
pielârii, lânà, bumbac, hârtie, etc. Port mare, 
fortifioat, eu comerciu însemnat mai aies spre 
Estindia. 1895 au întrat în port 2078 nâi. B. 
a fost întemeiat la 1630. Aci s’a nàscut Frankiin, 
aci a erupt revolutiunea în 1773.

Boston, (pron. bost’n), 1) B., joc de càrti pentru 
patiu persoane; se joaeâ eu càrti de Whist, çi 
a fost inventât pe timpul resboiului de eliberare 
diu America de nord, ceea ce aratà çi numirile 
singuratioelor jocuri : Boston, Indépendance, Phi
ladelphia, Souveraine, Concordia; 2) B., numele 
unui dant.
^ Bostra, (Bosra,Bozra,Bazra), a(}i Busra, oraç 
in ruine, în vüaietul turco-asiatic Damasc (Siria) ; 
dupa unii B. e identio eu Astarot, care pe 
timpul lui Isus Navi era capitala lui Og, îm- 
përatul Vasanilor ; mai propabil B. a fost sediul 
cultului Astartei, oraçui era decâ(}ut când fù 
ocupat de. Romani. Impëratul Traian îl rezidi, 
nuniindu-se «Nova Trajana Bostra», çi devenind 
capitala provinciei romane Arabia. A(}i B. e 
centrul comerciului pentru deçertul Siriei, Perea 
Çi platoul Arabiei.

Bostrichide, famille de gândaci ; Sylesinusjuni- 
Pe^da L., 4 mm. lungime çi 3. minor Hrtig., 
rtajesc ca larve sub scoartà, ca gândaci în mâ- 
duva vlàstarelor tinere. Bostrichus typographus 
B, 4 mm. lungime, vatëmâ bra(Jü.

Boswellla Roxb., gen de plante din fam. 
Burseraceae, trib. Burserae, eu 3—4 specii, ar
bori din Africa tropico-borealâ çi India oentralâ ; 
produc O reçina eu miros balsamic çi proprietâti 
stimulante, numita Oliban, iar în comerciu la 
noi tàmâie; mai aies se scoate din B, serrata 
Stackh., din India çi Bengal, çi din B.papyrifera 
Hochst., din Abissinia. [S. Çt. R.]

Boswbrth, oraçel în cott. englez Leicester eu 
836 loc. (1891). Aci s’a dat 22 Aug. 1485 lupta, 
în care Richard III. îçi pierdù viata çi coroana fata 
de contele Richmond, (Henric VII. Tudor).

Bota, fspanj o mësurà de vin în Europa de 
sud, ca. 484 ht.

Bota, 1) B., loan Pop de Alba-Iulia, filantrop 
rom., n. 1818 în Çard. A studiat la Alba-Iulia 
çi Blaj, apoi drepturile la Aiud, çi a ocupat di
ferite functiuni de stat; j- 1888. A lâsat o fun- 
datiune de stipendü (atji 1394 B.), din care se 
dà un stipendiu de 60 fl. 2) B., Moise, v. Botta.

Botanica, {gree.J soiiata care se ocupà eu 
studiul plantelo]'. Flantele pot B studiate din mai 
multe puucte de vedere çi anume : 1) din punctul 
de vedere al organelor din cari sûnt formate, 
al formel çi raporturilor externe dintre organe, 
din punctul de vedere al elementelor anatomice, 
cari constituesc aceste organe; 2) din punctul 
de vedere al originii çi desvoltârii organelor çi 
elementelor anatomice ; 3) din punctul de vedere 
al fenomenelor fisice çi chimice ce se petrec în 
planta; 4) din punctul de vedere al aBnitâtilor 
naturale dintre plante çi a dispunerii lor în ra- 
porturile de filiafinne ; 5) din punctul de vedere 
al rela(iunilor çi influentelor reciproce dintre 
plante çi mediulexterior, (Asie, chimie çi organic); 
6) din punctul de vedere al distributiunii plantelor 
pe suprafafa globului sau în interiorul scoarfei 
pàmêntesci în diferite vîrste geologice; 7) în 
fine din punctul de vedere al boalelor, ce pot 
suferi plantele, sau al interesului practic, ce îl 
pot avé pentru om. Fiecare din aceste direc- 
(iuni de studiu constitue o sciin(â de al doilea 
ordin, care formeazâ o divisiune a B.-ei, iar toate 
împreunâ constituesc B. Astfel B. este formata 
din urmàtoarele scünte: 1) Morfologia vegeialà 
(eu divisiunile sale; istologia, anatomia çi or- 
ganografla vegetaltt); 2) Morfogenia vegeialà 
(eu subdivisiunile sale : istogenia çi organogenia 
vegeialà); 3) Fisiologia vegeialà; 4) Filogenia 
vegeialà; 5) Oecologia vegeialà; 6) Geografia 
vegeialà; 7) Paleoniologia vegeialà; 8) Pato- 
logia vegeialà; 9) Boianica aplicaià, (medici- 
nalâ, forestierâ, agricolâ, industrialà). Descrierea 
mai amënuntità a obiectului fiecârei din aceste 
scünte se va face în articolele spéciale res
pective. Aci se vor arata în scurt principiUe 
generale, cari au caractérisai studiul B.-ei în 
diferitele timpuri ale desvoltârii sale istorice. ^

Cea dintâiu fasâ aB.-ei se poate numi u t i 1 i t a r à, 
simbolistà çi ânecdoticà. In realitate studiul plau- 
telor în aceastâ fasà cuprindea mai mult o enu- 
meratiune de ierburi çi arbori, cari aveau oare- 
care aplicare în medicinà, agriculturâ sau în 
genere în economia casnicâ, sau cari simbolisau 
oarecari credinte sau superstitii. Plantele cari nu 
aveau nici o apücare practicà, nici o utilitate, cari 
nu presentau prin urmare nici un interes imediat, 
nici nu erau observate. Astfel furâ începuturile 
B.-ei la Indien!, Egipteni, Babiloneni, Greci çi
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Romani pftna în fiecl. XVI. In toata aoéastâ fasâ 
plantele erau oaracterisate prin virtutile lor, 
simboalele sau aneodotele, de cari eran legate. 
Foarteputine caractère exterioare însotiau aceste 
expuneri; iar înlrucât privesce interiorul plantei 
se indica mai aies consistenta diferitelor pâiti, 
(moale, tare, apoasâ, uscatâ, fibroasâ, etc.) Cu 
începutul secl. XVI. studiul plantelor utile din 
Buropa, (Francia, 01anda,Germania,Anglia, Svedia 
çi ItaHa) çi necesitatea în care s’an gâsit bota- 
niçtii timpului de a recuncasce în ele alte plante, 
decât cele indicate de botaniçtii vechi, mai aies 
Greci, a condus pe de o parte la observarea çi 
însemnarea caracterelor exterioare ale plantelor 
çi deci la descrierea lor, iar pe do alta la dis- 
punerea lor în ordine sau sisteme, adecâ la cla- 
sifîcarea lor. Fârâ îndoialâ resultatele acestei 
noui impulsiuni, ori care ar fi fost osoila(iunile, 
la cari a fost supusâ, nu putea masca cu de- 
sâvîrçire scopul utilitar primitiv. Astfel în de- 
cursul secl. XVI.—XVII., cu toate progresele 
enorme, pe cari le fac botaniçtii, fie în privinta 
înmultirii cunoscin(elor date de observarea di- 
rectà a plantelor, fie în privinta aranjerii lor, 
sau chiar a observârii (câtrâ stîrçitul secl. XVII.) 
a structurii lor interae, fondul primitiv utilitar 
al B.-ei, adecâ ounoasoerea plantelor çi a vir- 
tutilor lor, apare ca unul din cele mai însemnate 
scopuri ale studiului B.-ei. Cu toate aoestea din 
causa necesitâtü, în care s’au gâsit botaniçtii, 
pentrii a recunoasce uçor plantele, al câror numër 
cresouse foarte mult, de a gâsi caracterele esen- 
tiale, caraoteristice ale fiecâreia, preoum çi tre- 
buinta de a deniimi fiecare plantâ sourt çi précis, 
fârâ perifrase, çi de a le açeza în descrierea lor în 

. ordineaceamainaturalâ dupa apropierea caraote- 
risticelor fiecârei plante, impulsiuneadata în secl. 
XVI. a condus neapërat în secl. XVIII.—XIX. 
la gâsirea apropierilor naturale dintre diferitele 
planté, deci la dispunerea lor în metode na
turale. larmetodele naturale în ultimele patru 
decenii ale secl. XIX. au dat nascere, la lumina 
teoriei darwiniane a neconstantei speoiilor, la 
filogeniavegetalâ. Astfel începénd ou secl. 
XVI. studiul plantelor pierde tôt mai mult ca- 
racterul sëu pur utilitar, pentru a lua caracterul 
unei soiinte de sine stàtâtoare. Diferitele pro
blème ce se puneau în studiul plantelor, çi la a 
câror resolvire tindéau sfortârile diferitilor bo- 
taniçti, presentau tôt mai mult caracterul pro- 
blemelor scünîifice, al adevërurilor naturale, fârâ 
nici un raport imediat cu trebuin(ele omului. 
Aceastâ a doua periodâ în desvoltarea isto- 
rioâ a B.-ei am puté-o desemna sub numele de 
perioda sciintificâ de oonstatare. Cu 
atât mai mult presintâ aceastâ periodâ un ca- 
racter sciintific, cu cât alâturi de studiile çi sfor- 
(ârile botaniçtUor din aceastâ epocâ de a observa 
çi compara caracterele exterioare, ale plantelor, 
pentru a le puté clasa cât se poate în ordinea 
afinitâtilor lor naturale, înoepu câtrâ sfîrçitul 
secl. Xvn., ou ajutorul microscopului, studiul 
pârtilor interne ale plantelor, adecâ anatomia çi 
istologia. Resultatele obtinute, cu toatà rigoarea 
çi basa sciin(ifioâ necesarâ, în studiul morfologiei 
externe çi al anatomiei vegetale çi mai aies al 
morfogeniei, în primele çese decenii ale secl. XIX. 
au desâvîrçit caracterul soiintific al B.-ei, eman- 
cipând-o de toate prejudeoâtile, destul de nume-

roase, cu cari diferitele sisteme filosofioe dupa 
vremuri o încârcaserâ. Cu toate aceste progreae 
grandioase, cari au fâcut sâ creascâ enorm ou- 
nosointele exacte asupra plantelor çi a rapor- 
turilor lor logice çi naturale, B. a remas totuçi 
0 sciintâ de constatare. Abia în ultimele 
trei decenii ale secl. XIX. scilnfa B.-ei, sub in- 
fiuenta sugestivâ a teoriei darwiniane çi a con- 
secintelor sale, tinde a paras! caractenil seu de- 
scriptiv pentru a lua pe acela mai superior de 
s ci in(à explicativâ. Fârâ îndoialâ carac
terul explicativ al B.-ei apare cu mult mai înainte 
în flisiologia vegetalâ. Sub influenta ideilor filo- 
sofioe cuxente, diferip botaniçti au câutat sà gà- 
seascâ explioarea unora dintre fenomenele viefii 
vegetale. Din acest punct de vedore «Statioal 
Essaye» a lui Haies (1727), oa çi lucrârile lui 
Knight (1806) çi Dutroobet (1820—40), apar ca 
primele çi foarte reuçitele încercâri de explicare 
a diferitelor fenomene fisiologice vegetale pria 
forte fisice. In articolul respeotiv (fisiologia ve
getalâ) se va puté cetî cum prin sfortârile bo- 
taniçtilor din secl. XIX. o foarte mare parte a 
fenomenelor vietii vegetale îçi gâsesce expli- 
carea în fenomenele fisice çi cbimioe. Cu toate 
acestea caracterul general de soiintâ explicativâ 
nu numai a fenomenelor vietii vegetale, ci çi a 
formelor çi a asooiatiunilor lor, începe a-1 càçtiga 
B. abia în aceste din urmâ trei decenii ale secl. 
nostru. Naturel, acest caracter general al B.-ei 
se gâsesce âncâ în osoilarea nesigurâ a ori oàrui 
început.

In definitiv în desvoltarea istoricâ a B.-ei so 
pot deosebi doue période : 1) perioda predar- 
winiand, subdivisatâ ea însâçi in doué fase: 
a) fasa pur utilitar S,, (începuturile B.-ei pânâ 
în secl. XVI.) çi b) fasa descriptivë, în care B. 
este 0 sciintâ de constatare çi de clasifioare (secl. 
XVI. pânâ câtrâ 1870) çi 2) perioda pcstdar- 
winianà, în care B. iacaracterul soiintific propriu 
4is, devine adecâ o sciintâ explicative. (Cf Sachs, 
üeschichte der Botanik, 1895, çi M. Vlâdescu, 
Principiile conducëtoare în cercetàrile biologice. 
Archiva din laçi, a. H., nr. 5., 1890.)

Gradina botanîca.
O grâdinâ în care se cultivâ plantele în scopul 

de a compléta çi facilita studiul B.-ei, precum 
çi de a provcca çi asigura cercetàrile soiintifice 
boLanice. Aranjamentul çi cultivarea plantelor 
într’o grâdinâ botanicâ va trebui prin urmaro 
sâ se facâ în conformitate cu aceste scopuri. 
Astfel trebuind a se cultiva plante din diferite 
regiuni ale globului, deci din diferite olimate 
çi din diferite conditiuni biologice, o gràd. bot. 
va trebui sâ poseadâ mijloacele necesare ca 
sâ pâstreze în junil plantelor conditiuni cât se 
poate mai apropiate de acelea, în cari tràicso 
in mod natural diferite plante. Aça o gràd. bot. 
trebue sâ aibâ un teren accidentât, cu deal çi 
stâncârii, pentru plantele alpine ; un lac pentru 
plantele aquatice, prund çi nâsip pentru plan
tele, cari trâiesc în asemenea conditiuni; scur- 
geri repeip (torente) çi câderi de apâ (oasoada), 
mai aies pentru algele care vin în astfel de 
locuri; apoi case de giamuri sau floràrii, cari sa 
se poatâ încâliji dupâ voie, çi anume: florârii 
calde pentru plantele tropicale, floràrii ]oase, 
oalde çi umede pentru orchidée çi broraeliaoee;
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aquare oalde pentru plantele tropicale aquatice; 
floi'àrii temperate peotni plantele mediteraneene 
îû sensul larg ; florârii pentru. germinâri çi mul- 
tiplicari, altoiri, pentru tratamentul plantelor 
bolnave, etc. ; seminterii çi camere de preparare 
a semiatelor, fructelor çi plantelor destioate oo- 
leotiuoilor. In fine difeiite feluri de pàmênturi: 
(gips. oalcar, nâsip, pâment de pâdure, pâment 
sârat, etc.) pentru gnipele geognostice, etc.

0 grâd. bot. modernâ trebue sâ cuprindà urinâ- 
toaiele grupâri de plante : \)grupele sistematice, 
adecâ gruçele de plante dispuse pe teren în ordinea 
clasificârii lor naturale; 2) grupele geognostice, 
adecâ asociatiunile vegetale depcndente de nature 
solului ; 3) grupele geografke, adecâ asociatiunile 
vegetale, cari caracterizâ diferitele zone çireghini 
de vegetatiune ; 4) grupele biologice, adecâ aso
ciatiunile de plante, cari se aseamënâ prin modul 
loi' de traiu, prin organele lor végétative, etc. (aça 
s. e. : gi'upa plantelor parasite, insectivore, a plan- 
teloragâtàtoare, volubile, repente, etc.'); 5) în fine 
grupele ornamentale, mosaicuri de flori çi grupele 
botanicei aplicate, (grupa pomologicâ, medici- 
nalà, industrialâ, agricolâ, alimeutavâ, forestierà). 
Dnele din aceste grupuri se stabileso în aer 
liber, altele în florâriile reci sau oalde, dupa 
conditiunile, în cari trâiesc plantele. In spécial 
în Honiânia se pot stabilî în aer liber plantele 
europene (afarâ de oele mediterane), noi'd-ame- 
ricane, nord-asiatice, ca çi plantele alpine din 
regiuuile mai oalde, acestea însà trebuind sâ 
fie ferite în timpnl verei de isbirea directâ a 
razelor solare. In timpul verei insâ pot la noi 
sa se cultive în aer liber §i plantele din re- 
giiinile calde, mediteraneene çi ohiar tropicale, 
eu conditiune ca sâ fie întroduse în fioràrie la 
îneeputni toamnei. In general pentru plantele 
din regiunile tropicale se cere ca temperatura 
sâ nu scadâ nioi odatâ sub 12“ C, çi sâ nu varieze 
mai multde 12“—30° C; pentmplantele din zonele 
calde mediteraneene ea nu trebue sâ scadâ sub 
3" C, nici sâ vaiieze mai mult de 3°—15“C.

Gi'âdinile bot. sûnt astâ()i foarte respàndite çi 
considerate ca cel mai eficace mijloc pentru studiul 
plantelor. Astfelfiecareüniversitateposedâogràd. 
bot. alâturatâ pe lângâ oursurile de B. Afarâ de 
acestea mai existâ grâd. bot. pentru culturi de 
parouri, pentru studii experimentale în diferite 
regiuni importante din punctul de vedere al 
conditiunilor climaterice (ex: marginea mârii, 
munti, regiuni tropicale, etc.)

Primele grâd. bot. au fost construite în Italia, 
âneâ pe la începutul secl. XI'V. pe lângâ domeniile 
seniorilor feudali, mai aies pentru plante orna- 
mentale çi médicinale. Grâd. bot. destinate stu- 
diului s’au înflintat însâ abia în secl. XVI. tôt 
în Italia (Padua 1545, Pisa 1567, Bologna, etc.), 
apoi în Olanda (Leiden 1577), apoi în Germania 
(Lipsea, Heidelberg) çi în Francia (Montpeüer). 
In secl. XVII. se înAinfarâ cele mai însemnate 
grâd. bot. existente (Paris, Kew, Oxford, Berlin, 
lena, etc.) ; iar în secl. XVIII. se înlîintarâ pri mele 
grâd. bot. în Rusia (Petersburg, Moseva), çi Dane- 
marca (Kopenhaga), Svedia (Upsala). In Bomânia 
prima grâd. bot. fù înfiintatâ în urma stâruin- 
telorDruluiDavila, la 1860, în Bucuresoi, pe 
locul niânâstirei Cotroceni, în stânga çoselei ou 
aoelaçi nume çi spre resârit de parcul piinoiar. 
Açeastâ grâdinâ, alâturatâ atunci pe lângâ çooala

de farmacie çi ohinirgie çi în care, dupâ cata- 
logul pubücat în 1876 de cel de al doilea al 
sëu director, Dr. D. Greoescu, actualul profesor 
de B. delà facultatea de medicinâ, se cultivau 
în total 3451 specii, întrâ dupâ vr’o 18 ani în 
aleâtuirea paroului palatului princiar, iar pentru 
grâd. bot. s’a destinât mica întindere deiloc de pe 
bulevard, în fa(a Universitâtii, unde astâcji este 
squarul statu elor lui Mihai bravul, Heliade çi 
George Lazâr. Delà 1885 însâ, dupâ stàruintele ne- 
sfîi'çite ale întemeietorului definitivalînvëtâmên- 
tului B.-ei în România, prof. Dr. Dim. Brândza, 
s'a înoeput rescumpërarea çi lucrarea aotualului 
teren, pe care se aflâ instalatâ grâd. bot. Situatâ în 
dreaptaçoselei Cotroceni, grâd. bot. (v. plan. p. 544) 
cuprinde 0 suprafa(â de teren de preste 17 hectare 
çi se gâsesce âneâ çi astâtji în construc(ie. Ea cu- 
prinde: o fioràrie unilateralâ, eu douë aripi, ter
minale fiecare eu oâte un pavilion octogon çi în- 
congiuiatâ spre sud eu galerii (v. ilustr. p. 546). 
Aripa de resârit representà florâria temperatâ çi 
cuprinde plante mediteraneene (europene), vest 
pa cific boréal mediteraneene (chino-japbneze), est 
pacifie boréal mediteraneene (californiane), vest 
atlantic. boréal mediteraneene (floridane), austral 
mediteraneene (La Plata çi Chili), sud africane 
(Cap.) Tôt în aceastâ aripâ se aflâ çi galeria plan
telor càrnoase (suculente). In aripa vesticà se cul- 
tivâ plantele tropicale çi subtropicale (africane, in- 
diene, oceaniane çi amoricanei dintre cari multe 
interesante çi rari. In aer liber sûnt construite 
çi SI' completeazà în fiecare an: 1) grupa sis- 
ternaticâ, arangiatâ dupâ Bentham çi Hooker; 
2) gmpa alpinâ, pe coasta ce separà înâltiraea, 
pe care e construit iiistitutul botanic, de restai 
gràdinei. Aci se aflâ stâncària çi în mijlocul sëu 
O cascadà, care duce într’un mic lac eu plante 
aquatice, printre oai'i meritâ sâ fie citatâ ca cres- 
cend endemic Marsilia quadrifolia. Imprejurul 
stâncàriei, de ambele pàrfi, sûnt arahjate coni- 
ferele ; 3) grupa plantelor Eoniâniei în forma(iune 
în partea de apus a Instit. Bot.; 41 grupa po- 
mologicà; 5) medicalâ; 6) alimentarâ. Afarâ de 
acestea arborctul este foarte bogat çi açezat în 
grupe de familii sau în grupe ornamentale de
stinate a compléta aspectul estetic al gràdinei. 
Vrednic de remarcat este çi rosarul din fata 
florâriei, compus din preste 200 dintre cele mai 
distinse varietà(i de rose. In total în starea ei 
aotualâ grâd. bot. cultivâ anual (plante erbacee, 
arboi'i, arbuçti) pânâ la 12 mii specii çi varietàti. 
Din causa neterminàrii constructiunü lacului, 
a florâriilor calde, joase çi umede, preoum çi 
a florâriilor de multiplicare, foarte multe plante 
interesante nu pot fi cultivate, iar parterele de 
flori çi arbuçti floriferi. destinate a ocupa mai 
aies partea joasà dinspre cheiul Dîmbovitei, nu 
sûnt âneâ nici începute. Cu toate acestea pe 
lângâ satisfacerea primelor nevoi ale studiului 
B.-ei çi ale cercetârilor sciintifice mai uçoare, 
grâd. bot. din Buouresci a putut âneâ din 1896 
sâ publiée sub semnàtura directorului sëu Dr. 
Dim. Brândza, prirnul sëu catalog de seminfe, 
pentru schimburi ou grâdinile similare strainë, 
çi în care se enumerau 1398 specii: In cataloa- 
gele de pe anii urmâtori, publicate sub semnàtura 
actualului director, prof. Mih. Vlâdesou, nu
méral seniin(elor de schimb cresce aça, oà în 
anul 1897 se ridicâ la 2425 specii. Pe lângâ
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aceasta în 1897 apare çi primul catalog de 
plante vii destinate schimbului, eu nunierul 
destul de respectabil de 480 specii. Schimburile 
jpe cari le face grâd. bot. sfint astaeji destul de 
insemnate $i conexiunile cele mai importante le 
are toemai eu cele mai însemnate institnte simi- 
lare din Europa, Asia çi America.

Institut botanio,
clâdire construitâ, amenagiatâ çi dotata eu toate 
instrumentele, aparatole, colectiunile çi insta- 
laflunile necesare pentru a obicinui pe studenti 
prin lucrâri practice la microscop çi lupS, eu 
observarea çi studiarea plantelor çi produselor 
1er, precum çi de a-i face sa experimenteze 
în laborator asupra fenomenelor vietii vegetale. 
Inst. bot. din acest punct de vedere, nu numai

çi GrSd. bot. acest Institut s’a olâdit în arma 
stâruintelor neîncetate ale prof. Diniitrie Brândza. 
Inst. bot. a fost terminât în 1892 (v. ilustr.) 
Clâdire mare çi frumoasâ, în stil maur, el cu- 
prinde doue fatade, una spre apus çi alta spre 
resàrit, ambele unité piin doué galerü latérale, iar 
la mijloc prin amfiteatru. Intre galeriile latérale 
çi amfiteatru sunt doue mici cur^i interne.

Amfiteatrul în tare se fac prelegerile, foarte 
frumos çi amenagiat pentru tôt felul de de- 
monstratiuni, poate cuprinde preste 800 de au- 
ditori. Fafada despre apus a Inst. bot. cuprinde 
doue otage. In etagiul I. sùnt instalate trei labo- 
ratoare de studii pentru studenti, ou toatâ insta- 
latia çi dotatia necesarâ çi în cari lucreazâ anual 
35—40 elevi. In aceste laboratoare se gâsesce 
între altele o instructivâ colectio de plante de
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Florària gràdinei botanice din Bucureaci.

câ ajutâ studiul sciintei botanice, fâcênd posibilâ 
cSçtigarea cunoscintelor prin propria observare 
çi directe constatare a fenomenelor, dar âneà 
prépara spiritul elevilor pentru aflarea çi dis- 
tingerea fenomenelor noui, pe cari întâmplàtor 
le observa sau pe cari le cautâ prin anumite 
ceroetàri întreprinse în acest soop. Un Inst, 
bot., dotât eu toate instalatiunile çi instrumen- 
tatiunea cerutâ, se presintâ prin nrmare ca cel 
mai însemnat compliment al studiilor univer- 
sitare çi ca singurul promotor al ceroetârilor 
sciintifice. Pentm aoeea pe lângà fiecare Uni- 
versitate exista în totdeuna çi un Inst, bot., care 
se aflâ în legâturâ eu grâdina bot., a doua in- 
stitutiune care concurâ la acelaçi scop.

In Remania exista un Inst. bot. pe lângâ 
Universitatea din Bucuresci. El se aflâ clâdit 
în partes vesticâ çi cea mm ridicatâ a Gràdinei 
bot. la Coti’oceni, în fata palâtului princiar. Ca

herbar atîrnate în rame pe pâreti, çi care e 
formata din speoia cea mai coinuna a geuurilor, 
ce cresc în Remania. Tôt în acest etagiu se aflâ 
çi biblioteca, care cuprinde cam la 1550 volume, 
cele mai multe opéré vechi çi de valoare ale bo- 
taniçtilor clasificatori çi florele cele mai însemnate 
europene. Se resimte însâ foarte multlipsa colec- 
tiunilor revistelor botanice moderne, mai aies cele 
anatomice çi fisiologice. Pe galeria din acest etagiu 
se gâsesce açezatâ în rame, o frumoasâ colec- 
tiune de portrete ale botaniçtilor, dâruitâ m 
mare parte de reposatul Dr. D. Brandza ; precum 
çibusturilelui Darwin, Huinboldt,Linnéçi Aristot. 
In parter, jos, se aflâ cancelaria institutului çi 
laboratorul de cercetâri, în care lucreazâ mai 
mulfi licenfiati (actualmente 7), între cari çi 
personalul sciintiJSc al Institutului. In fine un 
mare laborator al Directorului Instit., în care se 
gâsesce çi colecfia âparatelor de fisiologie ve-
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geiaiB. Fatada despre resaHtj oare e $i fà^ada 
prinoipalâ, cuprinde patru sali de colectii, dintre 
cari doué foarte mari la mijlocul fatadei, çi doué 
mai mioi, în forma de heniiciolu la aripele ei. 
iDtr’una din sâlile cèle mari se gàsesoe o fru- 
moasâ çi bogatà coleotiuiie de produse vegetale 
(seminte, fructe, fibre, esente, uleiuri. reçine, 
produse farmaceutice, industriale, etc.), iar în 
râudul al doilea de dulapuri, açezate în jumâ- 
tatea de sus (despre tavan) a aceleiaçi sali, se 
aBS O frumoasa ooleo(ie de fosile vegetalé, mai 
aies din basinul franco-belg., dâruite de distinsul 
botanist belgian François Orepin. Cea de a doua

oritice çi nouidiri Româriia. Infinepe galeriadin 
aceaatâ parte se gSsesoe o frumoasS colecfiune 
de lemne. Toate esentele din '{'eara BomftneasoS 
precum ?i o oolecfie de lemne din Oujana franoezS, 
dâruitS de nrinisteriul coloniilor franceze. fV.] 

Botaniea ailvieà, o parte specialâ a botanioei, 
care afarâ de principüle generale, cum sûnt ana- 
tomia, flsiologia çi patologia lemnelor, trateazi 
despre arboni ce formeazâ massive compacte, 
cum çi despre arborii çi plantele, cari deçi nu 
formeaza massive compacte, dar cresc în socie- 
tatea acestora si sont de însemnàtate în eooi 
nomia silvicâ.
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Institntal botanio din Bncnreici.

salé mare confine herbartd, care cuprinde cam 
vre 0 40—50,000 de specii. Din acest herbar fac 
parte : herbarul Adolphe Méhu, eu vre o 10,000 
specii din Enropa, Asia, Africa çi America; her- 
ianil G. ’^iébaut, eu vr’o 8500 specii din Europe, 
Asia, Africa, America si Australia; herbarul my
cologie al lui F. von Thümen, unul din cele mai 
insemnate herbare de cinperci, en vre o 10,000 
specii ; herbarul Fl. Porcius, interesantâ colecfie 
a plantelor din Transilvania; pi alto moite co- 
lecpuni mai mi ci, dintre cari meofionâm annme : 
eolecfiiinea P. Ghika Comànesei, oare cnprinde 
vreofiOspecii din JearaSomalilor(Africa),printre 
can vre o 20 speciinonêçi ungennon. Incele laite 
doué sàli mai micL, delà aripele cladirii, se gâ- 
s^aeherbartdfiorei Bomâne,toimat dinherbarul 
JJvmM/rie Brândea, (publicat în prodromul florei 
rom me) pi herbarul Mihaü VUdescu, aces ta din 
urma nëpnblicat ânea çi bogat în planté rare,

Botarga^ mâneare pregëtitâ din icre; stimu- 
leazâ apetitul.

Bofarl; Marcu, (1789—182.3) cel mai de frunte 
dintre vitejii Suliofi, cari ani de cjile au luptat 
în contra Turcilor. Grecii i-au ridicat un frnmos 
monument în Misolunghi, pe lângà monnmentnl 
lui Lord Byron. (v. SuUofi.)

Botaurus, animal, v. Buhaiul de balUt,
Botca, V. Fagure.
Boteni, com. rur. în Bom., j. Muscel, pL Ar- 

geçelu, formata din 7 cât., en 1568 loc., cari se 
ocnpâ en agricnltura si prâsirea vitelor; fnicâ de 
ces mai bunâ calitate se fabricâ la an în termin 
mediu pané la 12,000 décalitre. In com, se alla 
mici isvoare minérale sistratnri de cârbnni de pâ
ment, dar nu se exploateazâ; are 1 bisericâ fru- 
moasâ zidità de curend çi 1 pcoalA eu 2 î nvefdtorL

Botesci, com, rur. în Hom., j. Dâmbovita, se 
compnne din 3 càtune ; Cândesti din deal, B.,
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çi Greoi;' iji are 1515 loc. Cresce vite; produce 
porumb. Are opt mori de apâ çi un ferestrâu 
pentru scânduri, 3 biseiici çi 1 çcoalâ mixta.

Bâtez, (lat. Baptismue, grec. Baptisma, spélare, 
afundare,) în biserica oreçtinâ este taina cea 
dintâiu çi fundamentalâ a legii noue creçtinesci, 
întru care pria spâlarea în apâ çi piin cuvent, ou 
puterea sf. Treime se çterge pècatul strâmoçesc çi 
toate pëcatele fâcute înainte de B., se dâ darul cu- 
râ^rii, înoirii çi renascerii spirituale, încât cel bo- 
tezat devine mâdular al bisericii, fiu çi moçtean al 
împërâtiei lui Dumne(}eu. B. este absolut necesar 
pentru niântuire (loan III. 5—6), chiar pentru 
aceea, deçi ministrul ordinar al B.-lui este epis- 
copul çi preotul, în cas de lipsâ se poate con- 
feri çi de alte persoane ierarchice, ba chiar çi 
de laici. Açezâmêntul conferirii B.-lui stà : 1) din 
parte pregâtitoare sau facerea catechumenului, 
care în punerea numelui, esorcisare, làpëdarea 
de satana, îtnpreunarea eu Christos çi màrtu- 
risirea credintei, corespunde disciplinai antice a 
cateebumenatului ; 2) din actul sacramental, eu 
turnarea, infundarea sau stropirea eu apâ în 
numele sf. Treime, câreia premerge ungerea eu 
oleul catechumenilor, çi 3) din ceremonia sub- 
sequentâ: îmbràcarea în veçtmênt alb çi inma- 
nuarea luminei aprinse, iarâçi corespund disci
plinai vechi, când cei botezati, veçtmêntul cel 
alb primit în B., în decurs de 8 (Jile îl purtau, 
çi lumini aprinse în mâni finênd, întrau în 
adunarea credincioçilor ca sâ se împârtâçeascâ eu 
sf. cumioecâturâ. In vecbime taina B.-lui numai 
la anumite serbâtori mai solemne se conferea, 
ca: la Nascerea çi B.-ul Domnului, la Paçti çi 
Eusalii. La B. aça numi^i nânaçi sau patrini, în 
numele prunCului ce se boteazâ dau respunsu- 
rile, pe cari în vecbime, cànd numai cei adulai se 
botezau, le dedeau cei chiemati la B. Patrinii prin 
B. devin în legâturâ spiritualâ eu cel botezat çi 
eu pârintii lui, prin ce, ca çi pâiin^i spirituali, 
contrag datorinpa de a se ÎDgriji de educarea 
creçtineascâ a celui bqtezat, çi în lipsâ de 
pârinti, chiar çi de suafinerea lor trupeascâ.

Boteml Domnului, sau Boboteaza, serbâtoare. 
v. Arâtarea Domnului.

Boteml dorului, (Baptismus flamminis) se nu- 
mesoe dorinta fierbinte çi voinpa serioasâ a omului 
nebotezat de a face tôt, ce a dispus Duninecjeu 
pentru niântuirea oamenilor, prin urmare çi a 
se boteza, daeà ar fi eu putinfâ. Dorinfa aceasta 
împreunatâ eu pârerea de rëu pentru pëcate çi eu 
iubirea perfectà a lui Dumneçjeu îl curâtâ pe om 
de pëcate çi-1 sfintesce ; supîinesce açadar B.-ul 
eu apâ.

Boteml sângelui este moartea sau tortura de 
moarte, ce o siifere cineva, nefiind àncâ botezat, 
pentru Christos çi pentru credin^a în acela; 
acesta âneâ supîinesce B. eu apâ.

Botezatu, Samoil, scriitor rom., n. pe la 1790 
în Trans., a trâit în laçi, unde f pe la 1856. 
B. a fost secretar la comitetul sânâtâtü din laçi, 
profesor de limba germ. la gimnasiul VasiHan çi 
secretar la Conservatorul filarmonic dramatic, 
înfiintat la 1836, çi avea rangul de Serdar. A 
tradus din limba germ. piesele : »Uniforma Peld- 
mai-çalului Velin^n», comedie într’un act, de 
Aug. de Kotzebue, çi »Plumper« sau «Amestecâtorul 
în toate«, comedie în 5 acte de I. P. Jungher, 
ambele tipârite în laçi la 1835.

Botfalu, comunâ în Trans. v. Bod.
Botgros, gen de pasere din fam. Fringillidae, 

eu cioc gros çi puternic, eu care poate sparge 
çi semintele de cireçe, din care causâ îl mai 
numesc: Giregar, Simburar; eu pene galbeoe- 
mohorîte pe cap, castanü pe spate çi roçietice 
pe foale ; penele plutitoare sûnt vinetii eu fâçii 
albe curmeziçe, iar cârmacele sûnt albe la vîrf. 
larna o petrece prin pâduri, vara însâ cerce- 
teazâ grâdinile ou pomet. [V. B.]

Bothriocephalus, vierme din clasa Plathelmin- 
tüor, ord. Cestoizilor, fam. Bothriocepbalidelor. 
Corpul lungàret ca al panglicei (Teniei), consti- 
tuit din segmente, se deosebesce însâ fiiod-câ 
în loc de ventuze circulare capul presintà doue 
depresiuni longitudinale, numite bothridii; porii 
sexuali sûnt situati pe mijlocul fetei ventrale a 

.segmentelor, în loc ca sâ fie pe marginole lor 
ca la tenie. Preste 50 specii, din can majori- 
tatea trâiesce ca parasite în pesce, parte in 
paseri çi mamifere. — B. latus Brems trâiesce 
in intestinul subtire la om; 5—8 m. lungime, 
3000—4000 segmente. Corpul subtire çi lat ca 
0 panglicâ. Capul 2 mm. lung; capiüui urmeazâ 
gàtul, apoi segmentele, cari devin din ce în ce 
mai lungi çi mai largi, eu cât se îndepârteaza 
de cap. Ouelesûnt elipsoide, (lungi de 68—71 u. 
çi late de 44—45 u.) Ele nu se pot desvolta 
decât în apâ; embrionul presintà 6 croçete §i 
numeroçi cilii, cari îi permit sâ înnoate, trâiesce 
mai milite (}ile în apâ pânâ e înghitit de o 
çtiucâ sau de un mihalt; ajuns în interiorul 
apar. digestiv la aceçti pesci, sparge pâretii lor 
çi merge de se anchisteazà în muçchi, adeoà se 
préfacé în cisticerci, (v. art. cestoizi, cistioere). 
Omni, cânele sau pisica nmnoând çtiuoa sau 
mihaltul, înghit cisticercii, cari în intestinul 
lor se desvoaltâ çi se prefac în B. Patria loi 
este Çvitera franc., regiunea lacurilor : Geneva, 
Neuchâtel, Morat çi Bienne, de aceea se çi nu- 
mesce : »Ver Suisse» ; apoi Glanda, Svedia çi Rusia. 
In laçi s’au examinât în mod întêmplâtor în 
6 ani 7 exemplare. Bolnavul de B. are un 
apetit exagerat sau o lipsâ de poftâ de màn- 
care; poate avé vërsâturi, diaree sau oonsti- 
patiuni, în genere sufere de anémié. (Cf. Eailliot, 
l’anémie pernicieuse d’origine parasitaire; Rev. 
génér. des. sc. pures et appliquées, t. I. 1890. 
p. 294, çi Schaumann, Zur Kenutuis der .sog. 
B.-Anamie. Berlin, 1884). B. se combats eu rhi- 
zomul de ferigà (Polystichum filix-ma.s) çi eu 
esentâ de terebentinâ, (Laboulbène, Diot. encyclop. 
des sciences medicales, art. Taenia) ; tratamentul 
se oontinuâ pânâ ne convingem cà viermele a 
fost expulsât eu cap eu tôt. Alte specii, cari 
trâiesc la om, sûnt B. cordatua, Lcuckart^ lung 
de 80—115 cm., 400—600 segmente, se gàsesce 
înGroenlanda la om çi mai des la cane; embrionul 
sëu se desvoaltâ probabil tôt în vr'un pesce. B. 
cristatus Davaine e lung de 2—3 m. çi s'a gâsit 
de doué ori parasit la om. [Dr. N. Leon.]

Bothwell, sat în cottul scotian Lanark, eu 
1520 loc.; ruinele oastelului B., unde Bothwell 
a dus pe Maria Stuart dupâ râpirea ei. Pe p odul 
B. a învins 1679 ducele de Monmouth pe »Cove- 
nanter«-ii scotiani.

Bothwell, James Hepburn, conte, duce de 
Orkney, n. 1536, al treilea sot Mariei Stuart 
la 1567. t 1578 în Danemarca în închisoare.
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Botiza (magh. Batiza), com. în Maramureç, 

diecesa O-heilei, snb muntele Secol ; eu 1211 loc. 
români agrioultori; biserioâ çcoalâ rom., fe- 
restrab. Aici isvoresce apa niineralà Secüli, apâ 
àlcalino-feruginoasâ foarte plâcutà.

Botjov, Cristo, politic scriitoi bulgar, n. 
1847 çi 1 1876. À fost, pe lângS Pauaiot, unul 
diutre capeteniile emigran^lor bulgari din Bu- 
curesci çi un foarte zeloB agent revolu^ionar. A 
pregâtit doue révolté, dar fàrâ noroc; a fost 
ucis de Cerchezi împreunâ eu miea sa ceata.

Botnia, în evul de mijloc numirea terilor de 
pe termurii sinului botnie. — Sinul botnic, 
partes nordieâ a Mârii Baltiee, situatâ între 
Finlanda çi Svedia; 668 km. Inng, 150—240 km. 
lat, 35—45 m. afund. In B. se aflâ multe insnle 
mici, neloenite, banee de nâsip.

Botni^a, eâpëstru.
Botoase, la moeanü transilvani numele oilor 

reformate, pe cari le vend toamna pe la zalbanale 
pentm pâstramâ.

Botoku^L popor selbatic indian în Brasilia, 
între Rio JDoce çi Rio Pardo, âneâ 4000 capete. 
(V. ilustr. Tipuri amer., I. pag. 143.)

Botond, duce al Magh. înainte de sf. Stefan. 
Dimpreunâ eu Lehel çi Bulcsu a fost tutorele 
princ. Zsolt în 907. Âceçtia au bâtut pe Oer- 
manii, cari au nâvâlit asnpra ün^ariei nemij- 
locit dupa moartea lui Ârpâd, iar in 955, când 
împër. german Otto I. nimici pe Maghiari lângâ 
Angsburg, B. prâdà Jinutnl Rinului. Traditiunea 
sostine, es B. sub ipangrad ar fi ucis în duel pe 
un nriaç grec în fafa oçtirilor maghiare çi gre- 
cesci, çi câ en buzdoganul sën ar fi spart poarta 
de métal a oraçoluL [T. F.J

Botofana, comnnâ çi parochie în Bucowna, 
câpit. Gnra Homorulni, j. Solcii, are 1952 loc., 
(1867 ort. res., 61 apus. çi 24 mos.) ; en o çcoalâ 
de 0 clasâ; un cabinet de lectoiâ »Cloçca«, çi en 
moçie mânàstireascâ. [Dr. L G. Sbiera.]

Botosani, 1) judef în Rom., 2855 km1., çi 
(1895) 150,218 loc., între cari Boitl 109,019, 
Ovrei 23,958, 'pgani 2356, Armeni 2148 ; dupa 
confesinni: ort 121,623, mos. 23(958, cat 27M. 
Marcs j.-lni e o coasâ, semn câ jude(ul e bogat 
în fêna(e. Jnd. 6. se mâiginesce la «st eu luul 
Pmt (Basarabia), la vest en Bucovina, la nord 
ou j. Dorohom çi la snd en j. Snceava çi laçi. 
PàmêtUtd este mai malt delnros; dealurile snnt 
ramificari din lan(nl, care se întinde din Caipa^i, 
între Siret çi Prêt Yâi mai mari sont;, valea 
^Mui la est çi a Sire toi ni la vest, apoi valea 
Jijiei, cea mai langâ din jndet Ape piine.: 
Pmtnl çi Siretnl; cel dintâin ndâ toatâ partes 
de est a j.-hn, facênda-i hotaml de eâtrâ Basa- 
mbi^ i^ cel din urmâ odâ partes cea de vest a 
j.;lni ; lînri secnndare snnt : Baçenlçi Jijia, aflnen^ 
ai Pmtnlni pe partes dreaptâ; apoi afinenfii Jijiei : 
Sicna, MUetmol çi BablmnL La hotaml de vest 
M j.-lni se aflâ rînl Snceava, aflnent pe dreapta al 
eiretnlui, care desparte jnàepil de Bucovina çi mai 
m urmâ de j. Snceava. Vaka Sucevei este nna 
dm cele mai tnmaniiee çi foarte populatâ, Di- 
recjinnea générais a apelor este delà nord-vest 
spre sud-est CUma j.^lni în general este tem- 
peratà çi sânâtoasâ. JwL B. in privions admi- 
n^atipd este împârtit în 4 plâçi ; Stefânesd' 

Miletin-Tîignl, CMolaÿSltetnL cnpriiujêfid 
in total 2 com. nrb.: Boteçani, capttala j.'lâi, çi

BArlân, çi 52 com. mr. compuse din 5 tîrguri çi 
221 sate san eâtune. Looalitâhmaiînsemnate,afarâ 
de cele amintite, sûnt; Sulita, Stefânesci, Bnr- 
dujeni, Fmmnçica çi vama ijeani. In ordioea ecle- 
aiasücà (ortodoxâ) j. B. face parte din eparohia 
mitropolitanâ de laçi, avênd 141 biserioi deservito 
de 131 preoji çi 7 diaconi ; capul administrajiunii 
bis. în ]ude( este protoiereul. Afarâ de biserioilo 
ortodoxe mai sûnt; 1 biseriofteat, 2 armene, 2 
lipovenesci, 4 sinagoge mari ovreesci çi 64 mai 
mici. Manâstirile din judej sûnt nrmStoarelo: 
Agaftonul, Coçula, Popâu(i, Todirenij çi Vorona; 
apoi sebiturile : Cozancea, Lacurile çi Sâhâstria. 
Instrucfimiea publicâ se face într’un licen çi 
un externat secundar de fete, 10 çcoale primare 
nrb., 93 çcoale primare rur. çi 2 çcoale de me- 
serii ; pe lângâ aceste mai sQnt 3 çcoale private, 
Din armatâ se aflâ stajionat în B. regim. 16. do 
dorobanji, al 11. de c^araçi a 8. baterie do ar- 
tilerie, aparjinênd corpului IV. de armatâ ou ro- 
çedinja în laçi. In ordinea judifiarâ jude^ul are: 
1 tribunal, 4 jndecâtorii de ocol çi o cnrte en 
juraji, çi este de resortul cuitii apelativo din laçi: 
In privinja politicâ j. B. dâ 4 senatori çi 7 de- 
puta(i. Serviciul sanitmr se face de eâtrâ me- 
dicnl primar al j.-lni, medicnl primar al ora- 
çulni B. en al(i 3 medici pnçi la serviciul popn- 
lajiunii sârace, 4 medici de plâçi, 3 de spirale 
çi mm mnlji vaccinatori, moaçe çi veterinm. In 
întreg jude(ul sûnt 5 spitale çi 7 farmacii. Cea 
mai mare întindere a j.-lui e oenpatâ en cultwra 
cerealeloT, cari se prodne în man cantitâji, mai 
aies pommb çi grân; ville cele mai însemnato 
se gâsesc la oraçnl B., Stefânesci, Hârlân, Sto- 
resci çi Coçnla; prâsirea vitelor âneâ este un 
isvor de bogâjie pentm jndej. In privinja indu- 
striald se fac însemnate progrese, eu deosebiro 
â Inat un avént mare faoricajiunea de fâinnri 
de reputajinne recnnoscutâ în toatâ jeara: se 
fabrûà pietri de moarâ 0a Hârlân) ; alcool în 
6 fabrim, bere în 2 fabrici, sâpun, teracotâ, 
site, sticlâ, blânârii, oale, cârâmi^ conserve 
(Botoçani), etc, Gomerciul cel mai întins se face 
en cereale çi vite. Tîrgnri se toc în: capitola j.-lni 
(1—15 Sept), Hârlân, Stefânesci, Bncecea, Bar- 
dnjeni, Smija çi Framuçica, Altcum mai întreg 
comercinl se gâsesce in mânile strâinilor; Bo- 
.mânii se îndeletnicesc mai mnlt en prodocjionea. 
Câile de comunieafiune sûnt; liniaferatâ pria- 
cipalâ Bucuresci-Burdujeni, care traverseazâ j- 
B. în partea de vest çi leag^ (eara çi judepil eu 
Bucovina; delà gara Veresci picaeâ o Iraie se- 
eundarâ la B. ; delà Leorda o ramnrâ la Dorohoia ; 
0 altâ finie e lioia Dorohoin-Iaçi pe valea Jijiei; 
apoi calea oajiotialâ, ce vine despre 'Krga-Fromos 
la B. çi de acolo la Mihâileni (j- Dorohoia): calea 
nationalâ B.-Eâdânji (în constmcjie); mat moite 
câi judejene, vieinale çi comnoale- (Cf. V, C, 
'Sédejde çi L fiju, Dicf, geogr. al j,-M B, Ba- 
curesci, 189.5.)

2) Botosani, eom. urb. In Rom., camtala j--hi( 
Ctt acelaçi mune, sitoati îo central pl Ttrpiini, 
eu 0 posijie foarte fmmoasâ, fiJnd focnogfarato 
de pidari çi vil; 31,024loc, (1895), între cari: 
Români 13,402, Ovrei 14,415. Armeni 1910, R«^ 
597, Oermaui 476 iar reatol de alto nafewa»tei(»; 
dttpi ceofosiafle: ort 14,922, eat- 1973, mm. 
14,415, fipoVesi 347 çi restai de allé cowferiasi 
Bimids&üt', 13 ortodoxe, 2 atmeae, 1 tsrtofieâ,
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2 lipovenesoi. Ovreii au 4 siuagoge mari çi nu- 
meroase ainagoge mioi. Bisericile sûnt deservite de 
28 preoti çi 3 diaconi ort., 3 preoti armeni, loat, iar 
Ovreii au 2 rabini. Institute de învëtàment: Lioeul 
Lauriau çi extern a tul secuudar de fete, 4 çcoale 
prim. de baiefi
çi 4 de fete, 
çcoalâ de me- 
serii ou 4 sec- 
tiuni, apei 
çcoalele pri- 

vate: româno- 
arm. de fête, 
çi rom.-iarael. 
de bâieti. In B. 
sûnt 4 tipe- 

grafii çi 3 li- 
brârii. Âici 

este reçedinta 
prefecturii 

j.-lui, a consi- 
liului judetean 
çi a comite- 

tului sëu per
manent, acas- 
sieriei gen., a 
tribunalului, 

ourfii ou ju- 
rati,a2judeoà- 
torii de paoe, a 
protoiereului 

çi réviser, çoo- 
lar ; aioi este 
stationat reg. 
de dorobanfi 
ni,.16.,reg.ll. 
de oâlàraçi çi 
bateria 8. de 
artilerie. Intre 
institütele de 
binefaoere se 
numerâ: spi- 
talul mare dé
pendent de sf.
Spiridon din 
laçi, ospioiul 
oomnnal, spi- 
talul israelit çi
3 aocietàti de 
binefaoere. Farmaoii sûnt 4. In privin^a industrialâ 
oraçul B. are ; 7 fabrioi de sàpun, 7 de frânghii, 
3 de perii de tôt felul, 4 mori de abur, 7 fabrioi 
de conserve, ç. a.; meseriaçii se ocupâ ou: croi- 
toria, oismària, zidâria, lemnâria, ferâria çi olâria. 
Pentru înlesnirea comeroiului se aflâ : o bancâ 
nationalà, oreditul agricol çi cassa de économie 
çi împrumnt; mai este e societate oomercialâ 
çi 6 societâti de asigurare. Trrg (iarmaroc) se 
fine în toate Mioroui'ile, iar tîrgul annal se tine 
la 1—15 Sept. Venitele com. sûnt de 473,940 lei, 
iar cbeltuielile de 473,612 lei; budgetui drumu- 
rilor e de 338,199 lei la venite çi de 330,600 lei 
la cheltuieli. Oraçul B. are 3 pie^e; stradele 
sûnt bine pietruite, trotparele asfaltate ; lungimea 
stradelor e de 96 km., din cari 60 km. pietmite; 
gràdini pubUoe sûnt 3. Zidiri publice mai în- 
semnate sûnt : tribunalul, lioeul (v. ilustr.), gara, 
mânâstirea Sf. Nioolue (Popouti), situata în dosul 
gârei, zidita la 1496 de Stefan . cel Mare, bi-

Biserica Sf. George din Botoçani.

serica Sf. George (v. ilustr.) din mijlocul ora- 
çului, a carei zidire s’a început la 1541, biserica 
Uspenia (Adormirea Maioei Domnului), ziditâ la 
1552, ambele aoestea din urmâ de Elena, a doua 
soÇie a lui Petru Rareç, ç. a. Maroa oraçului e

un pâun eu 
coada întinsâ. 
Oraçul B. se 
numia în ve- 
chime : Tirgui 
Boià^, dupa 
numele pro- 
prietarului, 

oâruia îi apar- 
tinea aceasta 
looalitate.Datn 
fundârii nu se 
scie eu sigu- 
rantâ; dupa 

aotcle vechi çi 
dupa letopise- 
tele terii, Tîr
gul B. exista 
dejapelaWOl. 
Elafostprâdat 
çi ars de multe 
oriîndeeursul 
tiinpurilor; la 
1439 deTatari, 
la 1505, 1509, 
1529 de Po- 
loni, lalO.ôOde 
Tatari çi Ca- 
zaoi; la 1500 
suteri rmiit 

diu causa res- 
boiului între 

Stefan c. Mare 
çi Polo'ii; din 
tiinpuri voehi, 
B. çi îinpreju- 
riniile sale fâ- 
ceau parte diu 

apan^iul 
dûinnioi Mol- 

dovei. Mai 
multe faptejs- 
torice s’au în- 
têmplat la B. 

pe timpui lui Stefan cel Mare çi al fiului seu 
Bogdan, Despot-Voda, Stefan Petrioeico-Vodâ, 
Constantin Cantemir; aioi s’a risipit casa lui 
leremia Movilâ-Vodâ (1616). Cea din urmâ oa- 
tastrofâ, prin oare trecù oraçul, a fost marele 
inoendiu din 3 lunie 1888, oare a consumât 
partea cea mai de frunte a lui. La 1890 s’a ri- 
dicat aioi statua de bronz a poetului M. Emi- 
nescu. (Cf. V. C. Nëdojde çi I. Ififu, Dict- geogr. 
al j.-lui B., Bucuresoi, 1895.) [nt'].

Botriogen, minerai, sulfat de fier çi de magnesiu 
complex, în cristale monoolinice. Coloare roç- 
brunâ; se gâsesce rar, în minele de oupru delà 
Ealinire, Svedia, Chili çi în Peraia.

Betriolit, v. datolit.
Botros, sau Càldàrof, Pyrrhula maior, pasere 

cântâtoare, la caré crescetul, plutitoarelo çi car- 
macele sûnt negre solipioioase, coada albâ; Pe
spate surâ-eenuçie ; mascululscarlat-roçupe foalu 
iar femeiuçca surâ-vine(ie. Potroco prin bradet,
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preste iarnâ însâ, in oete numeroase, se coboarâ 
çi la oâmpü. [V. B.]

Botrychium L., (botan.) gen de cryptogame 
vaaculare din fam. Ophioglossaceelor, respândit 
ÎD zona rece, temperatà çi cea oaldâ, aioi în re- 
giunea muntoasà. Ca specie mai respânditâ în 
(erile rom. citâm: B. Lunaria Sw. (navalnie) 
çi B. Matricariae Spr. [A. Pr.]

Botrytis Mich., planta, consideratà ca ciu- 
peroâ autonomâ din grupul Hyphomycetelor,fam. 
Mucedinee; de al(ii (Brefeld, Istvânffy, lohan 
Olsen) ca una dm stârile de desvoltare (starea 
conidianâ) a ciuperoilor mai superioare. Hyfele 
stérile, tîrâitoare pe sooarta plantelor moarte cri 
pe animale, la un oareoare moment produc ooni- 
diile grupate în ciorchina (de aoi çi numele ge-

Arad, 1829, eu litere latine; »Modul de educa- 
(iune sau cresoere a vecbilor Egipteni, Persiani, 
Greci çi Romani», precum si »Graiul roman», 
II. tomuri. La 1858 a publient câteva poesii în 
almanachul »Muguri«, apârut in Arad. f 20 lan. 
«1873 în Baia de Griç. Zelul lui B. mérita toatâ 
recunoscin(a, scierile lui însâ sûnt tara valoare 
literarà. [I. Vuia.]

2) B., Carlo Giuseppe, istoriograf ital, n. 
1786; dupa restauratiune reotorul Academiei din 
Rouen ; f 1837 în Paris. Scr. princip. ; »Storia 
d’Italia dal 1789 al 1814», (1824, 4 vol.) çi con- 
tinuarea opului lui Guicciardini ; »Storia d’Italia 
dal 1534 sino al 1789», (1832, 10 vol.) A mai scris 
çi epopea: »I1 CamiUo o Vojo conquistata», ç. a.

3) B., Paul Emile, fiul lui Caiio, archeolog,

t ;

Liceni din Botoçani.

nului: bntrys = raoemus) pe nisce ramuri erecte, 
dendroide. Specia B. Bassiana ataoâ çi distruge 
viermii de mâtasâ. [S. Çt. R.]

Botta, 1) B., Moise, dascàl rom., n. 1789 în 
Arad. B. a func(ionat ca învë(âtor în Banat; 

aies în Maerele Timiçoarei, autorità(ile1835
sèrbesoi n'au confirmât alegerea lui. (Cf. pro- 
tecolul comisiunii din Timiçoara, delà 28 Oct., 
1835), pentru-oâ a publicat 1820 un mic «Abcdar» 
ou litere latine. Alungat din Banat, îl vedem 
réfugiât la eppul Moga în Sibiiu, unde a pu- 
bheat 2 calendare, iar maitarcjiu; »¥ersuri in- 
demnâtoare eâtrâ deprinderea tinerimei româ- 
nesoi întru învëtaturi». Buda, 1829; »Dedica(ie 
la instalatia niult strâlucitului domn Nestor 
loanoyioiu, ântâiul ca Roman eu mila lui D(}eu 
H 0 ir .')'ser'ce' gr. n. U. dreptoredincios episcop 
de Maiestatea Sa înàltatul împërat çi oraiu 
Iranc. I, pe diecesa Aradului veoiu, Oradiei 
mari, lenopolei çi Halmagiului anomit îuchinata».

n. 1802; faeù o câlâtorie în jurul pâmêntului; 
1843 desoopere ruinele delaNinive; f 1870 în 
Acheres, làngâ Poissy. Scr. : «Relation d’un voyage 
dans l’Témen» çi «Monuments de Ninive», eu 
desenuri de Plandin, (1747—50, 5 vol.)

Bottega, (ital.) bolti(â, prâvâlie mica.
Bottelier, oficialul oare manipuleazà proviantul 

pe bastimente de resboiu.
Bottger, 1) B., (Bôttcher, BôUiger), Johann 

Friedrich, alchimist, n. 1685 în Sohleiz; la 
Dresda fù prins çi silit la încercâri alcbimistice. 
Din lut brun-roçu de Meissen prépara primul 
portelan çi devine administratorul fabricelor de 
porfolan din Meissen, apoi din Albrechtsburg ;
t 1719-2) B., Eudolf Christian, chimist, n. 1806 in 
Ascbersleben, 1835 prof, la Reuniunea flsicalà 
din Frankfurt 1. M., unde f 1881. Descoperi bum- 
bacul explosiv çi collodiul, înventà Hyalographia, 
chibritele svëdeze, etc.
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Botthnia, v. Botnia.
Botticelli, Sandro, (resp. Alessandro FüipepiJ, 

piotor ital.,' n. 1446 în Florenta, f tôt aci 1510. 
A lucrat frescuri la capela Sixtinâ, apoi edi^. 
lui Dante num. »Popolani«, etc. Lucràrile sale 
se disting prin conceptiune adevëiat religioasâ.

Botticher, Cari, ai-cheolog, n. 1806; pânâ la 
1876 prof, la politechnicul director la galeria 
de sculpturi delà noul museu din Berlin; f 1889. 
Sofia sa Clarissa Lohde, e cunoscuta ca scrii- 
toare de romane.

Bottiger, Carol August, archeolog, n. 1760 în 
Beichenbach, 1814 inspector suprem al museului 
de antichitàfi din Dresda; f 1835.

Bottyân, loan, (B. orbul), general al lui F. 
Ràkôozy U., cea mai popularâ figura în luptele 
»Curutilor«; n. pela 1635—40, f 1709. A luat 
parte în resboiulde eliberare alIJngariei, în care, 
pentru eroismul séu, împër. Léopold 1.1-a numit 
colonel ?i proprietar al unui régiment de husari. 
In decursul luptelor çi-a pierdut un ochiu. Dupa 
pacea delà Carlovef s’a retras la modifie sale de 
lângà Strigon. In resboiul de succesiune spaniol 
a stat eu regimentul sëu la Ein, de unde re- 
întorcêndu-se a luptat în contra lui Rakôczy. 
Acusat, câ întrefine legâturi secrete eu Hâkôczy, 
fù prins 1 Oct. 1704, dar scâpat âneâ în aceeaçi 
(}i merge la Semnif çi jura credinfà lui Eâkoczy. 
De aici încclo B. este figura cea mai eroicâ a 
msüreofiunii lui Rakôczy. [T. F.]

Botulismus, intoxioafiune eu câmafi, v. allan- 
tiasis.

Bou, animal din clasa Mamiferelor ; ord. Eu- 
megâtoarelor cornute poligastrice ; gen. Bos; 
spec. Bos taurus. In vorbirea obicinuitâ înseamnâ 
taur jugânit. Acestgen se caracteriseazà prin taUe 
mare, piele groasà, aooperitâ ou péri mai mult 
sau mai pufin luugi, abondenfi, sau rari ?i de 
coloare foarte variatâ: negru, castaniu, reçu, 
galben, cenuçiu, alb. Coame mai mult sau mai 
pufin mari, eu o secfiune de ordinar circularâ, 
lipsa compléta a incisivilor superiori, ungbiile 
bifurcate. Gestafiunea are o duratà de 9 luni. Din 
punctul de vedere économie animalele bovine 
produc forfâ, lapte, carne si alte materii ali- 
mentare, precum si materii prime pentru in- 
dustrii (piele, coarne, péri, seu, etc.) In ferile 
rom. putem deosebi 4 soiuri de B.-i si anume : B. 
de Moldova, eu talie mai'e, osos, coarnele mai 
puf in desvoltate oa la B. unguresc, diapuse în 
forma de lira, capul aproape pâtrat, relativ mic 
în raport eu dosvoltarea corpului, gusa pufin 
proDunfatâ, picioare solide. Diferenfa între B. 
mold. si B. ung. e, câ B. ung. are partea dina- 
inte a corpului mai înaltâ, decât cea dinapoi, 
dând astfel coloanei vertébrale o direefie încli- 
natà, iar B. mold. arespinareadreaptâ sau aproape 
dreaptâ. Coloareâ predominantâ e cenusie, uneori 
de 0 nuanfâ mai închisâ ; la taur nuanfa închisà 
e localisatâ la cap si Pe pârfile latérale ale cor
pului. Cele mai frumoase specimene din acest 
tip se gâsesc mai aies în j. Botosani .si Dorohoiu. 
Printre B.-i mold. se mai gâsesc tipurile numite 
Bucfane, cari difer de cel dintâiu prin faptul, 
câ au talia mai micâ si sûnt mai îargi. Con- 
siderafi ca unü din cei mai buni B.-i de mâce- 
làrie, se îngrase nsor si carnea lor e împânatâ 
eu grâsime si de un gust delicios. B. de lalomifa 
diferâ întru oâtva de tipul moldovenesc. In ge

neral taJie mai micâ, coarnele mai scurte, aseufite 
îndreptate mai mult în lâturi ; capul mai lungaref! 
Cu toate câ acest tip e frumos, nu indicâ însâ vi- 
goarea B.-lui mold. de o coloare cenusie desohisâ. 
Cei mai frumosi se gâsesc pe Bârâgan. Tipul 
de munie, caractérisât prin talie micâ, coarne 
mici, formele corpului desvoltate în sensul lâr- 
gimei, coloarea cenusie cu un reflect rosietic. 
Au aproape aoeeasi fâpturâ, atât în Moldova, 
oât si în Muntenia. Excelenfi muncitori si foarte 
resistenfi. Cu o carne foarte gustoasâ. Tipul 
dobrogean se aseamënâ cu cele de munte ; talie 
micâ, corp larg, cap mic, picioare scurte, coloare 
cenusie deschisâ ; bun producëtor de fortà, came 
bunà. Printre rassele strâine cele mai cu vazâ 
sûnt: Durham simmenthal, Schwyte, OlandesH, 
Gharolezà, Pinzgau, etc. Diferifi autori, cari s’au 
ocupat ou situafiunea economicâ a României, au 
constatât câ pe pâmêntul României se gâseau 
multe vite si câ comerciul ce fâcea ou stràinâ- 
tatea era foarte însemnat. Se trimeteau Boi, 
mai ou samà din Moldova, în Polonia, Turcia, 
Austria, Brandenburg, Venefia, etc. Astâdi acest 
comerciu, desi mai restrins relativ ca altâdatà, 
totusi fiind bine îndrumat, se sperâ într’o mare 
desvoltare viitoare. [N. Budisteanu.]

Bou de baltâ,sau B.popii, (Bomiinator igneu»), 
broascâ sau batrachian dîn ord. Ecaudatelor. Piele 
provë^utâ ou ridicâturi, maslinie sau bninâ cu 
pete negrîi, jos portocaliu cu pete negni sau 
albastrii, sau albastriu-negru cu pete portocalii. 
Lungimea 4 cm. Trâiesce în bâlti si ape cur- 
gëtoare din Europa centralâ (deci si la noi). Su- 
përatâ, aruncâ im suc alb, spumos. Depune ouele 
in lunie, în formâ de zale, (ouele legate printi'o 
peUfa gelatinoasâ). larna petrece în nâmol.

Bou ghebos, (Bos indiens, B. zébu), animal 
mamifer, seamënâ cu boii nostri, are insâ un 
gheb (cocoasâ) pe spate (lângâ grutnazi). Co
loarea përului rosietioâ sau brunà, gâlbenie sau 
albâ. Mârimea oa a boului european. Trâiesce în 
India resâriteanâ. Asemenea acestuia este Sanga 
(Bos africanus) de coloare brunâ S' oa coarne 
mai frumoase.

Bou moschat, (Bos [Ovihos] moschatusjj un 
rumegâtor din gen. Ovibovidelor, seamonâ ou 
oaia si eu boul. Luogimea 2 44 m. (ou ooada)^ 
înâlfimea la umeri 1-1 m, Pcrul dos, coamâ 
lungâ. Coloarea brunâ. Carnea are miros a jnosc. 
Trâiesce în Gronlanda.

Bou de noapte, v. Buha.
Bouè, Ami, geognost, n. 1794 în Hamburg, 

f 1881. A soris numeroase opéré geognostice 
despre Scofia, Germania si Turcia.

Bouet-Willaumez, Louis Edouard, conte, ad
mirai franc, n. 1808.1842—44 guvernor al poae- 
siunilor franc, lângâ Sénégal; in resboiul crimeic 
a luat parte ca sef al statului major al esoadrei 
din Marea Neagrâ. In resboiul frauco-teutonic 
a comandat escadra din Marea Esticâ. t 
Opéré : Commerce et traite des noirs aux cotes 
occidentales d’Afrique, (1848).

Bouffes-Parisiens, teatru de operete în Pans, 
înfiinfat 1827 ; a întlorit mai aies sub duecfiunea 
lui Offenbach, (1855-66).

Bougainville, cea mai mare insulâ îu ^c“: 
pelagïd Solomon (Oceanul Pacific) ; delà lofab s 
protectoratul Germaniei,
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Bougainville, Louis Antoine de, vestit navi

gator franc., n. 1729 în Paris. 1766—69 a fâcut 
0 câlâtorie în jurul pâméntului. In resb. uw'd-amer. 
a comandat mai multe corâbü ; 1779 Chef d’Escadre, 
1780 mareçal de càxnp. 11811. A scris: «Descrip
tion d’un voyage autour du monde®, (2 vol.)

Bougie, (Trawc.J luminare. In chirurgie se 
nuniesc B. nisce betigaçe cilindrice, cari se fo- 
losesc pentrudilatareaunoroanale (uretra, esofag) 
aie oorpului onienesc sau pentru întroducerea de 
inedicamente în acestea. Se fabricâ din cearâ, 
cauciuc sau métal.

Bougie, (franc.) în limba arabà Budfaiah, 
oraç maritim în Algeria, départ. Constantine; 
port fortiücat, 12,381 loc. ; regele Vandalilor 
Geiserich îçi alesese B. de capitalâ înainte de a 
fi ocupat Cartagina.

Bouillé, François Glande Amour, Marquis, 
general franc., n. 1739 în Auvergne, luà parte 
la resboiul de 7 ani, 1768 guvernor al insulei 
Guadeloupe, apoi guvernor gen. în Maiünique 
Santa-Lucia, comandant supr. al trupelor franc, 
diu India vesticâ în decursul resboiului eu Anglia ; 
1791 ajutà pe regele Louis XVI. în fuga sa, apoi 
întrâ in serviciul lui Gustav III. din Svedia §i 
dupa moartea acestuia în armata prinfului de 
Condé. t 1800 în Londra.

Bouillon, conducëtorul cruciatei I., v. Gott- 
fried de B.

Bouillon, 1) B., oràçel în Luxemburg (Belgia), 
ou 2630 loc.; castel, folosit acum ca temnifà; 
cariere. Odinioarà B. era capitala principatului B. 
2) B., ducat, al lui Gottfried de B., care î$i amanetà 
ducatul la episcopul Obert din Lüttich; a ajuns în 
posesiunea familiei Lamarck, iar 1651 la Francia; 
apoi la familia Latoui'; 1837 se dete Belgiei.

Bouilly, Jean Nicolas, sciütor franc., n. 1763 
în La Coudray. f 1842 la Paris. Ca om politic s’a 
cempromis prin desele scbimbâri de opiniuni, 
dar ca om privât fù model de simplitate çi pro- 
bitate. B. s’a distins mai mult în dramà; operele 
sale sûut; Pierre-le-Grand, (comedie liricâ); J. J. 
Eousseaù à ses derniers moments, icorn. lir.); 
Turenne, (melodramà) ; Jeune Henri, (opéra co- 
niicâ), etc. Dintre celelalte scrierisùntdenumit: 
Contes offerts aux enfants de France ; Contes à 
ma fille ; Adieu du vieux conteur. Mes récapitu
lations; Portefeuille de la jèunesse ou la Morale 
de l’histoire enseignée par exemples, etc.

Boulanger, Georges Ernest Jean Marie, ge
neral franc., n. 1837 în Rennes, luptà 1859 îu 
Italia, apoi în China, 1870—71 comandant de 
régiment în Paris, 1884 comandantul trupelor 
din Tunis, 1886—87 ministru de resboiu, 1887 
comandant de corp în Clermont ; dégradât la 1888 
pentru insubordinatiune, fù aies députât çi se 
puse în fruntea unui partid ijovinist, numit Bou- 
langist; 1889 tras în cercetare, fngi în Belgia, 
apoi în Anglia; osândit la temnità pentru de- 
fraudare de bani publici, se puijcà 1891 la morm. 
amantei sale, M-me Bonnemain, în Bi'uxela.

Boulay de la Meurthe, Ant. Jaegu. Cl. Jos., 
conte, om de stat franc., n. 1761 în Qiauinouzey ; 
1783 advocat în Nancy, mai apoi în Paris. 1797 
inembru in consilinl celor cinci sute, contrat 
lacobinismului çi guvernamentulni directorial. 
1799 spriginî lovitura de stat a Ini Napoléon I. 
Dupa lupta delà Waterloo agita pentru recu- 
noascerea lui Napoléon II. f 1840 în Paris.

Enciclopedia românà Vol. 1.

Opéré : «Mémoires sur Napoléon», (10 vol., 1829) ; 
«Tableau politique des règnes de Charles II. et 
de Jacques IL», (1818).

Boul lui Dumne(|eu, insect, v. Coccinella.
Boulogne sur Mer, oraç eu port fortificat în 

départ, franc. Pas de Calais, capitala unuî aron- 
dism., la gura rîului Liane, 45.205 loc. (1891); 
episcopie, bài de mare, pescârii, comerciu în- 
semnat. In apropierea oraçului se aflâ o columnâ 
de marmorâ (53 m. înalta, 4 m. diam.) eu statua 
de bronz a lui Napoléon I., întru amintirea la- 
gârului delà B., (1803—1805).

Boulogne, sur Seine, orâçel înspre sud-vest 
delà Paris, 32,569 loc. (1891). Spre nord delà B. 
Be aflâ >Pâdurieea delà B.t (Bois de Boulogne), 
ou O multime de vile, parc eu ipodrom çi grâdini 
de aciimatisatiune.

Bour, animal, v. Bisou.
Bourbaki, CharlesDenis Sauter, general franc., 

n. i816 în Pau, flul unui colonel de origine grec, 
întrà 1836 în armata, 1854 general de brigadâ, 
se distinse în resboiul crimeic, iar 1859 la 
Solferino; 1870 îneredin^t eu comauda gardei 
pairicipà la luptele din jurul Metz-uluî, 1871 
priinesce comanda preste corpul de armata delà 
Loire, care avea sa delogeze Belfort-ul çi sa 
înainteze spre nord, ceea ce nu-i succese. In- 
cepênd retragerea spre Lyon, aQà drumul înehis 
de armata germanâ. Nevë^ênd nici o scâpare 
cercà sa se sinneida, ceea ce nu-i reuçi. l879 
pus în disponîbilitate.

Bourbon, veche familie franc., numitâ dupa 
castelul B. în Bourbonnais. Primul B., despre 
care amintesce istoria, este Adhemar, care 921 
fundà prioria Sowigny în Bourbonnais, çi sub 
urmaçii câruia vaza acestei famUii crescù tôt 
mai mult. Archambauld X. avù doué fete, 
Mahaut çi Agnes, cari ambele se mâritarâ dupa 
membri din casa Burguud. Beatrix, fata celei 
din urmâ, se mârità 1272 eu Robert, fini lui 
Ludovic cel Sfânt de Francia; astfel câçtigâ fam. 
B. drept de succesiune asupra tronului franc., 
îndatâ ce casa Valois s’ar fi stins. Ludovic L, 
numit Schiopul, fini lui Robert, primi 1327 delà 
regele Carol IV. titlul de duce de B., çi a fost 
unui dintre cei mai destoinici bàrba(i ai tim- 
pului sëu. t 1341. Drmaçul sëu a fost Petru L, 
conte de B.-Beaujeu, favoritul lui Ludovic XL, 
eu a càrui fleâ Ana se câsâtori. "f 1503. Fica 
sa Susana se mârità dupâ Carol de B., rennmîtnl 
Connétable. Când acesta se aliazâ eu împératul 
Carol V. în contra Franciei, ducatul fù incor
porât 1523. Linia mai veche se stinse eu Carol 
de B. 1527. Liuia mai tiuërâ, Vendôme, îucepe 
eu lacob de B., conte de I^a Marche, al doilea 
fin al lui Ludovic Schiopul, çi ajunge prin câsâ- 
torie, eu Anton de B., conte de Vendôme, pe tronnl 
din Navarra; apoi, stingêndu-se familia Valois, 
prin drept de succesiune, 1589, eu Henrie IV. 
pe tronul Franciei; mai târ4iu eu.LudovicXIV., 
nepotul lui Philipp de Anjou, çi pe tronnl Spaniei 
(1713), pe care il are âneâ în posesinne. Linia 
principalâ se stinse en nepotnl Ini Carol X., 
contele du Chambord 1883. Dreptnl de snceesinne 
trecù la linia laterala Orléans, care se trage 
delà Filip de Orléans, fratele Ini Lndovic XIV. 
Carol B., numit cardinalul de B., fini al 
patrulea al Ini Carol de Vendôme, frate en 
regele Antoniu de Navarra, n. 1523, a fost car-
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dinal, aichiepiscop în Rouen, dupa uciderea lui 
Henric ni. fù proclamai rege (Carol X.) de paitidul 
Guise-ilor. Neavênd multâ popularitate, reounoscù 
pe nepotul sëu Henric IV. ; 11590 la Fontenay 
in Poitou.

Bourbon, IJ B. Lancy, (B. l’ancien), oraç in 
départ, franc., SaÔne-et-Loire, arond. Cha- 
roÙe.s, 1663 loo. (1881), eu terme de pucioasà 
(41—56° C) cunoscute Eomanilor sub numele 
de Aquae Nisineii. 2) B. VArchamhauld, 
ora? în départ, fraec. Allier, arond. Moulina, 
3067 loc., de asemenea ou terme do pucioasà. B. 
a fost timp îndelungat re$edin(a Bom-bonilor, al 
câror castel a(}i e în ruine. 3) B. Vendée, capitala 
départ. Vendée, v. La Roche sur Ton.

Bourbonnais, tinut în Francia de mijloc, eu 
8039 kma., çi 285,000 loc.; bogat în cereale, 
poarae, vin, fier, marmorâ çi isvoare minérale; 
delà 1327—1523 a îoimat prindpatul Bourbon, 
la început de sine stâtâtor, apoi provincie a 
Franoiei, cuprinijênd départ, de acum Allier çi 
pâr(i diu départ. Cher, Creuse çi Puy de Dôme.

Bourdaloue, Louis, orator bis. franc., n. 1632 
în Bourges; prof, pentru retoricâ, fîlosofie çi 
teologia moralâ la colegiul Iesui(ilor din Burges. 
1686 fù trimis la Languedoc pentru convertirea 
Protestan(ilor la catolicism. •[• 1704. Operele sale 
au fost edate deBretonneau în 16 vol. (1707—34.)

Bourel, sau Ochiul boului, Impêràfel, ^ofrac, 
Gàtejel, Sfredeluf (Troglodytes parvulus), una 
dintre cele mai mioi pasert ale contiuentului 
nostru, are pene ruginii pe spate eu negre fâçii 
curmeziçe, çi preste ochi eu una oacheçà ; la gât 
albà çi pe foale roçietioâ eu negre linii undu- 
loase. Vara o petrece în regiunilo muntoaso, prin 
brâdet, iinde çi cuibâresoe, preste iarnâ se co- 
toarâ la oâmpii. [V. B.]

Bourel, v. Mêle.
BourenI, 1) B.,sat în Rom., j. Suce a va, pl. 

Sîretul de jos, face parte din com. rur. Cristesci ; 
740 loo. ; lângâ sat se aflà veohiul schit B., care 
adâpostesco 4 câlugâri çi servesoe satului de 
bisericà. Legenda dériva numele satului delà 
bomul gonit de Dragoç, çi prins în àpa Mol- 
dovei la locul, ce se chiamà B.

2) B. com. rur. înRom., j. Doljiu, pl. Bâi- 
lesci, ou 1149 loc.; n’are nici un càt. alipit.

Bourgeois, (franc, pron. burjoa), 1) burges, 
cetà(ean din clasa de mijloc, în oposi(iuue eu 
nohil, în sens mai larg (aplicat de Saint Simon) : 
represenjantii capital uJui f ata de muncitori. Bour
geoisie, burgesime, clasa de mijloc.

2) B. B&aBorgis, întipografîe un soiu de litere, 
dupa mârime între «petit* çi «corpus®, (v. ac.)

Bourgeois, 1) B., Leon Victor August, politio 
franc., n. 1851 în Paris ; 1887 prefectul polifiei 
din Paris, 1888 députât, 1890 ministru de culte, 
1892 ministru de justifie, (la ordinul lui înoepo 
procesul «Panama*) ; la 1895 formeazâ un cabinet 
radical-socialist, dar se retrage déjà la 23 Apr.

2) B., Emil, istoric franc., n. 1857 Paris, 1885 
prof. în Lyon.

BourgeSjcapitala départ, franc. Cherçia arond. 
B., lângâ riurile Auron, Langis, Moulon çi Yèvre, 
eu 45,342 loc., strade strâmbe çi murdare, case 
vechi çi încungiurate de puternice ziduri din 
vremuri vechi. Vrednice de amintit: catedrala 
St. Etienne, turnàtoria de tunui'i, çcoala pyro- 
technicâ, fabrioi de postav çi fier; comerciu eu

pietrii de moarâ, cftnepâ, vin çi postav. B. e 
veohiul oraç gaUic Avaricum, ocupat de lulius 
Caesar la 52 a. Chr. în luptà eu Vercingétorix ; 
mai tanjiu se numi Bituricae. Augustus, fiind 
B. bine fortifleat, îl déclara de capitala a pro- 
vinciei Aquitania prima. In evul mediu se (inura 
aioi çepte sinoade bisericesci ; mai înseninat o 
cel delà 1438, în care se statori sancjiunea prag- 
maticâ a bisericei igallicane.

Bourget, Paul, scriitor franc., n. 1852 în 
Amiens; a scris poesii de colorit inolanoolio, 
romane çi studii literare. La 1894 fù aies membru 
al Aoademiei franc. Opéré : «Poésies*, «Essais de 
psychologie contemporaine*, «Nouveaux Essais*, 
«Ernest Renan*, «Un crime d’amour*, »Pa.stels«, 
«Sensations d’Italie*, «Cosmopolis*.

Bourget, 1) Lac du B., lac alpin în départ, 
frauc. Savoia, aproape de Rhône, 238 m. preste 
nivoulmârii; suprafa(a 41 km*. 2) Le Bourget, 
sat spre nord-est delà Paris ; pe timpul asediârii 
Parisului 28 Oot. 1870 ocupat de Franoezi, 30 Oot. 
atacat çi ocupat de garda prus. çi la 21 Dec. 
victorios apërat.

Bourgogne, 1) (pron. burgonî) numele franc, 
al provinciei Burgund. 2) Teatrul B., cel mai 
veohiu teatru franc., întemeiat în secl. XVI. ; a 
înflorit mai aies pe timpul lui Molière. Din acest 
teati’u s’a desvoltat «Comédie française*.

Beurguignons, partid politic, care s’a lidicat 
în Francia contra partidului Armagnacilor în 
decui-sul turburàrilor din prima jumëtate a 
secl. XV. (1410—35). Numele B. se trage delà 
ducii de Burgund, loan Curagiosul çi Filip cel 
Bun, cari erau în fruntea lor.

Bourmont, Louis Auguste Victor de Ghaisnes, 
conte, mareçal franc., n. 1773 în oastelul B.; pe 
timpul revolujiunii ofioier în garda, emigreazâ 
împreunâ eu tatàl sëu çi ajunge adjutantul prin- 
(ului de Condé; 1794 se întoarce în Francia 
spre a lupta contra revolu(iunii. Mai târ^in adict 
al lui Napoléon, a ajuns general çi s’a distins în 
resboaiele 1813 çi 1814 mai eu samâ la Di’esda. 
1814 trecù la Bourboni. Se luptà 1823 ou inult 
succès în Spania, rechiemat 1824 ajunge 1829 
ministru de resboiu. 1830 primi comanda su- 
premâ preste expeditiunea din Algeria çi titlul 
de mareçal. f 1846 în B.

Bournemoutb, (pron. bornmet), loc de baie do 
mare în oott. engl. Hampshire, eu 37,650 loc., 
climâ domoalâ çi sânâtoasâ, (erni potrivit.

Bourrée, dan( vechiu frc. eu miçcâri vioaie în 
tact de 4/4, consista din douë parti do eâte 8 taote; 
sPiimënà eu Gavotte.

Bourrienne, Louis Antoine Fauvelet, de, se- 
cretarul lui Napoléon I._, n. 1769 în Sous, amie 
çi coleg ou Bonaparte în çcoala de j'esboiu diu 
Brienne, studià 1788 în Lipsoa; din 1797 seoretar 
intim al lui Napoléon, îl însoti pe acesta în toate 
resboaiele sale, dar fù dimis pe neaçteptate 1802, 
cum se pretinde, pentru nisoe operatiuni linan- 
ciare. Prevëtjènd âneâ de pe la 1810 veuirea la 
putere a Bourbon-ilor s'a dat pe paitea aoestoi'a 
çi fù numit prefoct al politiei din Paris, inso- 
(ind pe Ludovic XVIII. in Olaiida. Dupa restau- 
ratiunea a doua ajunse pe timp scurt ministru. 
In urma unor pierderi la bursâ çi a uuei coii- 
damnâri la închisoare înebuni; t 1^34 în Caen.

Bouru în copaci, se numesoe în Rom. un sema 
(cruoe, literâ, an, uume, etc.) sapat in coaja
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uQui copao cresout în mieziiina a doue proprie- 
tàti, çi admis ca atare de ambii proprietari. El 
se mai numesce çi oiopla?, gi ciopleag.

Jean Baptiste losephBieudonné, 
chiniist çi agrouom, n. 6 Febr. 1802 în Paris, 
prof, de chimie la Lyon. A fâcut càlâtorii sciin- 
fiflce în Columbia, Venezuela, Ecuador çi Peru. 
Éunth a numitdupâ dînsul genul Boussingaultia. 
A scris: Economie rurale. Paris, 1844; Agro
nomie, chimie agricole et physiologique. Parie, 
1860—74. 5 vol., (tradusâ in germ. de Gràger). 
t 1887. ' ^ [E. T.]

Bouvines, sat în départ, franc. Nord, spre 
sud delà Lille; la 27 Iulie 1214 Filip August 
din Francia învinge aici pe împëratul Otto PV. ; 
18 Maiu 1794 învingerea armatei franc, de nord 
asupra Austriacilor sub Kinsky. ,

Boves Icarii, cele 7 stele princ. ale ui-sei mari. 
Bovianum, capitala Peulrilor, (trib al Samni- 

(iloi); ocu])at çi dévastât de Sulla. Astâ(ji Pie- 
trabbondante lângâ Agnone.

Bovista, gen de ciupercàdintre Gasteromycetele 
Lycopei'dinee; cresce lasuprafata pimêntului sub 
forma unor corpuri sferice, albe çi cârnoase când 
snnt tinere, iar la maturitate învàliçul sau peridia 
devine uscat çi capëtâ consistenfa hârtiei, pe 
când toatâ substanfa de sub învëliç, sau gleba, 
se diferentiazâ într’o pulbere (sporii) çi într’un 
scbelet (capilitiu) format din firiçoare foarte fine, 
anastomosate. Invêliçul sau peridia este dublâ 
çi cornpusâ din douë foite; la maturitate ea 
creapà la vîrf çi prin deschidere ies sporii sub 
forma unei pulberi bnine. Diveraele specii de B. 
se ohiamâ popular; Puf, Puf ai, Befina-porcului, 
Befina-caiului, Befina-vulpei. [E. T.]

Bowdichia HBK, (botan.) gen de arbori din 
fam. Leguniinoaselor, trib. Sopboree, crësce în 
Brasilia. Decocfia scoai'tei de B. major Mart. 
contine ca principiu medical un alcaloid, sico- 
pirine, çi o gomâ; ea se aplicâ la diverse boale 
de piele çi stomnc. Çi ca lemn de ccD.stnicfie 
acest arbore e de mare importantâ. [A. Pr.] 

Bowie, c U t i t în forma de pumnal, numit dupa 
colonelul Tim B., cunoscut vénâtor în America 
de sud ; t 1836.

Bowle, (engl., pron. bôle), tasâ, ceaçcâ, mai 
aies vas pentru Punsch çi asemenea beuturi; 
dupa numirea vasnlui numele B. se dâ çi beu- 
turilor. B. se preparà din vin alb sau reçu, 
ou adaus de fragi, ananas, persece ori esenfe, 
apoi çi din Porter, Ale ori Champagne.

Bowlinggreen, (engl., pron. bolingrin), pajiçte 
verde bine îngiijità în grâdini sau parcuri, çi 
loo de joc pentm *Bowls<, joo engl. eu bile.

Bowring, Sir lohn, scriitor, explorator çi om 
politic engl., n. 17 Oct. 1792. La însârcinarea 
guvernului càlâtori în Germania, Italia, Egipt 
ÇI Siria spre a stndia raporturile comerciale ale 
acestor teri. Delà 1832—37 çi delà 1841—49 
membru al Camerei comimelor, unde se alàturâ 
la partidul celor ce combateau taxele vamale 
puse asupra cerealelor (v. Anti-comlaw-league) 
ÇI luptau pentru libertafea comerciala. La 1849 
a fost nunüt consul în Canton çi delà 18.64—59 
guvernor al HongkongnluL i-1872. B. a publicat 
0 colecfie bogatâ de cântece populare, adunate 
mai de prin toate {erile Europe! çi a scris îm- 
preunâ eu Villieis : >Heporfs on the commercial 
relations between France and Great Britain»,

(1835—36, 2 vol.) A mai publicat: »The kingdom 
and peuple of Siam«, (1857, 2 vol.) çi »Visit to 
the Philippine Islands», (1860).

Box, 1) B., instriunent pentru lupta eu pumnii, 
care mai aies în Englitera este considoratE ca 
artâ gimnasticE çi se face dupa auumite régule 
obsei-vate în general. In oraçele mai mari existS 
a. n. Boxing Saloons, în cari sc dâ instruc- 
tiune formalâ în aceastâ aria, çi se aranjazS çi 
lupte de întrecere. 2) B., grajd, sau despàrtement 
de grajd, întoemit pentru un cal.

Boyaca, departament în republica Columbia, 
86,3(30 km8., çi 516,940 loc. Capitala Tunia.

Boycott, numele unui câpitan engl., admini- 
strator al domeuiilor contelui Erne în IrlandOj 
care pentni stricteta sa fafa de arêndatorii çi 
subalternii sëi, deveni atât de nesuferit, încAt 
autoritâ(ile din Manda oprirâ ori ce seceriç pe 
moçiile acelea çi toatâ lumea. se feria do cl, 
detrâgëndu-i ebiar çi màncarea çi boutura; do 
unde hoycotare, boycottage, însemneazâ cx- 
cludere absoluta.

Boyer, Jean Pierre, presidentul repl. Haïti, 
n. 1776 in Port au Prince, mulat; 1818 pre
sident, unesce 1821 întreaga insulâ; resturnat 
1843. t 1850 în Paris.

Boyle, Robert, naturalist, n. 1627, f 1091 ; este 
cel dintâiu care întroduce în studiuL chimiei 
metoda expërimentalâ; lui se datoresce idea câ 
fermenfii ar pnté fl causa fenomenelor pato- 
logice. B. e cel dintâiu care emise pârerea, oâ 
numërul coi'purilor simple e mult mai mare de 
cum se credea pe atunci. S’a ocupat sa détermine 
composi(ia aeiulni; a recunoscut existenfa sub- 
stanfei vitale fârà a o puté sépara, ceea ce a 
fost fâcut mai târ(Jiu de Lavoisier. B. poate fl 
considérât ca fundatorui analisei calitative a 
apelor minérale; în fine tôt lui se datoreso pri- 
mele încercâri asupra extragerii fosforului. B. 
a fost fundatorui Societatü regale din Londra.

Boyne, rîu în Irlande, se varsâînMarealricâ; 
113 km. lung. Lângâ B. a rejmrtat Wilhelm HI. 
de Orania, 10 Iulie 1690, o inviugere asupra lui 
lacob II.

Boz, 1) numirea româneascâ a plante! 8am- 
bueus Ebulus L. (v. ac.); 2) pseudonimul lui Ch. 
Dickens, (v. ac.)

Boza, locuinfa isolatâ în Bom., j. Ilfov, pL 
Oltenita, însemnatâ prin lupta urmatâ aid la 1600 
între Mihaiu Viteazul çi Turci.

Bozen, fital. BohanoJ, oraç în Tirol, eu 11,744 
loc.; capitala câpitanatului B. (1744 km*., eu 
67,496 loc.); judecâtorie, decanat, caméra in>- 
mercialâ, oflciu de yamâ, comanda statiunii mi- 
litare; monumentul lui Walther von der Vogel- 
weide; bisericà frumoasâ în stil gotic; çcoale. 
B. e centrul comunicatiunii în Tirolul de sud 
çi locul principal al comerciului de transit delà 
Italia înspre nord. Export de fructe sudice brute 
çi preparatc.

Bozior, com. rur, în Itom,, j.Buzëu, pl, Pârscov, 
forrnatâ din 21 cât., eu 2270 loc. Teren muntos 
çi bogat în substaute minérale: fier, sare çi o 
multime de isvoare minerais; are 7 biserici çi 
0 çcoalâ.

Bozàky. Atoisiu, jurist magb., n. 1842 în Buda; 
delà 1868 prof, pentru dreptul roman çi ecle- 
siastic çi mai târtjiu diroctor la Aea/lemia dia 
Üradea maro. A scris manualo de drept roman

36*
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(lostitutiunile, Pandeotele, etc.) austr. çi canonic 
çi a ^nut numeroase prelegeri despre viata Ro- 
manilor.

Bozoviciu, (Bozovics), comiinâ mare çi opid in 
Banat, cott. Caraç-Severin, lângâ rînl Miniç, eu 
aproape 4000 loc. ; central cercului administrativ 
de acelaçi nume çi central Almajului; proto- 
pretore, judet cercual çi carte funduarà, are 
oficin postal çi de telegraf. In documente istorice 
se amintesce pentni prima data la 1484 sub re- 
gele Matia de Hunyad. Pana la 1878 apai’tinea 
fostului confiniu militar. (Cf. Pesty Frigyes : A 
szbrényi bânsâg és szorényi vârmegye tôrténete.)

Bozra, v. Bostra.
Bozzaris, v. Botai-i.
Br. in chimie prescurtai's p. 1 atom Brom.
Brabançonne, cântec national helgian, datond 

delà 1830. Textul e de actorul franc. Jenneval, 
musica de cântâretul Campenhout.

Brabant, io çesul olando-belgian, mai
înainte ducat; e impartit in: 1) B. de nord, 
provincie olandezâ, 5128 km8., eu 509,628 loc. 
(1890); capitula Herzogenbusch. 2) B. de sud, 
prov. belpanà, 3283km8., eu 1.128,728loc. (1891); 
capitula Bru xela. B. e udat de rîurile Maas, 
Schelde çi numeroase 
canalo ; solul foarte 
productiv. Industrie 
infloritoare de : bum- 
bac, postav, dantele, 
pinzârii çi pielârii.
In secl. V. B. ajunse 
in posesiunea Fran- 
conilor, 870 eu Lotha- 
ringia la Germania;

' 1190 ducat (Hein- 
rich I.), 1430 se dete 
lui Filip cel Bun ;
1477 ajunse in pose- 
sinnea Habsburgilor.
In resboiul de inde- 
pendentâ 'J'erile de jos unité ocuparâ B. de nord, 
care se despârti de Spania 1648. B. de sud treoù 
1714 la Austria, 1794 la Francia, 1815 fù unit 
ou B. de nord sub stâpànire olandezâ; 1830 
provincie a Belgiei.

Brabançoni, (BrabanpiJ, trupe de mercenari 
desfrànati in secl. XII., cari erau in serviciul 
regilor din Francia çi Englitera.

Brabet, in graiul Bànâtenilor numele vrabioi. 
(Cf. S. Fl. Marian Omit, pop.) Brdbete numesc 
Oltenii vràbioiul.

Brabeufi, în vechime numele celor ce aranjau 
turnirele, jocurile de luptâ ; mai târijiu se numesc 
B. jurorii jocurilor de luptâ, çi la univorsitâti 
presidentü disputatiunüor.

Braça, mësurâ de lungime în Portugalia, 
= 2'2 m. ; în cuadrat = 4'84 m8., ounosouta çi în 
Brasilia.

Bracciano, lacul delà —, (Xacus Sabatinus), 
lac de formà rotundà în Italia de mijloc, spre 
est de Civittavecchia ; 50 km8., çi afuud pana 
la 300 m. Se scurge prin rîul Arrone.

Brachelli, Hugo Franz, statistician, n. 1834 
în Briinn, 1860 prof, la politechnicul din Viena, 
1872 director al biroului statistic din mini- 
steriul de comeroiu austriac. A scris: Statelo 
Eui'opei, Schitâ statisticâ a monarchiei austriace. 
t 3 Oct. 1892.

Ànatomia unui Brachîopod.

Bracherium, bandagiu spécial contra erniilor.
Bracbetto, vin italian din tinutul Turiuului çi 

Alessandriei, eu 12—12'5 proc. alcool.
Bracbialis, arteria brachialà, conduce sângele 

la partea superioarâ a bratului.
Brachiopode, animale provë(}ute eu coohile 

bivalve; din causa aoestei asemënâri eu scoicele, 
erau odinioarâ considerate ca molusce, valvele nu 
sûnt însâ una dreâptâ çi una stângâ ca la scoici, 
ci (v. ilustr.) una dorsalà (d) çi una ventralà (v) ; 
astâcji în urma studiilor ontogenetice, ele for- 
meazâ o olasâ din tipul viermilor. B. sûnt 
animale marine, fixe, fârâ cap çi fâra picioare, 
corpul bilateral simetric învëlit într’o manta. 
De O parte çi alta a gurii se alla doué brate in- 
toai’se în spiralâ (br), tentaculele; ele sûnt sus- 
tinute de un schelet branbial (s) fixât do valva 
dorealâ. Gura dà în unesofagiu souri, care se 
continua în un stomac încungiurat de o ghiu- 
durâ mare digestivâ (f). Intestinal descrie mai 
multe oirconvolutiuni çi se deschide sau în oavi- 
tatea palealâ prin un anus latéral (Ecardines), 
sau se terminâ închis fârâ anus (Testicardines). 
Aparatul circulator comunicâ eu oavitatea gene- 
ralâ a oorpului, sângele este pus în miçoare de 

câtrâ 0 vesiculâ mus- 
culoasâ situatâ dea- 
supra stomacului (c). 
Respratiunea se face 
prin tentacule çi pria 
fata interna a inan- 
talei. Oi'ganele de ex- 
oretiune se aseamënâ 
eu organele sogmen- 
tale ale viermilor, 2 
pârechi. Sexele sûnt 
deosebite. Organele 
sexualë sûnt situate 
ca la viermi pe fatain- 
temâ a cavitàtii rise- 
crale. Valvele sûnt 

iniçcate de muçchi spécial!: abductori (ab) çi 
adductori (ad), cari servesc la desebiderea çi 
închiderea lor. Sistemul nervos constâ din gan
glion! uniji între ei astfel, oâ forineazâ un inel 
esofagian. Se cunosc 2600 speoii, din cari mimai 
110 trâiesc; formele fosile au început déjà din 
silui'ian. Se subîmpart în B. Ecardine çi B. 
Testicardine. Eoardinele au cochila lipsita de 
çarnierâ çi de schelet branchial; anusul latéral. 
Testicardinele, cochila prevoijutâ do çarnierâ çi de 
schelet branchial, lipsitedeanus. (Cf. A. Hancock, 
Ou the Organisation of the Braiichiopoda (Philos. 
Tran.sact. 1858); L. Joubin, Recherches sur l’ana
tomie des Braohiopodes inarticulés. Arch. de 
zoologie. Exper. 2 sérié. Vol. 4, 1886.)

[Dr. N. Leon.]
Bracbistochrone, v. Cicloida.
Brachium, (lat.J bra(, B. ecdesiasticum, bratu 

eolesiastio, puterea spiritualâ ; B. saeculare, bratnl 
mirean, puterea secularâ.

Brachvogel, Albert, Emil, dramatuig çi ro
mancier germ., n. 1824 în Breslau, t 1878 m 
Berlin. Scr. pi’ino. : dramele : »Narziss«, »Mon do 
Caus«, »Prinze,ssin Montpensier« ; çi ronianele: 
»Friedemauu Bach« (1858), »Benoni« (1860), »Dei 
Trôdler. (1862), »Parcival« (1878), «El Doradm 
(1880), Opéré complété eu o biografie de M. 
ÎÈling, 1879—83, (1(5 vol., lena).
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Braohy — Cgree.J scurt; se folosesce des în 

composipune, s. e. B.-biotic = de via^â sourtà; 
B.-diagonala, într’un romb diagonale mai scurtâ 
în opos. eu cea mai lunga (Makridiagonala) ; 
B.-grafia, stenografia, etc. B.-metropia, miopia, 
vedere scurtâ; B.-pneuma, resuflare scurtâ; 
B.-syllabus, picior de vers ce consista din silabe 
Bourte, s. e. pyrrchichius, etc.

Brachycephal, (grec.) eu capul scurt; craniu 
B. e acea foimâ a craniului omenesc, la care 
oel mai mare diametru de lâp'me e aproape égal 
ou oel mai mare diametm de lungiine. V. Meso- 
cepbal çi Dolichocephal.

Brachylogus, cuvêntare scurtâ, fârâ concisiune 
însâ, çi atât de scurtâ încât este obscurâ çi 
aproape neînteleasâ; acestgen de cuvêntare con
stitue prin urmare un vipu de eloquenfâ. B. 
juris civilis, sau Corpus legwm Institutionum, 
prescuitare fârâ importantâ a »InstitutiunUor« lui 
lustinian, din secl. XL sau XTI.

Brachypodium F. B., (botau) gen de plante 
din fam. Gramineelor, trib. Festucee, cuprinde 
vr’o 5—6 specii respândite în Europa çi Asia 
temperatâ, din cari insâ una sau doué î§i extind 
arealul lor pânâ în Africa sudicâ çi pânâ în 
America boréal-pacificà. La noi cresce obsiga, 
B. silvaUcum R. 8., în pâduri, iar B.pirmatum 
P. B., pe locuri aride. [A. Pr.]

Brâcie, bete late, întrebuinfate la costumul 
teranilor romani. Cingâtoare de lânâ eu colori 
vii, uneori cusutà eu mârgele, fluturi çi en fir. 
Se poartà în diferite lungimi dupà felul portului 
existent în diferite locafitàti.

Bracteal, (botan.) ce e de natura bracteelor; 
frunee B., cele ce se aneamenâ eu bracteele 
stabUind trecerea între acestea ?i frunzele 
propriu dise.

Bracteat, (botan.) ce e înso(it de bractee, s. e. 
fructul de Brad, Pin, etc.

Bracteate, monete de aur ori argint, subtiri, 
eu 0 singurâ legendâ, care pe o lature a monetei 
apare ridicatà (relief), iar pe cealaltâ înfundatâ.

Bractee, (botan.) fmnze modificate din veci- 
nâtatea unei flori sau ce se aflâ între florile 
unei inflorescente. Se deosebesc de frunzele 
adevèrate prin formâ, colnare çi disposipe. Ele 
se disting dupà numèr în: solitare, geminate; 
dupa insertiune: articulate, axilare, latérale, pe- 
tiolate, amplexicanle ; dnpâ formâ : rotunde, cor- 
difome, lanceolate, setacee, întregi, pectinate, 
multifide, tomentoase, spinescente, membranoase, 
scarioase; dupâ duratâ çi coloare: caduce, per- 
sistente, colorate. La Maregraviee çi la Disebidia 
au formâ de urne, (ascidia, v. ac.) Beu cite mai 
multe B. sub o floare sau sub un grup de flori 
formeazâ; caliculnl, involucm, involucelul, etc. 
(j. ac.) Bracteifer, parti din plantâ ce poartâ 
B. ; s. e. pedunculul, etc. Braettiform, eu aspect 
9' formâ de B., cum sûnt frunzele florale cele mai 
externe delà CbimoBanthus fragrans Lindl., etc,

[S. Çt. R.J
Bracteele, (botan.) bracteele cele mai mici iji 

mai interne, in casul când sûnt mai multe ; mai 
multe B. compnn involucelul (la Umbelifere, etc.) 
Bracteoîat, organ ce poartâ B., s. e. floarea delà 
Graminee, etc.

Brad, numire vulgarâ datâ arborelui Abies 
pectinata, (Abies Mai ; Brad-M = Abies pec-

tinata; Brad-rofu == Picea exoelsa, (Abies ex- 
celsa). (v, Abies.)

Brad, comunâ mioâ înTrans., cott. Uniedoarei 
eu preste 3000 loc., dintre cari 8/4 sûnt RomÛni, 
ceilalti Magh. çi Germ. Se imparte în B. oraç 
?i pâdure. Criçiil-Alb îl strâtaie dealungul. In B. 
se (ine în fiecare Joie tîrg de septëminâ (vite, 
cereale, poame çi legume). Are 3 biserioi (gr.-or., 
rom. cat., ref. calv.) çi o sinagogâ, un gimnasiu 
roman gr.-or., 2 çcoale confesionale primare çi 
0 çcoalâ de stat ; protopresbiterat çi preturâ, B. este 
sediul despârtemêntului X. al Asociatiunii Trans. ; 
aci se aflâ asociarea de crédit çi economii » Cri- 
ganat, statiunea flnalâ a câii ferate Arad-Csanâd, 
directiunile societâtilor germane de mine numîte : 
•Societatea 12 apostoli din Ruda« çi >Musariu- 
Eacova», oficiu silvic, etc. In çteampurile modem 
întoemite din B. se exploateazâ aurul în mësurâ 
californicâ, aça câ venitul curât al acestor so- 
cietàti varieazâ între 3—600,000 fl. Cu deo- 
sebire se aflâ aur în col(ul vestic al Muntilor 
Apuseni în; B., Barza, Buda, Criscior cu Valea- 
Morii çi Valea-Arsului. Aurul se scoate din mine 
în corfe mênate cu putere electricâ. CHmnasiul 
roman gr. ort. dm B, a fost înfiiotat de preo- 
fimea gr. ort. din protopresbiteratele Zaraiidalui 
çi Halmagiului, cari odinioarâ formau cott. Zarand. 
Ija îndemnul proo|imei, Bomânii din 92 comu- 
nitâti zaï'andene in adunârile lor, (inute delà 
4/16 Febr. pânâ 4/16 Mart. 1862 în B., Bâita, 
Baia de Criç çi Halmagiu, au ennneiat conclusnl: 
»oedâm, dâm çi donâm de bunâvoie împrumutul 
liber national de stat din anul 1854, încât acela 
e proprietatea noastrâ, fârâ considerare la reli- 
giune, spre a forma un fond solid pentm un gim- 
nasiu gr. res. român în B.< Din aceastâ donatiune, 
precum çi din dârnicia preotimei çi a unor mireni 
conscii de însemnâtatea educatiunei nationale, 
s’a créât fondai gimnasial, care alimentât din 
când în când eu ajutoare din fondurile archid. 
din Sibiin çi diec. din Arad, çi eu obolul unor 
binefâcëtori, a crescut pânâ la 31 Dec. 1896 
la suraa de fl. 171,233'87 în obligatiuni de 
stat, private, bârtii de valoare, deposite la di
ferite institute de crédit çi economii, realitâti çi 
moçia din Mihaleni de I048ljt jug. 23<CL Cu 
conlucrarea lui losif Baça, Dr. losif Eodoç, 
Amos Frâncn, loan Fiâncu çi George Secnla, 
s’a compus »Statutul gimnasial» (5/17 ilart. 1869) 
în cadrele >8tatutnlui organic al bisericei gr.-or. 
rom. din Ung. çi Trans.» çi a primit aprobarea 
ministrului de culte çi instr. publ. bar, losif 
Eotvos, la 30 Mart. 1869, sub Nr, 5667, prin 
care s’a dat gimnasiului çi dr^jtul de publi- 
citate. Inaugurarea s’a fâcut în 1W19 cu clasele L 
çi U. Numërul claselor a crescut treptat In 1872/3 
erau 5 clase gimn. Dar cl. V. s’a sistat dupâ un 
an din causa insuficientei mijloacelor materiale. 
Au remas numai 4 clase çi aceste s’an snstinut 
pâoâ în présent. In legâturâ cu gimnasiul se 
aflâ çio çcoalâ primarâ pregâtitoare pentm 
gimnasiu cu doi învètâtori în B. çi una în Hal
magiu cu un învètâtor, loti salarisati din fondai 
gimnasial. Gimnasiul stâsub inspectiunea dircctâ 
a Consistorului arch. din Sibiiu. Admiuistratia 
averii o îngrijesc fundatorii prin >represeataota 
gimnasialâ» constituitâ din 72 meinbri, cari se 
adunâ în flecare an (21 Maiu), spre a asculta 
raportul directiunii gimn. despre mctsul instme-



558 Brad — Braga.

tiunii, çialconiitetuliii gimn. despre administrarea 
averii fondului, revideazâ ratiociniile çi iau më- 
surile necesare pentru prosperarea institutului.

Comitetul giniDasial, eu 12membri çi direotoral 
gimn., îngrijesce de toate afacerile institutului. 
Ginmasiul, în decursul existen^ei sale de 28 ani, 
a fost cercetat de 2305 elevi. Au func|ionat delà 
1869—1897 eu totul 16 profesori. In timpul mai 
nou s’au zidit sale de învëtàmênt coiespundêtoare 
recerintelor igienice, un pavillon pentru gim- 
nastioâ, doue sale noue de învëtâmênt, s’a sporit 
numërul profesorilor ovdinari delà 4 la 6, çi 
li-s’au améliorât salariile ; s’au sporit miiloacele 
de învëtâmênt eu o biblioteeâ organisatâ, eu 
cabinete pentru istoria naturala, fisicii, chimie, 
istorie-geograüe, desemn çi numismaticâ; s’au 
înfiintat fonduri fllantropice pentru îngrijirea 
elevilor morboçi, çi ajutorarea celor sâraci. Limba 
instruc^unii la gimnasiu e cea romanâ; e in
stitut public, care se bucurâ de toate drepturile 
unui gimnasiu public de stat. (Literaturâ : Istorioul 
gimnas. public gr.-or. roman din Brad în pro- 
gramele XIX. çi XX. pe anii çcolari 1894/5 çi 
1895/6 ale gimn. din Brad.) [Dr. P. O.J

Brad, mànâstire în Rom., j. Buzeu, pe malul 
stâng al rîului Niçcov, com. Tisâu, avênd o po- 
sitie întaritâ; timpul fundârii ei e neounoscut; 
zidurile. ce o încungiurâ, air o grosime de 85 cm. ; 
aici s'a dat lupta între Turci çi Eteriçti (1821); 
astâ(}i e secularisatà, çi biserica servesce locui- 
torilor din càt. Valea-roa çi Haleçu; casele mâ- 
nastirei sûnt ruinate.

Brad, loan, prefect rom. la 1848; n. 20 Oct. 
1817 în Orlat; astudiat gimnasiul în Blaj çi cursul 
montanistic din Sëcârèmb. Trecut în Rom. a fost 

.prof, de limba germ. laasilul din Craiova. La 1848 
reîntors în Trans. B. ajunge prefect de gloate în 
scaunul Sibiiului, mai tânjiu în aceeaçi calitate 
la Fâgâraç. La 1849 întràîn armata austro-ung.çi 
în resboiuldin 1859 avanseazâlaranguldecâpitan 
çi ia parte la ocuparea Venefiei. f 4 Pebr. 1890.

Bradano, rîu în Italia inf., isvoresce din Lago 
di Pesole spre sud-est do Melfi, se varsâ in 
golful delà Tarent; 130 km. lung.

Brâdesci, com. rur. în Rom., j. Dolj, pl. Jiul 
de sus lûugâ rîul Jiu, formata din cât. : B. de 
jbs, B. de sus, B. din dos çi Meteu, avênd în 
total 2085 loc. ; 3 biserici çi 1 çcoalà mixtâ. 
Com. e traversatâ de çoseaua nafionalâ Ci'aiova- 
T.-Severin çi de calea feratâ Bucuresci-Vêrcio- 
rova. La B. se gasesc urmele unei veclii cetâti, 
despre care se crede a fi vechia cetate romanâ 
Pelendova; asemenea se gâsesc în apropierea 
com. urmele unei niiei cetàtui, numitâ Abradu.

Brâdë^el, com. rur. în Rom., j. Suceava, pl 
Moldova de sus, formata din sat. : B., Horod- 
niceni, Râbâia, Botesci, Rotopâuesoi çi Mihâesci, 
ou 3350 loc., cari se ocupà eu agricultura çi 
prâsirea vitelor; are 4 biserici eu 4 preo(i çi 
2 çcoale i-urale mixte.

„Bràdetul“, institut de crédit çi economii, so- 
eietate pe aefii în Orlat (Trans., cott. Sibiiu), 
înfiintat 1893 çi înregistrat sub Nr. 4240. Capital 
social: 25,000 în 500 aofii à 50 cor. Cupoanelo 
se prescriu dupa 3 ani. Profitul (1895) 2104'90. 
Fond de reservà 2124-76. Depnneri 55,773. Divid. 
pro 1894—10°/0, pro 1895—8°/o émis. I. çi 50/0 
émis. II. Revirement: 268,866'98 (tôt în coroane).

Bradford, oraç industrial (cott.) în nordul En-

gliterei, eu 216,361 loc. (1891); central tesetoriei 
de për çi lânâ; industrie de bumbac, màtasâ çi ma- 
çini ; în împrejurime industrie însemnatâ de lier.

BrâdicenI, com. rur. în Rom., j. Gorj, formata 
din cât. : B. çi Dràgoesci, are o suprafa(â de 
1160 hectare, eu 1270 loc. ; 1 çcoalà çi 4 biserici 
tîrg septëmânal çi unul anual (8 Sept.) In apro- 
piere treoe apa Bistrifa. Numeroase inonote 
romane s’au gâsit’aci. La 1 Oct. 1727, Carol VI. 
împ. Austriei çi al Olteniei (anexatâ la Austria)’ 
aoordà Bulgarilor din B. privilegii oreditare, (Cf. 
Hurmuzaki, Doc. VL, pag. 399.)

Brâdicesci, sat foarte vechiu în Rom., j. Fâlciu, 
pl. Crasna, formeazà com. rur. eu sat. Tàlpâ- 
geni; 1200 loc.; în apropiere se aflâ scliitnl B., 
infiin-tat la 1692 de Varlam, episcopul de Huçi ; 
astâiji e redus la biserica de mir pentru sàteiii.

Bradipul, animal, v. Ai.
Brâdi^oara, pasere, v. Alunar.
Bradlaugh,(pron. Bredlâ), Charles, politicengl., 

n. 1833 în Londra; ajunse la mare iiifliieufâ la 
clasele muncitoare, 1880 çi 1881 a fost aies la 
Nottingham députât în casa de jos, in care fii 
primit deabia la 1886, deoarece denegà jurà- 
mêntul. t 1891 în Londra.

Bradlenka, rîu, atluent din dreapta al riiilni 
Beraun în Boemia, isvoresce din Pâdurea boeinâ, 
se varsâ lângâ Pilsen; 82 km. lung.

Bradley, (pron. bredli), James, astronoin engl., 
n. 1692 în Shireborne; s’a pregfttit pentru preotie, 
însâ 1721 a pârâsit aceastâ cariera, çi fù iminit 
profesor de astronomie la Oxford, iar 1742 
director al observatorului astr. din Greenwich. 
1727 a desooperit aberafiunea luminei; 1748 
nuta(iunea osiei pâmêntului. -j- 1762.

Bradul mortului se (ine de datina poporalâ 
delà înmormêntàri. Dacà moare un juno, se taie 
un brad tinër çi înalt, se înfrumseteaza ou llori, 
pantlice çi raarame, çi apoi se leagâ de stîlpul 
por(ii la casa mortului. Când preotui pleaeâ ou 
mortul, un june poartâ bradul înaintea conduc- 
tului, iar dupâ îumormêntare îl împlàntâ lângâ 
crucea delà mormênt (v. Dendropliorii). B. la 
Romanii vechi a fost simbolul jalii çi al mortii. 
Plinius (Hist. nat. XVI. 17) spune, câ la Romani, 
acolo, unde a fost mort în ca.sâ, înaintea uçei 
s’a pus un brad, ca însciin(are, câ o inoi t în casa; 
din brad se puneau crângi çi pc rug, po care 
se ardea cadavrul. B. dinelor e trecctoarea aindor 
între cele doue lumi. B. a fost çi simbolul 
puterii nemuritoare a naturel, pentrn-cà este tôt 
verde. In oultul (jinei Magna Mater, B. a fost 
arborele sacru al dinei, (Ovidius Metli. X. 103).

1.41111.)
Bradycardia, retardarea pulsulni,
Bradylalia, vorbire retardatâ, causatâ de în- 

greunarea conducerii stimulilor delà creeri la 
organele perifere; obvine la inorbi cercbrali.

Bradypepsia, mistuire greoaio, retardatâ.
■ Bradypodidae, (zool.) fam. nedintatolor (v. Ai )

Bradysuria, numitâ çi stranguria, consti-in- 
gere, silâ ueplàoutâ de a lâsa nrinâ, deçi beçioa 
poate fl aproape goalà; obvino la cataro do beçicâ. 
Tratamentul medical, v. sub Cystita.

Brâesci, com. rur. în Rom., j. laçi, pl- Càr- 
ligàtura, compusâ din 8 càt. eu 2910 loc., agri- 
cultori çi economi de vite.

Braga, beuturà gâtitâ din seminto de niera 
(Millium sativum), usitatà în (erile roniùne, in
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Bulgaria, Sêrbia çi Macedonia. Meiul se rîjnesce, 
se fierbe, çi decoctul nestrecurat se aupune la 
fermentatiune, dupa ce i-s’a adaugat o cantitate 
mica de ferment. B. connue în solutiune pufio 
alcool (pânâ la l°/o)i acide organice, mai aies 
acid acetic, lactic, butiric, glicoasâ, dextrinâ, 
glicerinà çi sâniri minérale. Ea se presintâ ca 
lichid turbure alb-gâlbniu bàtênd în cenuçiu (ca 
cafea eu lapte), la începutul fermenta(iunii de 
gnst dulce, dupa înaintarea ei de gust acid. B. 
este O beuturâ hrânitoare, din causa amidonului 
çi glutenului ce con(ine.

Braga, capitalâ districtualàîn provincia portug. 
Entre-Minbo-e-Douro, între rîurile Cavado çi 
Deste, eu 111,755 loc. ; archiepiscopie cat. In 
seol. V. B. a fost capitata imperiului Suevilor; 
mai tàr<}iu ajunse în posesiunea Arabilor, delà 
cari O leocuparâ Castilianii. Câtva timp a fost 
çi resideu(a domuitorilor portughezi.

Braga, Theophilo, filosof portughez, poet çi 
scriitor foarte productiv, n. 1843 în Toola di 
San-Miguel în Azore; edâ 1859 în etate de 
15 ani un votum de poesii lyrice ; »Fothas verdes», 
çi 18()4 »Visao dos tempos*. Distingêndu-se pe 
terenul literar-istoric ajunse prof, la Cnrso su- 
perior de Lettres în Lissabona. Opul sëu «Historia 
da litteratura portugueza*, 20 vol. (1870—80) 
este prima ist. lit. port, modernâ. B. a mai scris 
0 gramaticâ port., un manual de ist. lit. port, 
çi 2 anthologü.

Bragadir, 1) fort al cetâtii Bucuresci, situât între 
Mâgurele çi Domnesci, construit dupa proieotele 
gen. Brialmont. (v. Bucuresci.)

2) B., douë sate în Rom., j. Ilfov, pl. Sabaru; 
nnul situât la sud-vest de Bucuresci. în depârtare 
de 11 km., pe ambele maluri ale rîului Cioro- 
gârla, fàcênd parte din coin. rur. B.-Bulgani, 
eu 763 loc., însemnat prin o mare fabricâ de 
spiit çi alta de fâinâ (între B. çi Cornetu), 
amêndoue ]n'oprietatea flrmei Marinescu-Braga- 
dira; celalalt situât spre sud de Bucuresci, în 
depârtare de 21 km., pe malul stàng al rîului Sa
baru, fàcênd parte din com. rur. Streini-Dobreni, 
ou 1392 loc. agricultori.

3) B. bereria, v. Bero.
Bragança, capitata pievinciei portug. Traz-os- 

Montos; 5070 loc., episcopie, centrul productiunii 
de màtasà.

Bragança, este çi numele unei dinastii, 
care a domnit mai de mult în Portugalia çi Bra
silia. Intemeietorul oi a fost Alfons I. (t 1461.) 
Dinastia B. a urcat tronul Portugaliei la 1640 
eu loan IV., s’a impartit 1826 prin renun- 
taroa lui Dom Pedro I. la Portugalia, în 
linii, oea din Brasilia, detronatâ 1889, çi cea din 
Portugalia, stinsâ 1853 eu Maria da Glorias.

Braghina, varietate de strugure, cuboabe roçii, 
mërnnte çi rotunde.

Bragi, în mit. nordicâ unul din 12 Asi sau 
4ei de frunte, fiul lui Odin eu Frigg, însurat 
eu Idun, ijina tineretei. B. a fost (Jeul poesiei 
çi renumit pentm oratoria sa. [Atm.]

Braha, drojdia ce remâne în cazanul de rachiu.
. Brahe, rîu, afluent stâng al Vistulei, isvoresoe 

ÿn laoul delà Grosschwessin çi se revarsâ la 
Fordon; 195 km. 1., 15 km. navigabil.

, Brahma, ijeitatea supremà la IncJLi. B. a purces 
din unitatea primitivà çi necreatâ; din el sûnt

toate çi la el se întorc toate; B. e creatorul, 
care a fàcut toatâ lumea. In Trimurti, treimea 
indien, a fost peisoana cea mai veche. B se în- 
chipuiesce când eu 4 când eu 5 capete, ce în- 
seamnâ, cà e atot-soiutor, mai départe se în- 
chipuiesce eu 4 màni, ca semnul puterii uni
versale. Saravasti s’a chiemat muierea lui. (Cf. 
Barowit.) [Atm.]

Brahmanas, v. Weda.
Brahmani, (Brahmini s. WaniJ, rîu litoral în 

prov. ind. brit. Bengalia; 450 km. 1. ; se revarsâ 
in golful bengalie.

Brahmani, la Im}i preotii deului Brahma 
(v. ac.); ei au représentât pârerile çi dogmele 
sustinute despre Brahma, divinitatea cea mai 
înaltà, çi au format casta de frunte în stat. B. 
âneâ delà început au sciut sa punâ mâna pe 
puterea lumeascà în stat, pentru-câ (}iceaui ca 
ei purced din gura lui Brahma, çi fiind în stat 
cei mai învëtâti, au stâpânit iniinile çi spiritele 
inultimii çi ajungênd conducëtori, s’au provëcjut 
eu bunuri pàmêntesci, onoruri înalte çi privilegii, 
ba chiar çi pâmêntul (erii Lan déclarât proptie- 
tatea lor, çi din arenda lui trâiau în desmer- 
dare. Regele (Raja) a trebuit sa fie aies din casta 
lor, sà asculte sfatul lor, pe diregâtori sâ-i aleagâ 
asemenea din casta lor çi astfel ei administran 
statut çi toate pagodele (templele). Cbiemarea lor 
preoteascâ a fost, ca sa (inâ rugâciuni, s’aducâ 
sacrifloii çi sa faeâ purificàri; sa ceteascâ Vede-le 
(câi'tile sfinte) çi sa le explice învëtaceilor ; sa fie 
mijlocitori între ()ei çi oameni çi preste tôt sâ 
apere religiunea, ce eraisvoml puterii lor; ei con- 
siderându-se pe sine de modelele întelepciunii, 
dveptafii çi ale curâ(eniei morale, au réclamai 
venerare divinâ, iar popoml s’a dedat a-i (iné 
de sfinti çi inviolabili, încât nimenea nu era 
iertat sà punâ mâna pe B. Dupa regulele or- 
dinului lor B. se înipâr(iau în 4 clase : 1) Bràh- 
wakiarii, (învë(âceii lui Brahma) din copilârie 
pânâ la an. 13. 2) Crrahasiii, delà 13 pânâ la 
45 ani ; din aoeçtia se fàceau preotii de pagode 
çi de casele aristocra(ilor çi aveau drept la oflcii 
publice. 3) Wunaprastii (Eremi(ii), B. delà 45 
pânâ la 72 ani ; ajungênd aceastâ etate se re- 
tràgeau în singuràtate. 4) Bikschu, sau Dogii, 
sau Bauyanii, erau B. delà 72 ani în sus, în care 
etate se considerau de sfinti. Aceçtia trebuiau 
sâ tràiascâ în pocâinjâ, sâ abcjicâ de bunnrile 
lor çi do toate bunâtàtile lumii ; sâ tràiascâ din 
râdâcini çi din fructele câdute çi sâ se supunâ 
unor régulé de muncâ. Çi laicii âneâ imitau 
via(a de suferinte a acestor sfinti. Invëtàturile 

y11” se cuprind în V e d e (cârtile sfinte, religioase), 
ü0110 4n Menu (colectiuni de legi) çi în Pur an a 

(cârti eu texturi felurite). [Atm.]
Brahmanism, religiunea dominantâ în Indiile 

engleze, numerà vre-o 150 milioane aderenti. 
Oiiginea lui nu se datoresce unui bàrbat, oi pier- 
(Jêndu-se în întunerecul veacurilor, forma pri
mitivà a fost tôt màrità çi oomplicatâ, aça încât 
a devenit în (Jüele noastre o sistemâ religionarà 
eu totul confusà çi nedeterminatâ. Partea ei dog- 
maiied culmineazâ în admiterea rugâciunii con
templative personificato sub numele de Brah ma, 
care împreunâ eu Wiçnu, couservator
çi Siwa, 4eul destmetor, formeazâ un fel de 
Trinitate sub numele de Trimûrtb Intru ont 
aceastâ Trinitate se manifesteazâ în corpurile
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visibile, ea alcàtuesce sufletul lumii, oabunâ- 
oara firea sau substan^a panteiçtilor, iar 
toate câte exista nu sûnt altceva decât nisce des- 
fâçurân ale acostui suilet. De aceea se deduse 
çimetempsioosa, dupa care o einana^une par- 
ticularâ a acesttd siiflet se incorporeazâ în toate 
sau numai în unele forme materiale, çi dacà a 
fost pêcàtoasâ, se pedepsesce mai ântâiu într’un 
iad subteran. Partea ritualà cuprinde nenu- 
merate preoepte, adesea contradictoare, l'elativ 
la viafa ^ilnicà, rugâciuni, purificafiuni, censure 
çi ascesà. B. nu este un cuit propriu c)is, ci mai 
mult un sistem de vie^uire, ale oârui manife- 
stafiuni religioase se pot savii-çi ori unde 
n’au nevoie de temple. Aderenfii lui se impart 
în patru caste ?i în multe secte, iar preofii lor 
servesc ca atari (purôhita) laolaltâ eu cei de 
alte reb'giuni indigène, când sûnt ohiemali de 
particulari la nasceri, nunte çi decese. Budd- 
hismul a avut o influença mare asupra B.-lui întru- 
eât a strecurat într’însul multe idei analoage eu 
credinta Evreilor, iar tendinfa modernâ se nâ- 
zuesce a-1 despoia de pai'adoxe çi bizarerii çi a 
întroduce vederi creçtine, çi aceasta eu atât mai 
vîrtos, ou cât Brahmanii sûnt clasa indigenâ cea 
mai inteligentà in Indii. (Barth, Les religions 
de l’Inde. Paris, 1879; Stokl, Gesch. d. Philo
sophie. Mainz, 1875, p. 18—33.)

Brahmaputra, fluviu în Asia; în cursul sëu 
superior e numit Dsangpo, principalul rîu al 
Tibetului, curge dealungul pàitii nordice a m. 
Himalaja spre est, cotesce spre sud taindu-çi 
drum printre munti, se împreunâ eu Lofait, 
.luând numele B. ; se întoarce apoi spre sud-vest 
câtrâ Bengalie çi împreunându-se eu bra^e de 

, ale Gangelui, formeazâ o puternicà delta. Lun- 
gimea 2900 km.

Brahms, Johannes, compo.sitor gerrn., n. 7 Maiu 
1833 în Hamburg, f 3 Apr. 1897 în Viena. Fiul 
unui contrabasist, ou tatâl sëu îçi fâcù primele 
stndii musicale, pe cari le continué apoi eu E. 
Marxen. In 1853 Schumann în »Neue Zeitschrift 
fur Musik<i atrage atenfiunea liunei mus. asupra 
lui B., câruia li pre()ice un frumos viitor. B. 
în scurt timp se distinge prin invenflune me- 
lodicà, prin varietate ritmicâ, prin bogafia ar- 
moniei, prin efectele neîntrecute ale coloritului 
orchestral çi mai eu samà prin conséquents des- 
voltare a formelor. Delà 1862 se stabilesce în 
Viena, unde functioneazâ un timp ca dirigent 
la »Singakademie«, apoi la concertele sooietàfii 
iMusikfreunde». In 1877 Universitatea din Cam
bridge îi oferi titlul de doctor çi în 1881 cea 
din Breslau o urmeazà. Déjà cavaler al ordinului 
prusian «pour le merite«, membru al Aca
demie! din Berlin, în 1889, oraçul sëu natal 
Hamburg îi conferi titlul de cetâtean onorifio. 
E mare lista productiunilor lui, çi, afarâ de 
opéra, toate genurile compositiunii musicale sûnt 
abordate de dînsul ; a sci’is pentru orchestra (sin- 
fonii, uveituri, serenade), concerte eu orchestra 
(pentru piano, pentru violinâ çi violoncel), pentru 
biserioâ (celebru mai eu samâ în «Deutsches 
Requiem», eu orchestra), pentru soli, cor çi or
chestra, pentru cor a cappella, musicâ de 
caméra (quartete, quintete, trio), diferite sonate 
pentiTi instiTimente, o mare cantitate de musicâ 
pentru piano, asemenea cântece, duete, ç. a. B. 
a fost çeful çcoalei germane opuse çcoalei noue,

çi pana la moartea sa unul din cei mai aprigi 
antiwagneriani. [T. C.J

Brahui, popor nomad în pârjile muntoase din 
Eelat (Beludçistan), înrudit eu popoarele Dravida 
din India .sudicâ. E de un caracter de.schis çi 
ospital, dar çi jàfuitor çi resboinic.

Braia,Mco/ae,economînTicfaniumare(Ranat) 
n. 1824; prin muncâ strâduitoare çi-a oâçtigat ü 
avéré de vr’o 50,000 fl., care a donat-o întreagâ 
âneà în viafâ prin act public dieoesei Logojului 
spre scopuri de crescere. f 4 Dec. 1897.

Braid, (pron. bred), James, medic eugi,, n. 
1795 în Scotia; s’a ocupat mult eu boalele de 
nervi. 1841 a fâcut desooperii'ea, cà fixarea eu 
oohii îndelungatà a unor obiecte sclipicioase trans- 
punepe om într’o stare somnolenta; acest soinn 
ipnotic s’a numit dupa B. Braidism. B. tiebuc 
deci considérât ca descoperitorul ipnoti.sinului. 
t 1860 în Manchester. Opéré; »Neurypnology«, 
«Magic, witchcraft, animal magnetism, hypnotisin 
and electrobiology».

Brâiesci, comunà în Bucovina, cap. çi j. Gura 
Humorului, form. coin, çi paroohie eu Corlata do 
sus çi Corlata goalâ; are moçie boioreascâ, ,çi 
1323 loc. (1047 ort., 68 apus., 168 prot. çi 44mos.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Brâila, com. urb. în Rom., oapitala j.-lui ou 

acelaçi nume çi portul cei mai principal, mai 
aies pentru export, de pe toatâ Duuârea de jos; 
situatâ la 200 km. de Bucuresci çi 160 km. de 
gurile Dunârii; are 46,715 loouitori, intre caii 
Rom. 30,277, Ovr. 6752, Greci 4238, Âlagh. 1785, 
Bulg. 978 ; dupa confes. ; ort. 35,708, cat. 3084, 
mos. 6752, iar restul moham., prot., arm. çi lipo- 
veni. Din populafia B.-ei mai bine ca 10,000 oa- 
meni sûut populafie Üotantâ, care nrancesce la 
încârcarea çi descàrcarea vaselor în port.

La B. se împreunâ brajul cei mare al Diinàrii 
(Jis »D. vapoarelor», ce se [ine sub coama Torasei 
Danubiene, eu »D. veche» care, dupa ce a udat 
(ermurele Dobrogean pânâ la Mâcin, se abate 
spre nord-vest pentni a reconstitui fluviul. La 
12 km. în josul B.-ëi, dâ Siretul în Dunàre. B. 
e legatâ eu refeaua feratâ a Moldovei pe la Bâr- 
boçi, unde existé podul preste Siret de 280 m. 
lungime, de o importanfâ strategicâ oapitalà. 
Calea feratâ B.-Bucuresci, ocolesce piin Buzeu 
çi Ploesci. Tôt solul din fata B.-ei pânâ la Mâcin 
e açezat delà 10—15 m. sub coama teiusei, po 
a cârei margine, çi pe un semicerc do 4 km. hmg. 
mijlooie, se înaljâ olâdirile oraçului. Stradele ora- 
çului largi, drepte çi bine pavate, cari dau B.-ei 
aproape aspectul unui oraç occidental, formeazâ 
un sistem de linii poligonale concentrice. De 
notât 2 bulevarde interioare apropiate çi un bulo- 
vard exterior, largi de 60 m., avênd toate oapetele 
spre Dunâre. Prinoipalele strade couverg câtrâ 
centra, întoomai ca razele unei circouferinje. 
Pietele oraçului se gâsesc la intersecfiunea stra- 
delor concentrice eu stradele radiante; este re- 
marcabilâ piafa poligonalâ, de sigur pe locul unui 
redut al vechei oetâti. In preajma oraçului apar 
urmele uv'rajëlor, cari susfineau liuia de contra- 
valajiune, construitâ de Ruçi pentru asediul oe- 
tàtii. La 2 km. de marginea oraçului, pe mar- 
ginea nordicà a çoselei Râmnicului, se aflâ un 
uvraj stelat numit »Cetà(uia Rusului». La noidul 
B.-ei un ait uvraj numit «Cetatea ruseascâ», în- 
chis çi de formé mai neregulatâ, e construit la



Braila. 561
3600 m. în linie dreaptâ de cèl dintâiu, làngâ 
c. feratâ a Bârboçilor. La sud, alâturi de o. feratâ, 
se aflâ monmnentul rusesc ; la 3 km. de Cetàpiia 
Rusului, exact pe marginea oraçului, îu locul numit 
Isvor, se véd asemenea urmele unui uvraj alâturi 
de çoseaua Eàmnic.-Sârat. B. eu Mâcinul formau 
în timpul puterii Turcilor una din cele mai în- 
semnate positiuni strategice ale DuBârii. B. era 
oapul de pod al Mâcinului, çi permitea Turcilor 
a se uni eu Tàtarii ce veuiau din parade Crimeei, 
preouin çi a gêna operatiuuile din Moldova spre 
Muntenia. B. fù de doue ori luatâ de Ruçi în 1770 
çi area; în 1828 Ru^ii nu pot pronunta ofen- 
siva spre Balcani înainte de câderea B.-ei; în 
1854 Ruçii trec Dunàrea la B., Galati çi Ismail.

Inainte de 1770, gracie situatiunii $i calitàtü 
portidui sëu, B. era întrepositul de mârfuri al 
canalului Dunàrii, $i întretinea un comerciu con- 
sideraWl eu Constantinopoleaçi eu Levantul. Dupa 
reeboiul din 1828—1829 eomerciul B.-ei re- 
nasoe, oraçul se întinde si croiesce dupa un 
plan nou.

In orasul B. sûnt 8 bise ri ci parochiale ro- 
mâne si una în constnictie, eu 1 protoiereu si 
28 preoti, càte 1 bisericâ grec., bulg., arm., 
lipov., cat., protest, si 2 temple isr. Instruc- 
tiunea publ. numërâ: 1 lioeu real eu 15 prof., 
1 gimn. clasic eu 11 prof., 1 scoalâ seuundarâ 
de fete eu 11 profesoare s* 4 profesori, 8 sooale 
prim. urb. de bàieti si 7 de fete; instruc- 
punea privatâ numërâ 4 seoale de bâiepi si 5 
çooale de fete.

B. este resedinpa prefeoturei j.-lui, a comi- 
tetului permanent, cassieriei gen., a unui tri

bunal, unei curti eu jurap, a 2 judecâtorii de 
pace, a bursei, camerei de comerciu, câpitâniei 
portului, a servioiului vamal, silvic si technic, 
a fil. bâncii naponale, creditului agriool, a proto- 
iereului, revisornlui soolâr si a reg. 3 de arti- 
lerie. Puterile strâine, cari isi au represontaup 
sûnt: Austro-üngari^ Turcia, Grecia, Rusia, Ger- 
mania, Anglia, Spania, Svedia-Norvegia, Olnnda, 
Francia, Itaba si Belgia. In port sûnt urmâtoarele 
agenpi de vapoare : Lloyd (austriaeâ), Danubianâ 
(austro-ung.), Fraisinet si Mesagerii maritime 
(franoeze), Gagarin (nisà) si Florio-Rubatino (ital.). 
Orasul are un spital comuual si 0 farmacii.

Industria este representatâ prin mai multe 
fabrici, precum: 1 de ciment, 2 de teracotâ,
7 de mâcinat (eu abun), l de por^elan, 1 de bere,
1 de spirt, etc., si mai multe ateliere pentru 
diferite lucrâri. Mai sûnt 5 librârii si 3 tipo- 
litografii. Comerciul consistâ din exportai ce- 
realelor si impoitul diferitelor articole de bâcânie, 
marchidânie, brasovenie etc. In total B. numërâ 
330 firme individuale si 58 firme sociale romane, 
apol 394 firme individuale si 7fi firme sociale 
strâine. Bugetul corn, aratâ 1.844,856 lei la 
venituri, si 1.755,164 lei la cheltueli. Portul 
B. posedâ cheuri frumoase si docuri (v. ilustr. si 
planul docurilor) exact ca cele delà Galafi, en 
un basin, în care întrâ vapoarele de mare si 
câror le facilitâ si le accelereazâ de minune 
operapUe de descârcare si încârcare. Mai sus 
de B. nu mai pot urca Dunârea vapoarele de 
mare, ceea ce explicâ aglomerapa cea mare de 
vapoare în acest port, dupâ cnin se poate con
stata din tabloul statistic al câpitâniei portului : -

_^i$earea portului Brâila în 1896.
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Din istoria B.-ei este de amintit, câ oraçul 

s’a numit îu vechime Proilabum sau Proilavon, 
Brailova, çi de Turci Ibraila. In a 2 jura, a 
seol. XV., fiind ocupatâ de Turci çi niptâ delà 
’feara roinâneasca, administrafia bisericeascâ ne 
niai putêndu-se auolo exercita de Kyriavchia 
bis. roinânâ, s’a format o eparchie a pai-te sub 
numirea de »Proilavia«, çi se administra de un 
mitropolit eu reçedinfa în B., care purta titliü 
de mitrop. de Proilav çi Ismail, çi era dépendent 
de patriarchia Constantinopolului. In cuprinsul 
eparchiei mitropolitane afarâ de B. çi Ismail 
întrau urmàtoarele localitâfi : Renii, Chilia, Aker- 
manul, eu toate satele ce formau Bugiacul tâtâ- 
resc, sau partea de sud a Basarabiei, delà çan^ul 
lui Traian spro Dunàre çi Marea Neagrâ, apoi 
Benderul, Hotinul çi Dubâsarii, împreunà eu 
teritorul ce era âneâ neocupat de Euçi preste 
Nistru, pana la pacea delà laçi (1791). Trecênd 
prin mai multe peripetü, dupa pacea delà Adria- 
nopol (1829), eparchia Proilaviei s’a desfiin(at 
pentm totdeuna.

Brâila, judef în Remania eu o suprafa(à de 
4550 km2., çi 118,731 loc. (1894). Marca j.-lui 
este 0 corabie. B. este situât îu partea nord-

Balta, Câlmâtuiu, lauca çi Vâdeni, cuprin()ênd 
0 singurâ corn. urb. : oraçul B., care este çi ca
pitale j.-lui, çi 54 com. rur., compuse din 75 cal. 
In ordinea ecîesiasticà j. B. face parte din epar
chia Dunârii de jos ; în întreg j.-l sûnt 67 bi- 
serici rom. ortodoxe, deservite de 98 preoji; în 
fruntea administratiei bisericesoi judefene se 
aflâ un protoiereu; mai este cate o biserica 
greaeâ, bulgarà,1 catolica, armeneascà, lipove- 
neascâ, protestanta çi 2 temple Israélite, toate 
acesto în oraçul B.; afarâ de capitalà în întreg 
j.-l exista numai o singurâ biserica stràinà, cea 
lipoveneascâ din cât. Piscu. Inslrucfiunea pu- 
blicâ se face : într’un liceu real, 1 gimnasin 
clasic, 1 çcoalâ secundarâ de fete, 8 çooale prim. 
urb. de bâie(i, 7 çcoale prim. urbar. de feto, 
27 çcoale prim. rur. de bâieti çi tôt atatoa de 
fete, çi 32 çcoale mixte; instrucjiunea priratâ 
se face în : 4 çcoale de bâieti çi 5 çooale de 
fete. In acest j. este reçedinja uniii régiment 
de artilerie, a unui escadron de câlâraçi çi a 
unui batalion de dorobanti. In ordinea judifiari 
j. B. are 1 tribunal civilo-comercial, 3 judecâ- 
torîi de ocol çi 1 curte eu jurati, çi este de re- 
sortul curtii apelative din Bucuresci. In privinta

Portul Brâila eu magae. partie, çi Doenrile atatului.

A. Serv. admin. çi vamale, câpit. portului. B. Biroul magas. de eereale. C. Magas. ,C. F. R.* D. Debar- 
cademl vap. Reg. Stat. E. Usina eleetr. a serv. hidraulie. F. Peseârie. G. Magas. de eereale. 1. Magas. 

p. œârf. intrepesitate. M. Casa maçinelor. P. Platrorme p. mârr. la aer liber. T. Mârf. (ransite.

est. a Munteniei pe malul stâng al Dunârii çi pe 
cel drept al Buzeului çi Sirétului; se mârgi- 
n e s C e la est eu Dobrogea, de care se desparte 
prin Dunârea veche, la vest eu j. Buzeu çi 
j. Ràmnicu-Sârat, de care se desparte prin rîul 
Buzeu, la nord eu j. Covurlniu, de care se des
parte prin rîul Siret çi la sud ou j. lalomita. 
J-l B. este un çes întins eu o îneUnatiune ge- 
neralâ delà vest spre est, presârat eu o raultime 
de movile eu diferite semnificâri. Apeîe prin
cipale ale j.-lui sûnt; în partea de est Dunârea, 
care începênd delà gura lalomitei se desparte în 
2 bra(e mari: Dunârea veche çi Dunârea nouâ 
sau a vapoarelor; între acesto braje se aflâ teri- 
toriul numit Balta, strâbâtutâ de mai multe ca- 
naluri, privaluri çi iezere, din cari se scot mari 
cantitâti de tôt felul de pesci, aducênd un venit 
anual de preste 40,000 lei. Cele doue brate ale 
Dunârii se împreunà 1a oraçul B. ; apoi la nord- 
vest Buzeul, la nord Siretul, iar în interiorul 
sëu j. B. este udat de Câlmâtuiu. Afarâ de 
acesto j. B. mai are mai multe lacuri, ca : 1. la- 
zului, lança çi 1. Sârat; acest din urmâ e situât 
ceva mai la sud-vest de oraçul B. çi constitue una 
din cele mai însemnate statiuni balneare ale 
Rom., fiind-oâ‘ apa sa contine diferite substante 
minérale. Glima j.-lui B. e excesivâ. In privinfa 
administrativà j. B. este impartit în 4 plâçi:

politicà j. B. dâ 4 senatori çi 0 deputati. Perso- 
nalul sanitar al j.-lui ecompus din 1 modic primai1, 
2 medici de plasâ, 3 vaccinatori, 1 voterinar çi 
mai multe moaçe ; j.-l nu dispune de spital propriu.

Ocupatiunea principalâ a locuitorilor din com. 
rur. e agricultura çi prâsirea vitelor. Pàmêntul 
j.-lui produce tôt soiul de eereale, dar agricul
tura lasâ mult do dorit; ea se face o.a çi mai 
înainte fârâ sciintâ, la voia întémplârii çi fârü 
nioi un sistem ; pâduri sûut putino, dar în soliimb 
j.-l are întinse pâçuni çi fènato. Loc. de pe malnl 
Dunârii çi balfi se mai ooupâ çi eu pesouitui, 
iar iarna eu faoerea de rogojiui çi alte obiecte 
de papurâ. Industria, exoeptand oâteva fabrici 
çi ateliere din oraçul B., e pujin desvoltatâ. 
Gomerciuî, concentrât aproapo numai în oapitala 
j.-lui din contra e foarte desvoltat (v. oraçul Bd, 
dar mare parte din afacerile comercialo sûnt la 
mànile strâinilor. Transactiunilo din port saut 
eu deosebiro în mânile Ovreilor çi Greoilor. Bal- 
ciuri, afarâ de capitata j.-lui, se fac la; Viziru, 
Ciacâru, Sutesci, lauca çi Filipesci. Càile de co- 
municafiune sûnt: Dunârea, drept cale iiatu- 
ralâ pentru transportul productolor; linia ferai» 
Buzeu-B. çi B.-Bârboçi çi linia Eeratâ Fâurei- 
Fetesci ; apoi çoseaua nationalft Buzeu-B. ; caiie 
judetene; B.-Câlâraçi, B.-Foeçani, B.-Râmnicu- 
Sârat, çi mai multe dnimuri comunale. LntiJ
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564 Braille — Bran.

Braille, (pron. braï) Louis, profesor de orbi, 
fîind însuçi orb, n. 1806 în Couporay, f 1852 
ca prof, la inatitutnl pentru orbi din Paris. B. 
a compus cel mai respândit alfabet pentra orbi, 
care e o combinatie din çese puncte.

Bràiloiu, Constantin N., jurist rom., primul 
bacalaureat în drept, venit din occident (Paris), 
deveni profesor de procedura ?i dreptnl cri- 
minal, când pentra ântâiaç data, la 1 Sept. 1837, 
s’au deschis aceste cursuri în vechiul colegiu 
al Sf. Sava. B. a ocupat un loc însemnat în 
baroul roman ; este cel dintâiu care a tradus pe 
românesce, din originalul grec, la 1841, Condica 
lui Tpsilante ; tôt el a publicat în doué editiuni 
rom., ultima din 1865, legiuirea Caragea, pânâ 
atunci numai în grecesce. Claritatea e principala 
calitate a lui B., ca orator çi scriitor: prefata 
sa la codul Caragea, çi mai aies acea la codul 
Ypsilante, circulârile sale ca ministru, sûnt modèle 
de stil neîngâimat çi juridic. B. a fost pe rând 
advocat, magistrat, profesor, ministru de justijie 
dupa unire la 1862, membrn la desfiin(ata co- 
misiune centralâ.

Bramah, losif, mecanic engl., n. 1749 la Stain- 
boroug, f 1814 la Londra; a inventât broasca de 
sigurantà, care poartà numele sëu, §i pressa hi- 
draulicà; a perfectionat pompele de foc, ma- 
çinele eu vapori çi pressele tipograflee.

Bramante, Donato d’Angelo, architect ital., 
n. 1444, din 1472 în Milano, din 1499 în Roma, 
unde 11514. B. a zidit biserica Sta Maria delle 
Grazie (Milano) çi a fâeut planul bisericei Sf. 
Petru (1506).

Bramini, v. .Brabmani.
Bramarbas, termin usitat în Uteratura germ. 

pentru un palavragiu ridicol.
Bran, 1) B., trecëtoare între Muntenia çi Trs., 

preste munjii Bârsei. »Poarta cea mare a Trs.-ei 
dintre Bucegi çi mun(ii Pâgâraçului se vede eu 
ochiul liber din tôt çesul romànesc, ba chiar 
delà Marea Neagrâ». (Contrib. la ist. trecëtorilor 
în Trs.) Calea B.-lui leaga Braçovul eu Câmpu- 
lungul $i eu Tîrgoviçtea prin valea Dâmbovi(ei. 
Çoseaua B. trece prin Eêçnov. Pe marginea dru- 
mului, pe un monte stâneos, se zàresc ruinele unei 
fortâreîe coronându-i crescetul. Çosoaua întrà apoi 
în valea pàrëului Tui’cu, trece la Braûul de jos, 
unde e înjghebatâ momentan în defileul B.-lui, 
în interiorul càruia se aflâ un grup de sate ro- 
mânesci. Acest defileu e constituit din 2 §iruri 
stâncoase asvîrlite pânâ în çes de col(ii Pietri 
Craiului çi ai Bucegiului. Aci se aflâ construit 
âneâ din 1377, pe un gnip stâneos, un castel; 
care fù restaurât mai târ()iu de Braçoveni, eu 
destina(iunea de a înehide pasul. In acelaçi scop 
s’au construit, pe aceleaçi înâl(imi, din dreapta 
p. Turcu, însâ ceva mai la sud, în 1877, ba- 
terii de Austriaci. La scâpare din deflleu, çoseaua 
uroâ cracul dintre pârëul Moeciului çi al Tur- 
cului, taie frontiera deasupra B.-lui de sus, la 
punctul ()is »Giuvala« sau »la Cmce«. Pragul 
B.-lui are aci 1270 ra. altitudine, pe când Piatra 
Craiului apare la vest ca un uriaç pârete stâneos, 
întins pe ambele fe(e ale Carpa(ilor çi culminând 
pânâ la 2241 m., adecâ mësurând mai mult de 
900 m. înàltime deasupra por^u B.-ului.

In Muntenia çoseaua B.-ului strâbate o regiune 
pitoreasoâ încolocindu-se de mai multe ori pe 
muntele dintre valea Ora(iilor çi a Dâmbovi-

cioarei pânâ la podul Dâmbovitei. In aceasta 
sec(iune de 2 sau 3 ori lâ(imea çoselei esto 
tâiatâ în monte. Podul Dâinbovijei e o depre- 
siune a muntelui, unde se împreuna eu Dâm- 
bovi(a apele Dâmbovicioarei çi Orâ(iilor. Cracul 
Posada înehide la sud aceasta depresiune stringênd 
Dâmbovifa într’un deflleu din care nu scapâ pânâ 
aproape de Rucâr, iar drumul ureâ çi ooboarâ 
povîmiçurile Posadei înainte de a càdé la Rucâi- 
La podul Dâmbovi(ei se vëd ruinele aça numitei 
»Cetâ(i a Neam(ului«; frontul ei pare a bâte spre 
sud çi vest. Aceastâ ruinâ se aflâ pe margiuea 
vechiului drum al Branului, eu a cârui apôrai'e 
furâ însârcinafi cavalerii teutoni, aduçi de regii 
Ungariei pentru protectiunea granitelor, çi cari 
apar în partea locului în timpul lui Andrei II. 
(1205—1235), eu mi.siuneade a pàzi treoêtoarcle 
Buzeului, Timiçului çi B.-lui, contra Cunianilor 
din Muntenia. La sud de Rucâr çoseaua se 
înjghebeazâ între mun(ii înalfi ai Dàmbovitei, 
a cârei vale o pârâsesce abàtându-se delà Dra- 
goslave spre Câmpulung, pe sub coastcle Mateia- 
çului çi preste apa Argeçelului. O altâ ramurâ 
se (ine în valea Dâmbovifei, trece la Stoenesci, 
este strinsâ eu Dâmbovi(a, în defileul dintre 
Stoenesci çi Cetâ(eni, dupa care pârâsesce re- 
giunea muntoasâ. La Stoenesci, înapoia defileului, 
seretraseMihaiu Viteazul dupâCâlugâreni (1595), 
pentru a açtepta pe alia(ii sëi (Sigisiinind çi 
Râsvan), cari veniau eu ajutoare prin poarta 
B.-ului. (Geogr. militarâ — lannescu.)

2) B., castel fi comunà. Castelul B. a fost 
zidit la 1212 de cavalerii teutoni, cari apoi an 
fost alunga^i de aeî la 1222.

Regele Ludovic cel Mare, dupâ bâtàlia avutâ 
la B. eu Vlad Vodâ al Valaohiei, demanda — cum 
se vede din documentul delà 1377 — a se reedilica 
fortareafa B.-ului, numitâ Castruni nomm in 
lapide Titrici, de unde se presupune, câ nia- 
gistrul teutonilor Ditrich (Theodoricus) a edificat 
mai ântâiu aceastâ fortârea(â la a. 1212—22, çi 
câ de aci s'a tras çi numirea Torch, Tôrzburg, 
Tôrcsvâr, çi apa Turcului. Regele Vladislau la 
1500 încorporeazâ Castrul la oraçul Braçov eu 
asemenea îndatoriri çi dropturi, iar principii 
Ardealului le zâlogesce Braçovului pentru di- 
ferite sume împrunrutate, pânâ când le vend 
Braçovului, despre ce testeazà logea aprobatals 
din 1653, tit. 82. Din aceasta apoi eu încetul so 
desvoaltâ o stare a locuitorilor, ce în privin(a 
dreptului public se apropia de reterin{ele ur- 
bariaü, iar în respectul dreptului privât se tracta 
dupâ statutele sâsesci, basato pe^ dreptnl de a 
dispune liber de posesiunile lor, pânâ la a. 1848, 
dupâ care to(i locuitorii devenirâ liberi.

In juml castelului B. se grupeazâ vr’o 10,000 
loc. în 10 eâtune, cari formau o comunâ pânâ 
la 1885, când se despâi'tirâ în 10 oomuiie 
politice, eu 13 biserici çi tôt atâtea paroclui 
gr.-or., reservându-çi a fl representate pentru 
avertie çi interesele comune prin représentante 
çi efoiii comune, atât în privinta Inioâ cât çi 
bisericeascâ. In centrul B.-ului so atlâ oficiile 
prétoriale çi comunale, vamale çi vetennaie, 
silvanale çi medicale, posta çi telograf, çcoala 
de stat çi çcoalâ centralâ gr.-or., tirguri de sep- 
téraânâ çi de (earâ, hoteluri, fabrici, coineroianp 
çi industriaçi. Locuitorii laterali, cari odiuioara 
aveau tarie de oi, cai çi vaci, astâcji au o eco-
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nomie mai restrinsâ de vite, de camp çi de 
pâduri, eu pâçuni aproape la (}ece mii jugere. 
Poaitiunea climaticâ adunà mul^i oaspe^i de cura 
climaticâ, çi de aceea îu regiunea aceasta ro- 
inanticâ s’au çi îuceput a se zidi vile çi alte como- 
ditàti. (Cf. Geografla lui Marienburg, Sibiiu, 1813 ; 
Date despro familiile nob. romane de Puçcariu, 
1895, tom. n.) [I. c. d. P.J

Bran, un rege mitic în Irlanda, nepot de frate 
al lui losif din Arimatbia ; fiul sêu Meliad, dupa 
un mit wâlic, a fost rege în Armorica (Bretagne în 
Francia) pe acesta o feâ (nimfâ, (Jiriâ) prin farmec 
1-a dus la vênat çi de aci 1-a râpit. [Atm.]

Bran, 1)' B. de Lemény, loan, n. 1811 în 
Zërnesci (lângâ Braçov), dintr’o familie orig. din 
pnrtile Chioarului; a studiat la Blaj, Sibiiu çi Cluj. 
Priinind diploma de advocat s’a açezat în 1837 
în Braçov ca cel dintâiu advocat român çi des- 
voltà O activitate energicà ca conducëtor al Ro- 
mânilor pentru eluptarea drepturilor nationale 
delà Saçi. La adunarea de pe Càmpul libertàtii din 
Blaj, în 3/15 Maiu 1848, participa eu loan Popasu, 
ca delegat al Braçovului, B. este unul drntre 
secretarii adunârii çi e alee membru în depu- 
tatiunea însârcinatâ de a présenta petitiunea 
natiunei rom. la împ. Ferdinand. Ca membru 
în comitetul national rom. çi în comisiunea pentru 
apêrarea toril, lucreazâ pentru organisarea mili
tais a Românilor. Dupa terminarea revolutiunii, 
B. este numit inspecter în cercul Branului, apoi 
reterent în sectiunea justitiei la gnvemul civil 
çi mUitar al Trs.-ei, consilier la tribunalulterii, iar 
1854 la Curtea de apel din Sibiiu. Intr’aceea a 
foat chiemat la curtea din Viena ca bSrbat de 
încredere al Românilor. Dupâ restabilirea con- 
stitutiunii, B. la 1861 a fost numit câpitan (co
mité) suprem al districtului Fâgàraçnlui, unde 
la stSruinta lui 1. rom. a fost întrodusâ ca limbâ 
oBcialâ. In acelaçi timp B. este aies depntat la 
dieta din Sibiiu, çi din partea acesteia în consiliul 
imp. din Viena. Cu schimbârile delà 1865 B. a tre- 
bnit sà se retragà, 1866 schimbàndu-se sistemul, 
B. fù pensionat çi de atunci trâiesce în Braçov.

2) B., Simeon, canonic, la 1797 paroeb în Leta 
mare, la 1800 în Oiadea mare, iar 29 Iulie 1800 a 
fost numit canonic în capitulul gr.-cat. oradan. 
B. s’a distins pe terenul elocintei sacre. 1817. 
(Cf. «Anivomil» nr. 11, 1868, çi Ardelean, Ist. 
diec. Oradiei m., Blaj, 1888.)
| Branca, Ascanio, bârbat do stat ital., n. 1840 ; 

s’a distins prin cartea sa »Le crédit et la banque 
internationale*. In cabinetul Rudini (1891) a fost 
ministm al Incràrilor publiée, iar 1896 ministru 
de finante.

Brâncâ, 1) numire poporalâ pentru erysipel 
(v. ac.) ; 2) sinonim cu labâ çi ghiarâ la animale.

Brânca-ursului, numirea popularâ a plantelor: 
Heracleum Spbondylium L. çi Lycopodium cla- 
vatum L. (v. ac.)
, Branchi(ji, preoti pe lângâ templul lui Apollo 
in Didyma lângâ Milet; numele se derivâ delà 
profetul pâgàn Branebos.

. Branchii, organele de respiratiune ale pescilor, 
nisce lamele libéré açezate în doué rânduri pe 
arouii osoase de ambele pârti ale cavitâtii bu- 
oale. B.-le sûnt acoperite de o operculà, care 
pnn muçchi se poate îndepârta çi apropia.

Branchiopode, (zool.) subordin al Phyllopo- 
delor, crnstacei Entomostraci. Segmentatinnea

corpului bine pronuntatS, cu 10 pânâ la 30 çi 
mai multe pâreohi de picioare lameloase, multi- 
lobate, provêcjute cu apendicii respiratorii. Ge- 
nurilecolectateînRom. sûnt: Branchipus, corpul 
lungâret, gpl ; comun în bàltile de apâ dulce. — 
Apus, presinta o carapace cefalotorooicâ moale ; 
trâiesce în apele dulci, la Cristesci, j. laçi, în 
bâltile de pe lângâ Prut çi Jijia. Ouele lor re- 
sistâ la uscâciune multi ani ; ele se pâstfeaZâ 
în pâment (viatâ latentà) çi nu se desvoaltâ decât 
când gâsesc un mediu favorabil, când plouâ; 
astfel se explicâ aparitiunea lui A.pus çi Bran
chipus dupâ 0 ploaie în mlâçtinele de mult timp 
uscate. Artemia salina Leach, are 11 pârecbi de 
picioare; loburile terminale ale abdomenului cu 
5—8 péri; lungimea corpului de 8—10 mm.; 
trâiesce în apele sârate, în Rom. se aûâ mai cu 
samâ în Lacul sârat lângâ Brâila, unde în fiecare 
an atrag curiositatea visitatorilor bâilor prin nu- 
mëml lor colosal de mare. [Dr. N. Leoii.]

Branciog, çes pietros; numire ce se dâ unei 
câmpii din Rom., j. Prahova, care se întinde intre 
comunele Bâicoi, Floresci, Aricesci, Nedelea çi 
Tîrgçoru Nou, pe partea stângâ a rîului Pra
hova. Solul oâinpiei este de o grosime numai 
de 8—10 cm., iar subsolul aluvian, face ca apele 
din ploi sâ se scurgâ-cn înlesnire în adâncime 
çi sâ sufere de secetâ. Se cultivâ în mare parte 
cu porumb. [A. M. M.)

Brancovean, 1) B., Constantin, domn al Mun- 
teniei (Oct. 1668 — Martiel714), nepotul fostului 
domn Çerban Cantaeuzen, se trage din Bran- 
covicii Bulgariei, imigi’ati sub Neagoe-Vodà. 8’a 
urcat pe tron, aies flind de boierii ferei, toemai 
în toiul luptelor dintre Turci çi Nemfi. Obtinênd 
prin bani conflrmarea delà Poartâ, nu permite 
ca delegapia lui C. Bâlâceanu, trimisâ de Çerban- 
Yodâ la Viena, spre a înebina [eara, sâ execute 
ordinile primite. Aceasta supërà pe Nemfi, cari 
trimit în Muntenia pe generalul Haisler, pe 
care însâ îl alungà o caste tâtâreascâ. La or- 
dinul sultanului B. ajutà pe Tokoly, ca sâ reo- 
cupe Ardealul, çi bâte pe iraperiali la Zemesci 
(8 Aug. 1690), unde prinde çi pe Haisler. Prin 
aceasta B. mâri supërarea Neinjilor contra sa, 
(cari într’aceea bâtnrâ pe Turci la Szalankemen, 
19 Aug. 1691), fârà ca sâ fie sigur de protec- 
tiunealnaltei Poi'ti, unde boierii pribegi çi Tokoly, 
rîvnitor dupâ tronul Munteniei, câutarâ mereu 
a-1 surpa. Numai diplomafiei sale çirete, fâgâ- 
duinto Nemfilor çi pungi pline Turcilor, are 
de-a multâmi, câ s’a putut sustiné pe tron 
în vremile furtunoase çi nesigure, ce au pré
cédât pacea delà Carlovëf (26 lanuarie 1699). 
Dar nici aceastâ pace nu i-a asigurat mai mult 
tronul. Alex. Mavrocordat, vestitul dragoman, 
doria sâ vadâ pe fiul sêu vodâ în Muntenia; 
a (esut deci noue intrigi contra Ini B., pe cari 
niunai urcarea haraciulni çi grele pungi le-a 
putut spnlbera. Ciocnirile dintre Ruçi çi Turci 
îl aduc în noue îneureâturi, de cari asemenea 
a cercat sâ scape prin politica sa de duplicitate, 
fâcênd proraisiuni tarului Petm cel Mare çi arâ- 
tându-se credincios Sultannlui. Çi negreçit câ 
B. isbutia çi de astâdatâ, daeâ nu-l-ar fi com
promis vërul sëu Toma Cantaeuzen, trecut cu 
unii boieri la Ruçi, cari snferirâ de.sastrul delà 
Prut (1711). B. stadeci rëu cu Ruçii, réu cu Can- 
tacnzenescii, cari vênan dupâ trou pe sama fa-
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riiiliei lor, bêh'âo, lipsit de enevgie çi lipsit de 
spriiinul pungilor. La acestea se mai adauge, 
câ Cantacuzinescii vend Turcilor oorespondenta 
lui B. cil Nemtii çi Ruçii. Un agâ venipe ascnns 
la Bucui'esci, niazili çi i-idicà (23 Martie 1714) 
pe B. eu intreaga familia. A fost dus la Constan- 
tinopole, înehis çi torturât îu Çepte-tumuri ; iar 
în 15 Aug. 1714 fù décapitât eu 3 fii çi ou 
ginere-sëu. — B. fâcù diverse înibunâtâtiri : 
M-rile Horezu çi Mamu, înfrumsetari în Bu- 
curesci çi Tîrgoviçte, orândueli în administrape 
çi finante, tipâriri de câi-ti bisericesci, cum çi 
întregirea çcoaleî delà Sf. Sava. El este tipul 
poate celui mai diploniat voevod roman, pu- 
nênd de multe-oiî, nu-i vorbà, în serviciul sëu 
mijloace neiertate de înalta moralâ. Dar dupli- 
citatea sa era necesarâ. Cf. G. I. lonescu, Bran- 
coveauu çi Ludovic XIV.

2) B., Grigore, învëfat boier muntean din 
prima jumëtate a secl. nostm, a fost fini lui 
Nie. B. çi nepot în a 4-a spifâ lui Const. B. 
Voevod. Pe vreinea restabilirei domniei pâmên- 
tene (1822), B. este oandidatul la tron al boie- 
rilor emigrati de eterie în Ardeal çi al Euçilor 
cari gâsiau vioioasà, sub raportul tractatelor, nu- 
mirea lui Vodà Gr. (îbica. Revolufia pandureascà, 
ce toti aceçtia plânuiau sa ridice în fearâ, n’a 
isbutit; atiiâtorii au fost spânzura(i. In sfîi-çit 
dupa zadarnice silinfe, B. eu ai lui reîntrâ în 
fearâ, domnitorul acordându-le amnestie çi slujbe. 
in 1827 fostul prétendent e numit niembru în 
coinisia.întocmitâ de Ghioa pentru aloâtuirea re- 
formelor provëijute prin conventia delà Akerman, 
deçi în çurând aceastà comisie a fost suprimatà 
de ocupafia rusa (1828). Tôt în acel an îl vedem 
în sooietatea literarâ-fllarmonicç, întemeiatâ de 
C. Golescu, alâturi eu fra(ii domnitorului. Gr. 
B. e fundatoiul spitahilui din Bucuresci, eu 
acelaçi nume, çi tatâl adoptiv al Doamnei de mai 
târcjiu, Zoe Vodâ Gh. Bibesou.

3) B. Mavr'ocordat Zoe, bogata doamnà a lui 
Voda Gh. Bibesou, era fica adoptivà a lui Gr. B., 
ca nepoatà, de sorâ a Saftei Balç, so(ia acestuia. 
Atinsà de nebunie, în 1843, domnitorul institut 
O epitropie (episo. Buzeului, ni. ban Filipescu, 
logf. Bâleanu, logf. Vilara, paharn. Opran) întru 
administrarea averei dotale.

Açezamintele Biuncovenf.sci, 
persoauâ moralâ, înfiin(atâ la 1835 de Doamna 
Safta B. prin testament, întârit eu hrisov al 
Vodei Alexandru Ghica din 1836. Acel testament a 
fost publieat în întregul sëu în 1862,1876 çi 1887. 
8pitalul întro(inut în Bucuresci de açez. B. s’a 
inaugurât la 1840, de fa(â fiind generoasa ctitoare. 
Tôt dînsa a numit ca primi epiti-opi pe caniiuarul 
Mauolache Serghiadi çi pe stolnicul Nedeiauu. 
Actualmente epitropii sûnt lua(i din ueamul B. 
çi preçedinfa administratiunii o are de drept 
Mitropolitul Primat alUngro-Vlachiei. Ca mesura 
de control principesa Safta a dispus în testa- 
mentul ei cà: »Odatâ pe an, la (Ji botârità, Eforul 
(Mitropolitul (erii), adunându-se cuEpiscopii terii 
(adecà ai Munteniei), eu cei mai aleçi boieri din 
neamul nostru. çi din oelelalte blagorodnice nea- 
muri pâmêütesci, çi eu câfiva din cei mai aleçi 
negutàtori» vor lua socotelile.

Cui'tea de Casafie a stabilit prin decisiunea 
ei eu nr. 4 din 10 lan. 1889, câ statut n’are nioi

un drept de confa'ol asupra administrât!unii Bran- 
covenesci, iar aeeasta a respuns la 3 lunie 1891 
unei persoane câ: »nu e obligatâ sâ dee ni- 
menui socotealâ de gestiune». E deoi autonomâ
în puterea cuvêntului.

Gestiunea epitropilor din anul 1876 a dat loc 
unei actiuni judiciare. Venitul açezâminteloi 
a fost:

în 1886 de 1.047,373 lei 
. 1887 . 815,905 .
. 1888 » 756,340 »
» 1889 » 579,902 »
» 1890 . 690,124 »

Iar cheltuelile în acei ani:
pentru asil eu pomeni eu gr&dina

1887 24,500 88,397 13,549
1888 23,033 80,118 6,936
1889 32,000 82,072 3,088
1890 41,000 90,351 ?

restul venitului represintâ întretinerea spitahilui, 
cheltueli de administratie, olâdiri, etc. In aiiii 
1893/4, de exemplu, s’au fâcut olâdiri pe l.ï 
moçii. Nu existâ un inventai- tipârit al aveiii 
Aç.-lor B.; se scie numai câ e foarte variata, 
compusâ din case, moçii, numerar, pâduri. Pu 
anii 1892—94, s’au publient cifrele unnàtoare:

NmnSnil
bolnarilor

Spital BisericA în spilal.
1892 Venituri: 365,810 269,567.59 ,3455

Cbeltueli : 350,810 259,567.59
1893 Venituri : 672,813.50 533,827.26 3515

Cheltueli: 638,870 507,412
1894 Venituri: 673,516 547,075 3164

Cheltueli: 596,300 478,440
In asil se gâsesc cam vr’o 70 feinei betrîino.

Corpul medical al spitalului B. uu se reora- 
teazâ ca al Eforiei Spitalelor civile prin conoui-s. 
Cu toate acestea a confinut totdeunn celcbrihi(i 
medicale. La 1895 çefii de servicii medicale erau 
D.-riiN.Kalinderu,Bnioliu, Kremnitz(tl897),Dr. 
Cantaeuzino, Dr. N. Manolescu, Dr. Petrini-Paul.

Biserica Doamna Balaça din Bucuresoi. (v^ 
pag. 367) întretinutâ de ad-fia Braiicoveneascâ 
a fost înfiintatâ la 1751; reîuoitâ de Gr. Bran- 
covean, un cutremur a deràmat-o la 1838. Prin
cipesa Safta O restaura. La 1881 starea ei ajunsese 
iarâçi amenintâtoare. A fost deci derûmalâ çi îu 
locul ei se ridicâ frumoasa biserica care o acum 
una din podoabele capitale!.

Grâdina e foarte artisticâ çi foarte bine în- 
grijitâ (v. iliistr.) Bibliogi'afie : O ropede privire 
asupra Açez. Brancovenesci, de N. Rossetti, Bu
curesoi, 1892; Rap. comisiunei aleasà de obçt 
adunare testamentarâ, etc., Bucuresci, 189(1.

Brâneoveni, com. rur. în Rom., j. Romanati, pl. 
Oltetu-Oltu de sus, situatâ aproape de çoseaua 
çi liniaferatâ Corabia-R.-Vâlcea; se oompune din: 
B. (1250 loc.), Mârgeni (280 loc.), Ooiogi (6Ü loc.) 
çi Vâloni (280 loc.); ooupatia loouitorilor este 
agricultura çi prâsirea vitelor; are 4 biserici 
deservite de 5 preofi çi 1 çcoalâ priin.. eu un 
învëtàtor; un ospitiu la mànâstire çi o oâsannâ 
pentru comp. 4 din régiment. 18 de dorobanp. 
Com. e foarte veche çi-çi dériva numole dew 
familia Brâncovenilor. Spre vest de B. se gâ- 
sesce un drum vechiu de piati-â ; înspi-e sat. Greci 
çi Çopârlita, spre sud, se întinde valul numit 
»brasda lui Novae® ; spre est, pe un deal incbis 
oarecând cu zid ca o cetâtue, se aflâ ruinele ca-
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selor familiei Brâncovenilor, lângâ aceste ruine 
e biserioa din sat zidita la 1634 ; spre sud de B., 
sub un deal mare, se aQâ fosta mânâstire de 
oâlugâri B., ou 2 biserici ; cea mai mare, ziditâ 
de moçul lui Mateiu Basarab, reînoità de M. 
Basarab (1632) çi refâcutâ în starea de a()i de 
Const. Bràncoveanu (1699) ; tôt ace.sta zidi bise- 
lica mai micâ (1700). (Cf. C. I. Locusteanu, Dic{. 
geogr. al j.-lui Eomanati. Bucuresci, 1889.)

Brancovici, 1) dinastie srb., v. Sêrbia, (ist.) 
2) B; Sava, mitropolit ort. rom. de Alba-IuHa, 
delà 1656; énergie apërâtor al bisericei sale. 
Când Râkoozy II. îneurcà (eara în resboaie ou 
Turci çi Tatari, cari la 1658 pustiirâ (eara çi 
Alba-Iulia o aprinserâ, fui-â prefâcute în cenuçe 
çi reçedinta mitropolitanâ çi biserica. Mitropo- 
litul Sava, pentru restaui'area re$edin(ei mitrop.

în urma întrevenirii prinoip. Munteniei Çerban 
Cantaeuzino. Curénd dupa eliberare a çi mûrit, 
pàstorind bis. 24 ani. 3) B., George, patriarch srb. 
çi mitropolit de Carlovet, n. 1830 îu Kulpin, cott. 
Bâos-Bodrog ; fost preot in Zenta, 1859 protopop 
în Zombor ; 1882 se càlugari, în acelaçi an fù aies 
episoop alÉmiçorii, iar 1880 patriarch al Sêrbilor.

Brand, Jan Hendrik, president al republ. 
Oranje, în Africa, n. 1833 in Capstadt, f 1888. 
Delà 1866 fù aies president în einci i-ânduri; 
sub presidenfia ça republica a fâcut frumoase 
progrese. 1876 B. s’a déclarât contra confede- 
ra(iunii statelor din sudul Africei.

Brandenburg, (din slav. Brennibor.) 1) B., ora-f 
situât làngà nul Havel (pron. Hafel) çi lângâ 
dnimul de fier dintre Berlin çi Magdeburg, vechia 
capitalâ a Hevélilor, cuoerità la Henric I. la anul

AçezSminlele Brancovenesci.

çi a bi sericei, a càlàtorit în Rusia pentru adunarea 
de mijloace. El çi fratele sëu George au înde- 
plinit eu cel mai bun succès mai multe misiuni 
diplomatice ale prineipelui Apafi la principii 
Munteniei çi Moldovei; prin meritele sale pe 
acest teren, câçtigând bunavoinfa lui Apafi, a eso- 
perat delà acesta mai multe inmunitâti pentru 
biserica. Prin zelul pentru binele bisericei sale 
çi-a atras însâ ura Cahdnilor, çi îndeosebi a su- 
peritendentului reformat Mihail Tofeu, care prin 
mtrigâ purtatâ în timpul absen(iei lui Sava în 
Biwia, mijloci la principele sâ-1 depunâ din scaunul 
initropoliei çi sâ-I anmee în închisoare. Sava fù 
acusat de doi nobili : Székely çi Nalâczy, cari rîv- 
neau dupa averea mitropolitului, câ ar duce o viafâ 
peoâtoasâ. Intr’un sinod (inut la 2 Iulie 1680, din 
preoti çi mireni, sub presidiul lui Petru Alvinezi, 
superitendentul calvinesc Tofeu 1-a acusat, çi si- 
nodul 1-a déclarât vinovat. Despoiat de avéré çi 
bolnav fù dus în închisoare, dar a fost eliberat

827 çi populatâ de Germani. Are 42,689 loc., in
dustrie çi navigatiune însemnatâ, catedralà veche 
çi »Ritterakademie«, çcoalâ superioara pentru fii 
de nobili.

2) B., provineie centralâ a Prusiei, numitâ 
dupa oraçul B., 39,834 km3., (afarâ de teritorul 
Berlinului) eu 2.821,573 loc. Afarâ de dealurile 
Flâming, la marginea de meazâ-di, pâmêntul e 
mai tôt çes, în vâile Elbei çi Oderei foarte mânos, 
în celelalte pâi-^i cleios sau nâsipos. In B. sûnt 
çi multe laouri. Odeia e legatâ eu Elba prin 3 
oanaluri; 46o/0 pâment arâtor çi grâdini, mai 
aies în jurul Berlinului, 140/0 fêna|e, 32°/o pâ- 
duri. Cele mai însemnate ramuri industriale 
sùnt: (esëtorii. maçine çi fabricarea chimicaliilor. 
Afarâ de Berlin, prov. B. are 22gimnasii çiSgimn. 
rdble. B. e împârtitâ în districtele Potsdam çi 
Frankfurt 1. Odera ; oraçul Berlin ca cerc opidan, 
oade afarâ de prov. B. — B. a fost locuitâ pe 
timpul lui Christos de Germani (Longobar(}i).
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Dupa ce ei pe tinipul migratiunii popoarelor îçi 
pârâsirâ ^eara, se açezarà aici Ven(}ü, cari în 
resboaiele lui Carol 'cel Mare ajutarâ când ace- 
stuia, când Saxonilor în contra lui Carol. Ee- 
gele gernian Henric I. însà îi învinse la an. 928 
çi puse marchioni (Markgrafen), cari din »Marca 
veche« (Altinark, pe malul stàng al Elbei), stâ- 
pâniau B., dar numai vr’o 50 de ani, când Ventjii 
sdütürarâ jugul. Albrecht Ursul (Ascaniul) însâ 
îi supuse definitiv, §i se numi marchion de B. 
(1144). Ii urmarà; Otto I. (1170), Otto 11. (1184), 
Albrecht II. (1206), apoi fiii lui, loan I. çi Otto III. 
(1220—58), cari se fâcui â stàpâni preste Pome- 
rania, Stargard $i Ukermark. Inipâr(indu-$i teara, 
O lâsarà urraaçilor lor, dintre cari mérita amin- 
tire cântâre(ul Otto IV. »cu sàgeata« çi resboinicul 
Waldemar (1308—19). La 1320 stîngéndu-se 
amêndouë liniile, teara trecù dintr’o mânà în- 
tr’alta, pana ce împëratul Sigismund o dete con- 
telui de Nürnberg, Fridric VI. de Hohenzollern 
(1411, definitiv 1415.) El înfrânà eu mânâ de 
fier pe cavalerii-hoti, sfàrmnndu-le eu tunuri ce- 
tàtile, ce le credeau de neînvingibile, Fridric II. 
(1140—70) fâcù asemenea eu oraçele çi recâçtigà 
Marca noua. Albrecht Achilles hotâri prin »dis- 
positio Achillea®, ca (eara sa nu se împartà nici 
când, loan Cicero rândui finantele terii ; loachim l. 
(1499—1535) înfiintàUniversitateadin Frankfurt 
(1506); loachim n. (—1571) întroduse reforma- 
tiunea (1539) ; loan Sigismund (1608—19) nioçteni 
Cleve (în Vestfalia) çi mai adause Prusia resàri- 
teanà;Frichio’Wilhelm»MareleEleotor«(1640—88), 
câçtigà în pacea vestfalicâ 1648 Minden, Halber- 
stadt, M^deburg çi Pomerania posterioarâ (re- 
sârit). Fiul lui se încoronà la Konigsberg ca 
Fridric I., rege de Prusia (1701). v. çi Prusia.

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, conte, ge
neral çi diplomat prus., fiul regelui Friedrich 
Wilhelm II. din casâtoria morg. eu contesa de 
Dônhoff; n. 1792 în Berlin, participà la res
boaiele din 1813—15, 1848 general, se pune în 
fruntea ministerului B.-Manteuflel, care octroà 
constitutiunea, 1850 triniis la Varçovia spre apla- 
narea oonfiictului pruso-austriac. f 1850. Doi fii 
genieni, Friedrich çi Wilhelm, au fbst generali 
prus., al treilea Gnstav ambasador în Bruxella.

Brandeum, (lat.J în antiohitate învëliçulîncare 
se înfâçuvau martirii la înmormêntare ; mai târdiii 
ori ce îuvëliç de relievii.

Brandis, August, filosof, n. 1790 în Hildesheim, 
studià în Kiel çi Gottingen filologia çi filosofia, 
apoi deveni profesor de filosofie în Éopenhaga 
çi Beilin. Delà 1819 visità cele mai importante 
biblioteci ale Italiei, Franciei çi Englitoroi pentru 
a aduna materialul necesar la marea editie cri- 
ticâ a operelor lui Aristotel, apârutâ (4 tom. 
Berlin, 1831—36) sub auspioiile academiei. La 
1821 profesor în Bonn, primi mai târcjiu a pe- 
trece în Grecia ca consilier al cabinetului regai, 
de unde se întoarse iar la Bonn la 1840. Prinoi- 
palele sale opuri sûnt aceste douë: Manual de 
istoiîa filosofiei eUne çi romane, (3 tom. Berlin, 
1835—66) çi Istoi ia evolutiunilor filosofiei eline, 
(2 tom. Berlin, 1862—64). Celebrul istoriograf 
al filosofiei eline mûri în Bonn la 1867.

Brandstetter, Bans, distins sculptor austr., 
n. 1854 în Hitzendorf lângâ Graz. Opéré: Fuga 
lui Loth din Sodoma, Plato, Piometheus for- 
meazà pe om (relief).

Brându^a, numire vulgarâ data plantelor: Col- 
chichum autumnale L. çi Crocus banaticus Heufl. 
(v. ac.) ; B. de primâvarâ = Crocus banaticus 
Heuff ; B. de toamnà = Colchicum autumnale 
L. (v. ac.).

Brândzâ, Bimitrie, Dr., botanist roman, n. 
10/22 Oct. 1846 în Bivol, (Rom. jud. Dorohoiu), 
B. îçi fâcù primele sale studii la liceul din laçi. 
1864 fù trimis la fac. de medicinâ din Paris, 
unde studià în acelaçi timp çi sciintele naturalo 
la facultatea de sciinte. In Nov. 1866 obtinii 
titlul de licenfiat în sc. naturale çi în 1867 în- 
tors în teara, fù numit prof, de botanicà çi zoo
logie la fac. de sciinte din laçi. La 1868, obti- 
nênd concediu de un an, plecà din non la Paris 
pentru a-çi termina studiile medicale, obtim'i 
1869 gradid de doctor în medioiua çi fù lauréat 
al faoultâtii pentni valoarea tesei sale asiipra 
Gentianaceelor. In cursul acestor studii întrâiid 
în O legâturà strinsà eu celebrul prof, de botaii. 
H. Bâillon, B. fù împins mai .aies spre stiidiul 
botanicei. Reîntors definitiv în teara 1869, B., po 
làngâ activitatea sa de prof. univ. în laçi, îneepù 
çi practica medicinei çi ooupà imediat fuuctiunea 
de medic secundar la spitalul Sf. Siuridon (1860) 
çi de medic de despâi’tire (1870). In acelaçi timp 
pi'opuse SC. nat. la «Liceul non» çi publicà ele- 
mentele sale de Istorie nat. Numit custode al 
museului soc. de medici çi naturaliçti din laçi, 
avù ocasiunea sa studieze pretioaselo coleotiuiii 
din acest museu relative la üoraMoldovei, precum 
colectiile lui Ghébhard, Edel, Szabo çi Czihacl;, 
çi manuscriptele lui Ghébhard. 1874 fù transférât 
de ministrul Maiorescu, la catedra similarâ delà 
fac. de SC. din Bucuresci, remasâ vaoantâ prin 
dimisia lui C. Esarcu, numit apoi director al 
grâdinei bot., îneepù mutarea ei delà Cotroceni, 
pe bulevard în fata palatului Universitâtii diu 
Bucuresci ; B. gâsesce çi studiazâ colectiile bot. 
ale lui M. Hoffmann çi Dr. Grecescu, iar 1875 
îneepù primele sale erborisatiuni în jud. Muscel, 
continuându-le în toti anii urmâloiî çi în mai 
toate pàrtile terii. Aies membm al soc. geogr. rom. 
1876, publicà în Buletinul acestei soc. în acelaçi 
an primele sale contributiuni la fiera fiomâniei. 
1879 membru ord. al Acad, romane, publicà in 
Analele acesteia toate studiile sale ulterioare. 
1882 obtinù delà ministrul Aureliari înfiintarea 
unei sectiuni bot. po làngâ inuseul de Ist. na- 
turalà din Bucuresci, unde çi furâ iustalate ber- 
barul florei romane format din vecliile colectii 
din Moldova çi Muntenia (herbariile Edel, Szabo, 
Czihaok, Hoffmann) çi propriole colectii ale lui 
B., precum çi colectiile generale donate, cum- 
përate sau obtinute în schiiub, oa^ çi biblioteca 
particularâ a lui B., dàruitâ do dîii.sul .sectiunil 
botan. a Museului National de Istorie naturalü. 
1882 se despârti catedra de Ist. nat. a facultâtii 
de sc., çi B. remase prof, numai do botauioa, 
care constitui astfel singurâ o catedrâ,_si lu 
acelaçi timp, ca o urmare a acostoi' îinbunâtâtiri, 
se începurâ pentru prima-oarà lucrârile prac
tice de microscopie çi de lupâ ale studentilor 
universitari. 1884focul distrugênd îutreaga sectio 
botan. a Museului, eu toate colootiuuilo çi aveie.i 
sa, détermina guvernul sa hoturascâ înfiintarea 
unei mariçi frumoase gràdini botan. la Cotroceni, 
împreunâ eu instalatiile uecesare pentru scudiul
botanicei. 1885 se începurâ primele lucrâri, eau
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Bob directia lai B. çi en concoisnl ministrilor 
de instr. pnbl. D. Stnrdza çi Tit Maioresen, con- 
duserâ la clâdirea institatulni botanic çi a grâ- 
dinei bot. actuale (v. ac.) In nrma atâtor sfor^ri, 
B. este atins dè o grava boalâ de inimâ, çi f 
4 Ang. 1895 in Slânicul Moldovei în vîrstâ de 
49 ani. B. a fost primul çi cel mai însemnat 
botaoist rom., a cârai neobosità stâmiotâ fnndà 
definitiv çi pe base temeinice stndiul botanicei 
în Bom. çi fâcn cunoscatâ flora te ni.

Scr. princ. : Considérations snr les ovaires in
fères (Adansonia YII., 1867); Nnte sur plusieurs 
Eoses monstraeuses (Adansonia TU., 1867) ; Sur 
l’anatomie du Menyantbes (Adansonia IX., 1869) ; 
Histoire botanique et thérapeutique des Gen- 
tianées employées en médecine (thèse de doc
torat en médecine. Paris, 1869) ; Cuxs elementar 
de Istoria naturalâ; 3 parti. laçi,, 1873; La nou
velle école ou l’influence des travaux du prof. 
Bâillon sur la botanique contemporaine. Suivi 
d’un extrait snr nn nonvean genre : Brandzeia 
fUicifolia BaiUon, laçi, 1874; Nota asupra ori- 
ginei botanice çi a afinitâtilor terapeutice a nonlui 
médicament Jaborandi. Bncuresci, 1875; Frag
mente din flora României (Bull. soc. geografice 
rom. anul I. Buouresci, 1876); Numirile ■mgare 
ale plantelor (Kevista literarâ çi sciintifîcâ, 1876 
Bncuresci) ; Prodromul florei romane, 1879—83, 
(1vol. de 570 pag., LXXXIV); Vegetatia Ro- 
mâniei çi exploratorü ei (Analele Acad. rom. 
ser. il., tom. U., sect. H.); Plante noue (Analele 
Acad. rom. ser. II., sect. II-i 1881) ; Yegetatiunea 
Dobrogiei en 2 tab. (Ajalele: Acad. rom. 1884). 
Contributiuni noue La flora României (Analele 
Acad. rom. ser. II., tom. XI., 1889); Plante 
noue pentrn flora Dobrogiei (Analele Acad. rom. 
ser. U, tom. XL, 1889); Flora descriptivà a 
Dobrogiei (1891), présenta ta Academie! romane 
în manuscris de trei vol., premiatâ çi acnm 
în cnrs de pnblicare. [Y.]

Brandywine Creek, rîu în Delaware (America 
de nord); 11 Sept 1777 învingerea Englezilor 
asupra Americanilor.

Brinescf, nnm. mai multor locabtati în Rom. 
1) B., com. rnr. în j. ILfov, pl. Dâmbovita, la 
est de Bncuresci; se compune din satele B. çi 
Yadnl-Anei, en 1511 loc. Agriculturâ çi prâsire 
de vite. B. e reçedinta subprefecturei, are o 
bisericâ çi o çcoalâ ruralâ. 2) B., com. rnr. în 
j. Dâmbovita, eu 1400 loc.; cresce animale; 
prodnee porumb, cânepâ, prune, lemnàrie ; var, 
çi are un isvor de apâ sàratâ. Yestità pentru 
bâloiuiile ce se tin la sf. Hie. In apropiere sûnt 
bàile Vâlcana çi Pucioasa, çi Loculetele, eu fabrica 
de puçcâ. Comuna are 2 biserici çi o çcoalâ 
mixtà. 3) B., com. rui1. în j. Gorjiu, se compune 
din cât. B. çi Capn-dealului, eu 383 familii; 
posedâ 1 çcoalâ çi 2 biserici.

Branpaene, v. Tristan çi Isolde.
Branisce, 1) B., Moise, n. 1834 în Merghindeal 

(Trs.I -|- 25 Oct. 1891, a fost stenograf al dietei 
ardelene 1863—65 çi al conferentei nationale din 
1881. Timp îndelungat a fost députât sinodal. 
Intrat în administratie, a servit în cott. Têmava 
mare çi Sibiiu ca pretore çi prim-pretore în 
Seliçte, Tâlmaciu, Sibiiu çi Mercnrea. A soirs 
un mannal român de stenografle, studii jnridice 
in 1. germ. çi rom. çi un comentar la legea co- 
munalâ. In manuscript a remas o gramaticâ 
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tîgâneascâ çi diferite studii folklorice despre 
Tîgani.

2) B., Valeriu, Dr. phil., fini lui M., n. 1869 
în Cincu mare (Trs.) ; 1891 prof, la gimn. rom. 
din Braçov, 1893 director interimal al »Tribunei«, 
1894 a înfiintat dimpreunâ en Dr. C. Diaconovich 
(}iarul >Dreptateac la Timiçoara, al cârni redactor 
responsabil, çi déla i Nov.: 1894, director a fost, 
pânâ la întrarea sa în temnitâ (Uartie 1895), 
condamnât pentru agitafinne în 24 procese eu pe- 
deapsa de 2 ani temnitâ de stat çi 1300 fl. amendâ. 
Tôt la 1894 a fost redactorul resp. al revistei 
xRomânisché Jahrbücheri. Amnestiat în Ifmie 
1896, çi-a reocupat postul de prof, la gimn. din 
Braçov. Cerênd concediu pe an. sc. 1897/98, a 
înfiintat (1897) (Jiarul »Patria« la CernàutL A 
scris diferite articole lit., sciint., beletr., çi.po- 
litice. (Pseudon. »BiU-A-Zam«.)

Branipte, pâdure, mai aies opritâ de a se tâia; 
nnm. mai multor localitâti în Rom., .mai în- 
semnate; 1) B,, com. rnr. în j. Covurlniu, pL 
Siret, compusâ din cât.: B., Traian, Serbeçtii- 
Yecbi çi Lozova, eu 1423 loc.,. cari se ocupâ 
eu agricultnra çi prâsirea vitelor; teritornl com. 
11,655 hect; 3 biserici, 1 çcoalâ de bâieti çi 
alta de fete ; prin. com. tiece calea feratâ, çi ço- 
seaua nationalâ Galati-Tecnciu. 2). B., com. rur. 
în j. Mebedinti, pl Câmpu, formeazâ com. eu 
cât Goanta; 2000 loc., agricultori çi economi de 
vite; are 2 biserici çi 1 çcoalâ.

Bràniptenji de jos, sat în Rom., j. Roman, 
pl. Siretul do jos, eu 710 loc., însemnat piin 
faptnl, oâ în biseiica de aioi, ziditâ la 1520, Y. 
À. ürechiâ a descoperit (1886) mormêntul cro- 
nicarului Miron Costin.

Branla, (frç. branche), profesiune, specialitate. 
Brânza, productul obtinut printr’un fel de fer- 

mentatiune din pârtile solide ale laptelui de ru- 
megâtoare, închiegat, çi eu deosebire al laptelui 
de vaeâ. Laptelee compus din caseinâ, albu- 
minâ, lactosâ çi solutinni de sârnii organice, 
împreunâ en nisce globulete de grâsime in sus- 
pensiune, cari sûnt imbrâcate într’o membranâ 
caseinoasâ finâ. Laptele de vaeâ are . densitate 
1-026—l'040çi contine 3—4-20/,) caseinâ çi40/0 
grâsime. Dacâ stâ mai mult timp la un loc, 
globuletele grase se ridicâ la suprafatâ çi for
meazâ smântâna mai groasâ. LÀ câldurâ lap
tele fermenteazâ. Lactosa se transformâ in 
acid lactic, alcaliile, cari contin caseina în solu- 
tiune se neutraliseazâ, laptele se înâcresce çi se 
închiagâ. Inchiegarea se poate face çi eu chiag 
(v. ac.) sau eu apâ de chiag, la 30—40°. Partes 
închiegatâ de lapte se numesce caç, iar partes 
lichidâ zer (jintitâ). Din zerul dulce se obtine 
lactosâ. Laptele îngroçat eu chiag dâ zer 
dulce, cel închiegat eu acide, dâ zer acru. Fa- 
bricatiunea de brânzâturi.consistâ în aceea, 
câ se libereazâ caçul de zer, se sarâ, se pre- 
seazâ çi se açeazâ la un loc recoros. Inainte de 
tescuire caçul dulce se pune adeseori în apâ 
caldâ. Diferitele modnri de preparatiune, precum 
çi diferitele feluri de lapte, dau o multjme de 
varietâti de brânzëturi, dintre cari mai însem- 
nate sûnt: B. holandezà, mai eu samâ în bueâti 
rotunde. Belgia produce B. de Limburg. Anglia : 
Chester, colorat pe dinlânntru eu orlean în galben 
roçietic, Glouchester, ç. a. Francia : Gantel, Roque
fort ç. a. Italia : Parmesan, Stracchino, din Milan,
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9. a. Elvetia pime cele mai mari cantitâti de brân- 
zeturi în comerciu : B. de Ementhal, Chruy'ere, 
9. a. Austro-Ungaria : B. de Liptau, Olmütz, 
Quargel. B. fabiicatâ de economi de vite din 
terile rom. este foarte bue à çi câutatâ în co
merciu. V. Ca'joaval.

Branzinul, (Labrax lupus), pesce din fam. Fer- 
cidelor, ord. Acanthopterygii, lung de 0.5—1 m., 
greu pânâ la 10 kg. Cuooscut çi în evul vecbiu. 
Trâiesce în Oceanul Atlantic çi Marea Medite- 
ranâ. Aristotel i-a dat numele de Labrax, 
Pliniu de Lupus.

Braschi, Giovanni Angélo, conte, numele ori
ginal al papei Pius VI. (v. ac.)

Brasidas, beliduce spartan în resb. pelopon- 
nesic; 424—22 a. Chr. a pus la cale resvrâtirea 
multor colonii atbeniene din Macedonia. f în 
victorioasa lupta delà Ampbipolis (422), în care 
câ(Jù çi Elecn.

Brasilia, (Estados- Unidos do BraeilJ, repu- 
bUca federativâ în America de sud, între Oceanul 
Atlantic çi Uruguay, Ar^ntinia, Paraguay, Bo- 
üvia, Peru, Columbia, Venezuela çi cele trei 
Guayane, ocupâ un teritor de 8.361,350 kms., 
eu (1890) 14.068,268 lec. afarâ de Indianii 
selbatici. Suprafata B.-ei în deuë treimi e platou 
(»Mato Grosses) çi munfi, cari se ramificâ în 
numercase çiruri; cele mai principale sûnt; 1) 
Serra de Mar, dealun^l (ermurului estic ; delà 
acesta spre nord se intinde 2) Serra do Espin- 
haço, marginea esticâ a platoului de diamant; 
3) Serra dos Vertentes stràtaie platoul interior, 
cubnea despârtitoare între basinul Amazonului 
çi Paranei. Partes nordicâ a B.-ei e ocupatâ de 
çesul Amazonului, eu câmpîi ierboase (Lianos) 
çi pâduri seculare (Selvas) ; în partes de nord a 
B.-ei se întind ramuri de ai mun(ilor Guayana. 
Bîurile B.-ei apartin la doue sisteme : în partes 
nordicâ curge rîul Amazon (v. ac.), la al cârui 
sistem apar(ioe aproape întreaga B.; înspre sud 
rîurUe Parana, Paraguay etc. apar(in sistemului 
Rio de La Plats. Afarâ de aceste doué sisteme, 
rîuri mai mari în B. sûnt San-Francisco çi Par- 
nahyba. Clima e tropicâ (2 anotimpuri : ploios çi 
uscat), în locurile mai jos situate e nesânâtoasâ 
(febra galbenâ) ; temperatura medie anualâ 20° C. 
Producte m i n e r a 1 i c e : diamant (export 1 ‘/a—3 
miüoane franoi) çi alte pietri soumpe, aur, pla- 
tinâ, fier, cârbuni de piatrâ, sare; producte vé
gétale: cereale de tôt soiul, cafea, trestie de 
zahàr, teà, bumbao, tutun, indigo, cacao, etc., 
fructe sudice, lemne de colori, de construc(ie çi 
de lucru, arbori de gummi; animale: vite cor- 
nute, cai çi alte animale domestice, tapiri, dasipi, 
bradipi, moime, pisici, balene, paseri çi insecte in 
niulfime de varia(iuni (s. e. paseri: emu sau 
strutionul american, pelioani, ibis, tucaoj nu- 
meroçi papagali çi colibri; insecte: fluturi çi gâu- 
daci admirabili, furnici câlâtoare), çerpi çi alte 
amfibii, (broasce (estoase, aligatori, etc.)

Poporafiunea se compnne din Portughezi, a 
oàror Umbâ e limba statului, apoi Germani çi 
Mestizi; Indiani çi Negri. Sclâvia abia la 1888 a 
fost sistatâ total. Dupa religiune cei mai mul(i 
sûnt rom.-oat., mai putjni protestan(i ; de altoum 
în B. este libertate religionarâ. Ocupafia loc. în 
partes nordicâ e cultura oafelei, tutunului, zahâ- 
rului, bumbacului, la sud agricultura çi economia 
de vite. Instruotiunea 0 promoveazâ vr'o

7000 çooale, cateva gimnasii, 2 facultâ(i de drept 
(Pernambuco çi Sao-Paolo), doué facultàti de me- 
dicinâ (Rio de Janeiro çi Bahia), un pobtechnic 
0 çcoalâ comercialâ, una minierâ, 0 çcoalâ de 
marinâ, mai multe çc. mibtare, muzeu çi bi- 
bliotecà nationalâ. Comerciului îi servesc 19 
porturi çi 0 üotilâ comercialâ do aproape 300 nâi; 
export (1894): 601 milioane MiUreïs. Câi ferate 
12,048 km., îb constructie 6952 km.; linii te- 
legrafice 15,903 km.; banca din Rio de Janeiro 
eu numercase filiale ; valutâ de aur, în fapta de 
hârtie; unitateà de monetâ MiUreïs (3 ooroane) 
1000 MiUreïs = Conto de Reïs. Budgetul pro 1895 
aratâ cheltueli: 275.691,(X)0 MiUreïs, acoperire 
numai 270.198,000 Millr. Datoria statului în (earà 
754.042,399 MiUreïs plus banonptele çi bonuiilo 
de tesaur în oircula(iune în valoare de vr’o 
700 milioane MiUreïs; datoria în afarâ de (eara 
31.453,500 Millr. Armata çi flotiladeresboiu 
s’au désorganisât în nltimele resboaie civile; 
armata în timp de pace numerâ preste 28,000 
ficiori; marina s’a redus la 24 nâi, altele sûot 
înlucrare. Conatitu(ia: dupâresturnareaim- 
periului ( 15 Nov. 1889) s’a întrodus republica fede
rativâ ; dupâ legea fundamentalâ delà 25 Febr. 1891 
capul statului e presidentul (aies pe 4 ani) ; le- 
gislativa e oongresul (sénat çi caméra deputa- 
^lor). Colorile (erii: vênët çi galben. B. e îm- 
pâr(itâ în 21 State: la sud-est: Distriotul fé
déral, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa 
Catharina, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, 
Bahia; la est: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Parahyba; la nord-est: Rio Grande do Norte, 
Cearâ, Piauhy, Maranhâo, Para; in interior: 
Minas Geraës, Goyaz, Mato Grosso, Amazonas. 
Capitala: Rio de Janeiro.

Istoria. Pe timpul desooperirii locuiau în B. 
doué grupe de popoare: Tapuyas sau Indioa do 
matto çi Tupi-Guarani sau Indios mansos. Cel 
dintâiu descoperitor al B.-ei a fost spaniolul Vin- 
cente Tanez Pinzon (1499), iar apoi (1500, din 
întêmplare) portughezul Pedro Alvarez Cabrai, 
care în numele regolui Pcitugaliei 0 luà în po- 
sesiune çi 0 numî Terra da vera Cniz. La in- 
ceput se trimiteau în B. numai persoane du- 
bioase sau condamnati, abia regele loan III. 
decise colonisarea ei. 1624—40 ocuparâ Olan- 
dezii 0 parte a B.-ei; 1654 furâ silifi a se re- 
trage çi a abijice de posesiunile lor pe prefol 
de 350,000 fun(i sterlingi. Exploatarea inteusivâ 
a aurului (1698) çi a diamantului, precuni çi do- 
narea de mari latifundii aristocratilor poitugbezi 
(denatorios) çi contractele încheiate de guvernul 
portughez eu aventurieri ^conquistadores), can 
întreprindeau ocupa(iuni pe spesele proprii, cau- 
sarâ vii nemul(âmiri între coloniçti. Când apoi 
curtea portughezâ, refugiatâ în B. dinaiutea Ivu 
Napoléon, preferi Portughezi de origine obscuia 
fafâ de descendenfii conquistadorilor, erupse 0 
revolu(ie militarâ, care sili pe loan VI: a ex- 
tinde çi asupra B.-ei constitu(ia votatâ in Lis- 
sabon în Aug. 1820. Dar Cortesi-i portughezi 
nu au permis întrarea deputafilor brasiliani m 
parlament; în oonseouen(â clironomul çi pnn- 
cipele-regent Dom Pedro convoeà 0 adunare na- 
(ionalâ, care, ui-mând exemplul coloniilor spa- 
niole, proolamà 1 Aug. 1822 independeufaB.- 
çi pe Dom Pedro împërat (18 Décembre 
Prin contractul îucheiat la 15 Nov. 1825 ro
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tugalia reovmoscù independenta B.-ei. Dom Pedro 
abdicâ 7 Apr. 1831 de tron în lavorul üului sêu 
minor Dom Pedro IL, numind o regentà pana 
când (1840) acesta putù lua domma. In coali- 
fiune eu Urcuiza, guvernorul provinciei argen
tine Entre Bios, eu Uruguay gi Paraguay începù 
B. 1850 reaboiu eontra lui Rosas, dietatorul Re- 
publioei Argentine, eare resboiu se sfîrçi eu în- 
vingerea delà Monte Caeeros (3 Febr. 1852) çi 
câderea lui Rosas. Ministeriul Olinda promovà 
colonisarea (erii ou Nemti. 1865 porni în ooa- 
li{i6 eu Uruguay gi Argentinia resboiu contra 
dictatorului Lopez din Paraguay, eare se sfîrgi 
(1 Mart. 1870) eu moartea acestuia. 1871 s’a 
ados O lege pentru treptata emancipatie a scla- 
vUor. Ministeriul Saraiva îutroduse 1880 o re
forma electoralâ, dar destrâbâlarea financiarâ 
nu a putut-o vindeoa, un lucru ce nioi urma- 
gilor sëi nu succese. In 13 Mart. 1888 se gterse 
eu totul sclâvia ; aceasta stirni mari nemultâmiri 
între oolonigti, cari se alâturarà apoi partidului 
republlcan. O révolta mUitarâ sub maregalul 
Deodoro da Fonseca restumà 15 Nov. 1889 im- 
peiiul gi proclamà republioa Statelor unité ale 
B.-ei. ImpëratulDom Pedro II. plecà în 17 Nov. 
1889 în Europa. Guvernul provisor convoeà 1890 
un congres, eare a dat terii o noua constitu(ie 
çi a aies 25 Febr. 1891 pe Fonseca president 
al republicei. Acesta fù însâ âneâ în Nov. 1891 
restumat; frênele guvemului le luà vioepresi- 
dentul general Peixoto, eare prin mai multe 
acte arbitrare stîmi nemultâmiri. Contra lui se 
revoltarâ admiralü Custodio de Mello gi Saldanha 
da Gama, dar fârâ succès. In 1 Martie 1894 fù 
aies president Prudente de Moraes Barros, eare 
din causa de morb se retrase în Nov. 1896, ur- 
mându-i vicepresidentul Victorino Pereira.

Brasilin, materie colorantâ, ce se extrage din 
lemnul de Brasilia gi de Pemambuc ,(rom.: lemn 
de bàoan) ; cristaliseazâ în prisme incolore, când 
e curatà; se disolvâ în apâ çi în alcool; solu- 
tiile ei se coloreazâ repede în galben, apoi în 
roçu. In solutiuni alcaline are o eoloare fru- 
moasâ, rogie oa carminul.

Bra^ov, orag gi comitat în Trs., situât în colpil 
sud-estic al Ungariei.

Oraçul Bhaçov
(poporal Brageu, lat. Corona, germ. Kronstadt, 
magh. Brassô) este açezat la 45° 37' 36” lût. 
nord, gi la 43° 15' 30” lung. est. delà Ferre, 
ayênd o înâltime mijlocie de 600 m. deasupra 
nivoului màrei. Situât între nisce dealuri fru- 
moase, acoperite eu gràdini gi strâbâtute de pro- 
nienâ(Ji,çi lapoalele mun telui Têmpa (951m. preste 
niv. màrei; 361 m. deasupra pie(ii B.), un pro- 
montor al muntelui Postovariil. B. are o posi- 
tiune în adevër pitoreascâ. Oragul B. are forma 
lungâreata, desvoUându-se tôt mai mult delà vest 
spre est. El se compune din patru parti : 1) Ce- 
tatea, CMe se aûâ în mijloc, are forma de trapez 
çi este îneungiuratâ eu ziduri, astâ(}i ruinate çi 
parte delàturate ; 2) Scheiul, suburbiul romànesc, 
açezat în partea vesticà a oragului pe mai multe 
vâi strîmte çi pe coastele dealui’ilor, purtând în 
partea de sus numirea de »Pe Tocilet ; 3) Blu- 
mSna, suburbiül estic, despàr^t de Cetate printr’o 
promenadâ gi printr’un loc liber, ce servesce ca 
piatà pentru tîrgul de septëmânà (se face Vi-

nerea) gi ca loc de exercitiu militar. Blum. se 
extinde pânâ càtrà gara princ. a B.-lui, agezatâ 
destul de départe de orag; 4) B.-vechiu, açezat 
în partea nordicâ a oragului pânâ la dealul gi 
bâille Sprenghiului gi pânâ la camp. Suburbiul 
acesta are mai mult înfàtigarea unui sat, ceea 
ce corespunde ocupatiunii locuitorilor lui. Intre 
Blumëna, Cetate çi B.-vechiu se aflâ »Dealul 
Stràjii», încununat eu un castel (clâdit 1553), 
astâ()i casarmâ. Afarâ de aceste 4 parti, de co- 
muna B. se mai tin çi câtunele (coloniile) Nou, 
jOêrste, Timif çi Slupini, situate la distantâ de 
Va—1 carà delà orag. Partea cea mai de câpe- 
teoie çi mai regulatà a B.-lui e Cetatea, în mij- 
locul càreia se aflâ piata principalâ, avênd de 
centru Casa Sfatului, eu un turn înalt de 40 m. 
(clâditâ 1420); înainte edificiul primàriei, astà(Ji 
local pentru archiva oragului çi pentru adunârile 
repres. comunale. Edificiile mai însemnate ale 
B.-lui, afarâ de Casa Sfatului, sûnt: >Biserica 
Neagrâ«, imposanta catedralâ evangelicâ luter., 
clâditâ îu stil gotic (1385—1425); gimnasiul gi 
gcoala realâ inf. sâseascâ, împreunâ eu museul 
çi biblioteca (26,000 vol.) acestor çcoli, aflâtoare 
în imediata apropiere a numitei biserici; gcoala 
civilâ de fete sâseascâ; biserica çi gimn. catolic; 
gcoala realâ sup., cea comercialâ gi de meserii, 
precum çi cea civilâ de fete çi primarâ de stat; bi
serica oalvinâ; biserica lut. din B.-vechiu, numitâ 
»Bis. lui Bartholomeu» (delà flnea secl. XUI.) ; 
hala de mârfuri a oragului (»Podul bâtuçüor»); 
reduta, eu o salâ pentru teatru gi concerte. Ro- 
mânii din B. (afarâ de Dêr.ste gi Stupini) au 4 
biserici gr.-or. (2 în Scheiu, 1 în Cetate gi 1 în 
B.-vechiu), dintre cari mai însemnatâ este bi
serica Sf. Nicolae din Prund, una dintre oele mai 
vechi gi mai avute biserici române din Ardeal. 
(v. ilustr.) Afarâ de biserici, Românii au un gim- 
nasiu complet, împreunat ou o çcoalà realâ inf. 
gi eu 0 gcoala comercialâ, precum gi eu o gcoalâ 
primarâ de copü gi de copile, sustinute de pa- 
rochia din Cetate çi cea delà Sf. Nicolae. Çcoalele 
acestea, munite «çcoalele centrale române din B.«, 
sûnt adâpostite (afarâ de çc. comercialâ gi cea 
de fetite) într'un mâret edificiu, ridicat 1851—54 
în locul liber, numit «Groaveri». (v. ilustr.) Gim
nasiul çi celelalte gcoale medii rom. din B. sûnt 
provëcjute eu frumoase colectiuni pentru çc. na- 
turale, fisicà gi chimie, precum çi eu o biblio- 
tecâ constàt. din vr’o aOOO volume, eare (coleot. 
çi bibl.) se aflà tôt în edificiul amintit. De în- 
semnat este çi cimiteriul bis. Sf. Nicolae din 
Scheiu, în eare se aüâ mormintele fam. Barac, 
a câp. Cristureanu, a lui Gavr. Munteanu, I. Mé
gota, Dr. N. Pop, Dav. Almàgan, etc. ; de ase- 
menea çi frumosul cimiteriu din Groaveri, al bis. 
rom. din Cetate, în eare odihuesc osemintele 
poetilor A. Mureçianu çi loan Lâpëdatu.

Populafiunea; La 1890 B. a avut 30,739 lue. 
(civili), (9758 Rom., 9578 Sagi çi 10,441 Magh. 
çi Ovrei, etc.) ; dupà confesiune : 8357 rom. cat., 
378 gr.-cat., 9733 gr.-or., 8399 lut., 2674 ref., 
412 unitari, 769 isr.) In privinta popula(iunei B. 
este al doilea orag din Trs. — Teritoriul oragului 
cuprinde 19,553 hectare sau 34,298 jug. cata- 
strale. B. e cetate lib. reg. ou magistrat regiüat, 
capitula comitatului de aceeagi numire, regedin(a 
unui tribunal reg. gi a unei judecàtorii cercuale, 
reçed. unei camere comerciaile çi industr., a unei
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camere advooatiale,&uvmprotopopiat rom. gr.-or, 
(al Braçovului eu 23 parochii çi 28,677 suBete), 
autoritâti militare, fioanciare §i de comumca(iune.

Via^a actualà. Locuitorii B.-lui se ocupâ eu 
iudustria çi eu negotul; eu agricultura mai eu 
samâ eei din B.-veehiu, iar eu pomâritul Ro- 
mânii din Seheiu. Meseriile au fost eultivate 
âneâ din timpuri veehi de Saçii braÿoveni. Delà 
aeeçtia le-au deprins de vr’o 50 ani îneoaee (dupa 
delàturarea breslelor sau (ehurilor) Româuii çi 
Maghiarii. Obiectele produse de meseriaçii braso- 
veni (postavuri, pânzâ, pâlârii, funârie, eurelârie, 
piele lueratâ, plosci, etc.) se trimiteau sub 
numele de >hra^oveniet în locuri depârtate, mai 
eu samâ însâ în România $i peninsula balcanicâ. 
In timpul din urmâ însâ industria mica din B. 
a decà^ut. Ramurile, cari se mai sus(in eu oare- 
care succès, sûnt: cismària, curelâria, cojocària, 
pâlârieria, croitoria, argâsitoria, lâcàtuçena, mâ- 
sâria, rotâria, care toate de présent lucrâ mai 
eu samâ pentru ora? ?i împrejurime. Românii 
din B. se ocupâ mai eu samâ eu cojocària, mâ- 
celâria çi eu lucrarea straelor (cergilor). Numërul 
tuturor meseriasilor din B. a fost în 1895 de 
995, dintre cari 168 Rom. Locul industriei mici 
în deceniile din urmâ 1-au luat fabricile, 
preste 20 la nnniër. Dintre acestea mai însem- 
nate sûnt: fabr. de postav, de împletitnri, de 
bere, spirt, ofet, sâpun, de bomboane, de salam, 
de parchete, de chibrite, de cârâmicji, de ciment, 
de acid sulfuric, raflnerü de petroleu, atebere 
mechanice, etc. Aceste fabrici lucrâ atât pentru 
trebuinfelè interne, cât çi pentru export, mai eu 
samâ în România çi Bulgaria. — In privin(a 
comerciului B. àncâeste unuldin cele dintâiu 
oraçe din (earâ. Situât în apropierea mai m ultor pa- 
suri, cari le^â Ardealul eu ifeara Rom. (pas. 
Timiçului, al Branului, al ÇanfuJui çi al Buzeului), 
B. a avut ancâ din evul mediu un roi însemnat 
nu numai pentm comerciul ardelenesc, ci îu gé
néré pentru comerciul european, seiTind ca mij- 
locitor între pie(ele din Eur. centralâ çi nordicà 
eu Orientul. Astâfji acest roi este eu mult mai 
modest, dar totuçi destul do considerabil. B. este 
un punct însemnat al liniei ferate ung. estice, 
tôt odatâ este punctul de întâlnire al liniei din 
Sëcuiine çi al liniei Zernesci-B. De asemenea 
B. este légat eu Sâcelele printr’un tramway eu 
abur, care traveraeazâ oraçul pànâ la gara Bar- 
tholomeu. Articolii principali ai com. braçovenesc 
sûnt manufacturile çi fabricatele lucrate în B., 
çi mârfurile brute aduse din România. In genere 
însâ com. B. eu România a scâ(Jut foarte mult 
în ui'ma resb. vamal dintre anii 1886—1891. In 
1895 se aflau în B. eu total 458 comercianji, 
dintre cari 200 Rom. Comeroianfii rom. din B. 
se ocupâ eu deosebire eu afaceri de comisiune, 
eu bâcânia, zarafia çi eu comerciul mic (de pesce, 
lânâ, piei, brânzeturi, poame, etc.) Institutele 
princ. de bani din B. sûnt; filiala bâncii austro- 
ung., cassa de pâstrare sâseascâ (înf. 1835), in- 
Btitutul braç. de pensiuni (înf. 1844), oficiul de 
amanetare orâçenesc, filiala inst. rom. tAlbinat 
din Sibiiu (1882), cassa de pâstrare ungureasoâ, çi 
filiala reun. de economîi a func(. austro-ung. Nu
mërul firmelor dm B. împrotocolate la tribunal 
a fost în 1886 de 215.

Prin romantica sa posi(iune çi prin frumoasele 
sale împrejurimi B. atrage în flecare an, eu deo

sebire în timpul verei, o multime de straini 
mai eu samâ din România. Circula(iuuea strâi- 
nilor în anii din urmâ a fost cam de 10,000 
personne anual.

Istoricul. Oraçul B. dateazâ delà înoeputul 
secl. Xm. In 1211 regele Ung. AndreiuII. chiamâ 
în l'eara Bârsei ordinul cav. teutoni (Cruoiferi 
hospitales Sanctae Marine), ca s’o coloniseze çi 
s’o apere, acoràându-i privilegii însemnate. Ca- 
valerii, açezându-se aici, învitâ numeroçi colo- 
niçti germani delà Rinul de jos çi din Turingia, 
strâmoçii Saçilor de a(}i, cari asemenea capëta 
delà regii Uug. drepturi extinse. Cavalerii ridicâ 
în Teara Bârsei 6 castele, lângâ cari coloniçtii 
germani întemeiazâ mai multe comune (eu totul 
16). Intre acestea a fost çi B., numit în chrisoa- 
vele cele mai vechi (pânâ la 1355) Brassovia sau 
Barassu, iarâ mai târ(Jiu Corona (sas. Krunea). 
B. a fost açezat la îneeput în partes nordicâ 
a oraçului de astâiji (de aici numirea «B.-rechiuf), 
în jurul unui castel situât pe dealul Sprengbiului, 
care castel s’a ruinât în partes primâ a secl. XV., 
çi în juml bisericei Sf. Bartholomeu. Afarâ de 
cast. acesta, cav. germ. ridicarâ pe vîrf ul Têmpei un 
al doilea castel, numit, ca çi oraçul, Brassovia. 
Acesta a remas în fiin(â pânâ în 1455, când s'a 
dârimat la ordinul lui I. Huniade. Ruinele lui 
se vëd çi astâ()i. Numirea »Brassovia«, de ori
gine slavicâ, ne aratâ, câ înainte de venirea 
cav. trebue câ a mai existât o localitate eu aceeaçi 
numire, deçi Andreiu II. numesce în diploma 
sa 'feara Bârsei: «terram desertam et iohabi- 
tatam®. — In 1225, venind în conflict cavalerii, 
cari voiau sâ se faeâ independenfi, eu Andreiu II., 
acesta îçi revoaoà dona(iunea din 1211 çi-i alungâ 
din feara Bârsei. Coloniçtii germani însâ re- 
maserâ çi mai départe aici, recunoscu(i fiiud ca 
stàpâni ai pâmêntului, pe care se açezaserâ çi 
avênd un comité propriu, numit de regele. 
Lângâ aceastâ popula(iune se açezarâ în de- 
cursul timpului Români çi Unguri, cari^ însâ nu 
avenu drepturi politice. — Braçovenii înaintarâ 
tôt mai mult, deçi avurâ adeseori a suferi din 
causa nâvâliiilor strâine (1241 Mongolii; mai 
tàrcjiu Turcii, Tâtarii çi Românii). Progresele 
cele mai mari le fàcù B. pe timpul regelui 
Ludovic I. de Anjou (1342- 82), care dete oraçului 
privilegii însemnate. Prin diplomele sale din 
1353 çi 1377 el acordâ B.-lui, pe lângâ comitele 
regesc, un »judex terrestris«, îi dà dreptul de 
întreposit (Stapelrecht), precum çi suprematia 
preste toate comunele din Teara Baraei. Din 
acest timp comerciul çi industria B-lui iau un avènt 
foarte însemnat. B devine una din statiunile 
principale ale comerc. levantin, mijlocind ne- 
gojül între (erile germane eu Orientul. Meseriaçii 
braçoveni se constituesc în bresle ((ehuri) ç| 
trimit produsele lor pânâ la Constantinopole çi 
pânâ în Italia. Pe timpul reg. Ludovic I. Bra
çovenii ridicarâ la pæsul Branului, pe atunci cel 
mai cercetat, un castel de piatrâ în locul oeliu 
de lemn, clàdit mai înainte de cav. germani. 
Scopul era apërarea oraçului çi în genere a tem 
îm potri va nàvàlirilor strâine. Tôt din causa acestor 
uâvâliri, vëdênd Braçovenii, câ în paitea, unde 
se afla oraçul pânâ atunci,^ sûnt în contint 
amenintafi, deoarece oraçul în mai luulte parp 
era deschis, începurâ a se retrage câtrâ linea 
secl. XIV. în locul unde se aflâ B. acum. Acest
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loc, folosit maiînainte ca câmppeDtrain, eraapërat 
din toate pargile cudealuri. Aicise clâdi mai ântâia 
Str. Portii, apoi a Vâmei, oea Neagrà etc. Prima 
pia(à a fost locul numit »Sub buoium« (Rosenanger). 
Pe looul cel nou se clâdi J1385—142ti) çi »biserica 
neagrâ«, iar din 1395 întreagâ cetatea începù a 
fl înoungiuratâ eu ziduri puternice, provë(Jute

oâ în 1392, pe oând'se zidia aceasta bis., »fîind 
mare soumpete çi foamete în teaia bulg., muRi 
Bulgari s’au sculat delà teara 1er, de au venit 
eu muierile çi eu copiii 1er ?i s’au açezat afarâ 
din cetate, fâcêndu-çi colibi la locul, care dupa 
ei s’a numit Soheiu«. Originea aoestor coloniçti 
este çi acum discutatà. Unii scriitori susfin, câ
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Biaerica St. Nicolae In Bra^ov.

OU bastioane çi tumuri, a câror constructie s’a 
continuât mereu pânâ în secl. XVII. De ase- 
inenea se fâourâ si sanfuri adànci, pline ou apà, 
atât în partes estioà, càt si în oea vestioà a 
“etâtii. Afarâ de aoeea prin mijl. seol. XV. (1454) 
®® 2idî pentru apérarea orasului castelul de pe 
Strajâ, care oâpëtà'în 1553 foi-ma sa actualà. 
. IQ legàtui’â ou clâdirea biserioei negre se aduce 
intemeierea suburbiului Scheiu (ung. Bolgârszeg, 

Baldscheroi) de colonisti veni^ de preste 
Dunàre. A mime cronicele romane bras, spun.

în adevër ei au fost Bulgari, cari în decnrsul 
timpului s’au românisat; alfii (ou deosebire B. 
P. Hasdeu în Ist. Crit. a Românilor) sûnt de pâ- 
rere, câ acesti colonisti au fost Români din tinu- 
turile dunârene, numifi dupâ obiceiul timpului: 
Bulgari. Soheiul la început era eu totul separat 
de oras, avênd formâ de sat; în privinfa poli- 
ticâ si admin. era supus orasului. Locuitorii de 
aici îsi fâcurâ în 1403 o bisericâ din lemn eu 
hramul Sf. Nicolae, iar mai târcjiu (1519—20), 
eu ajutorul lui Neagoo Rasarab, în locul acestsia
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alta de piatra. Românii din Scheia se putorâ 
Bustiné înaintarà treptat, sprijini^ fîind în 
silin^ele loi de domDÜ Mimteniei çi ai Moldovei, 
cari i-au protegiat în continnu. —

Progresul începnt pe timpul lui Ludovic I. 
se continué çi sub reg. Sigiamund (1387—1437), 
care veni însuçi în B. (1427) çi petrecù aici 
'/a an, ca sa supraveghieze fortiflcarea oraçolui. 
Câtrâ finea seol. XV. însâ însemnâtatea comerc. 
a B.-Iui începù a mai scâdé. Causele au fost 
de O parte câderea penins. balcanice în mânile 
Turoilorçi repetitele atacuri turcesci, de alta câile 
cele noue, ce le-a luat comerc. univ. pe acel 
timp. Cu toate acestea B. totuçi se sustinù în 
bunâ stare, la ceea ce a contribuit în prima 
linie activitatea çi iscusin(a meseriasilor de aici, 
precum çi legâturile com. cu principatele ro- 
mâne. In a. 1453 Ifeara Bârsei se împreunâ cu 
cele çepte scaune çi cu celelalte tinuturi sâsesci 
din Ardeal într’o singurâ provincie. In 1498 
Stefan Bàthory se împrumutâ delà Braçoveni 
cu 1000 fl. de aur çi zâlogesce pentru acoastà 
sumâ dominiul Branului (satele : Bran, Tohan, 
Sâcelele, Noul, Crisbavul çi Apa(a), care cu timpul 
ajunge cu totul în stàpânirea oraçului.

Evenimentul cel mai însemnat delà înoep. 
secl. XVI. este reformatiunea, întrodusâ la S^ii 
din B. prin loh. Honterus (1498—1549), întemeie- 
torul gimu. sàsesc çi al primei tipogr. în Ardeal. 
Fruntaçii saçi Lucas Hirsoher çi loh. Benkner 
îçi dâdurâ silinfa sa atragâ çi pe Romànii braç. 
la luteranism, spre care scop tipârirâ cu chel- 
tueala lor mai multe oârfi în 1. românâ. Silintele 
lor însâ remaserâ zàdarnice. Fe timpul principilor 
trans. B. avù a suferi în mai multe rânduri 
din causa Turcilor çi a Românilor. Mai tare fù 
nâpâstuit însâ de princ. Gabr. Bâthory (1608—13), 
care asediazâ oraçul în trei rânduri, voind sâ 
punâ mâna pe averile lui. B. se apërâ cu succès 
sub conducerea viteazului jude Michael Weiss çi 
ajutat de domnul muntean Radu Çerban Basarab.

In 1688, ajungSnd Ardealul sub supremafia 
lui Leepold I., generahi aoestuia cer ocuparea 
castelului de pe Strajâ de armata împërâteascâ. 
Braçovenii însâ se opun. Gen. Veterani vine cu 
3000 ostaçi, împresoarâ castelul apërat de îe- 
hurile meseriaçilor çi-1 cuprinde. Ca un act de 
rësbunare din partea estaçilor austr. se considerâ 
focul cel mare, isbucnit în (jiua de 21 Apr. 1689. 
Mai tôt oraçul cade pradâ flacârilor, care cuprind 
çi casa Sfatului, precum çi bis. cea mare luteranâ, 
numitâ de atunci »bis, neagrâ«.

Veacul XVIII. decurge mai hniçtit pentru B. Sub 
stâpânirea casei habsburgice oraçul se bucurâ de 
liniçte, conturbatà numai din când în când de 
grelele contributiuni de resboiu çi de ciuma asia- 
ticâ, care cercetà în mai multe rânduri B. çi îm- 
prejurimea, fâcênd pustiiri cumplile (în 1718- 19 
mor în B. 4509, în întreagâ 'feara Bârsei 18,450 
oameni). In secl. acesta comerc. braç. începù a 
învia din nou în urma tract. înoheiat de Carol VI. 
cu Poarta (1718). Pe lângâ comercian^i saçi sûnt 
çi O mulfime de com. romani, precum çi greci, 
bulgari çi macedo-români, aceçtia din urmâ con- 
stituifi în «compania privilegiàtâ greceasoâ de 
oomerciu*. Ba câtrâ finea acestui veac numerul 
comerc. remêni çi greci era cu mult mai mare 
ca al Saçilor, dupâ cum se poate vedé dintr’un 
document din 1769 (11 com. saçi, 80 rom. çi

greci în Scheiu, 31 greci din companie). In- 
curajati de bunâstarea materialâ Rom. din 8cheia 
cautâ acum sâ câçtige çi drepturi politice, stâ- 
ruind sâ fie recunoscu^ ca comunâ de sine sta- 
tâtoare, sau cel pufin sâ aibâ drepturi civile çi 
bisoricesci mai extinse ca pânâ acum. Bar Saçii 
se opun din resputeri acestor nisuinte, dând tot- 
deauna guvernului informafiuni nefavorabile fa(â 
deRomâni. In fine pe timpul lui losif II. (1780—90) 
capëtâ çi Românii dreptul de concivilitate, pe basa 
câruia îçi pot cumpëra proprietâti în oetate, 
dreptul de a-çi clâdî biserici (se çi clâdesce bis. 
din Dêrste, cea din B.-vechiu, cea din Stupini 
çi cea din cetate, care astâiji, în urma unui procès 
îndelungat, e nafionalâ greceascâ, precum çi mai 
târcjiu cea de pe Tocile), precum çi a puté exer- 
cita diferitele meserii. Dupâ moartea lui loaif II, 
multe din aceste drepturi se restring, aça cà 
posifiunea Rom. se îngreuneazâ din nou. Àstfel 
se petrec luorurile pânâ în 1848, când se schimbâ 
în întreagâ feara vechia constitufie feudalâ. In 
decui'sul revol. din 1848—49 Ungurii cuprind 
oraçul çi castelul sub Bem în Martie 1849, dar 
în lunie acelaçi an sûnt scoçi de aici de armata 
ruseascâ çi austriacâ. Cu dualismul se întroduae 
modul de adm. actual.

Insemnàt. B.-lui pentru Romani. B. a fost 
totdeauna un însemnat centru al vietii românesci. 
Situafi în imediatâ aprepiere de România çi stand 
totdeauna în contact cu loc. de aici, Braçovenii au 
format legâtura na{ionalâçi culturalà între Rom. 
dedincoaceçidedincolode munfi. In B.s’autipârit 
cele dintâiu cârfi românesci; Catechismul (1559), 
Tetravanghelul (1562). Psaltirea (1570), Cazania 
(1570—80),Praxiul (1569—76), Evang.cuînvetâ- 
turâ (1580), partea cea mai mare traduse de dia- 
conul Coresi çi de preofii Popa Mihaiu çi Popa lane 
delà bis. Sf. Nicolae din Scheiu. In privin(a biseri- 
ceascâ Rom. din B. de asemenea au stat în strinse 
legâturi cu cei din Muntenia, finênd ou tenacitate 
la ortodoxie (mai cu samâ pe timpul ünirei, la 
sinodul din 1700 din Belgrad, çi mai tar(Jiu 
sub Maria Teresia) çi îndemnând çi pe alfii sa 
remânâ la vechia bisericâ. De cresoerea tinerimii 
âncâ se intereseazâ destul de timpuriu. Pa- 
roohienii delà bis.Sf. Nicolae înfiintarâ âncâîn 
anul 1788 o çcoalâ poporalâ, care la 1837 avea 
4 olase. La aoeastâ çcoalâ a funcfionat caînvctStor 
scriitorul poporal loan Barao (1770—1848), mai 
târcjiu translator magistratual. Negutàtorii rom. 
din Cetate înfiintarâ çi ei la 1835 o çcoalâ pop., la 
care functionà câtâva vreme ca înv. G. Bai'ipu. 
Avêntul cel mai mare cultural çi national il 
luarâ B.-enü câtrâ mijl. secl. de fatâ. Comer- 
oiantii rom. din B., setoçi de îuaiutare çi de 
înâltarea neamului, îçi dâdurâ pe fiii lor la çooale 
mai înalte, înfiintarâ cele dintâiu reuniuni ro- 
mâne din Ardeal (1835 »Casina negutàtoreasoa», 
a.stâ(ji»oasina românâ*; tôt campe atunci»Gremim 
comerciantilor români de comerciu levantin»), 
çi totodatâ începurâ a se gândi la înfiintarea 
unei çcoale medü romane. Idea aceasta se 
realisà în 1850, când cele douë parochü rom. 
(Sf. Nicolae çi Cetate) se învoirâ, sub înteleapta 
çi enerrica conducere a protop. loan Popasu, sa 
ridice împreunâ o çcoalâ centralâ, care pe lânga 
euraul primar sâ cuprindâ çi pe cel gimn. Noul 
gimn. se deschise în toamna a. 1850, adapo- 
stindu-se din 1854 în mâretul edifioiu de acum.
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Oimn. inf. fù desvoltat la 8 olase în 1866, când 
ge |inù primul examen de maturitate. In 1869 pe 
lângS gimn. se înfiin^ çi çcoala realâ inf. (astâ4i 
ca 4 cl.) çi oea sup. comerc. (ou 3 cl.) Çooalele 
centrale române au adus ?i aduc servicii foarte în- 
semnatepentru întreg poporul roman, fiindceroe- 
tste de tineri din toate parfile. Numërul çco- 
laT-Uor în 1896—97 a fost de 1386 (325 la gim- 
nasiu, 116 la çc. realâ, 9} la cea com. ; restul 
la çooala primarâ de copîi çi de copile). — In 
B. apârurâ primele foi periodice române din 
Ardeal : în 1836 »Foaia Durainecii*, redigiatâ de 
loan Sarac çi editata de comerc. B. Orghidan,

teatru romfin. Afarâ de aceste institufiuni în 
B. sûnt 2 tipogr. românesci, 1 librârie çi o 
baie de abur, împreunatâ eu institut de hydro- 
therapiâ (propr. çcoalelor centr. române). — 
Dintre obiceiurile Bom. din B. sûnt de însemnat 
petrecerile »Junilor«, aranjate în serb. Pascilor 
de tinerii rom. din sub. Sebeiu. Origines acestor 
festivitâti poporale âneâ nu e stabilità.

Lit. : 1) Schi(à din ist. B.-lui, eu specialâ 
considerare la Bomâni, de Dr. N. Pop, (B., 1883) ; 
2) Noul câlëuz al strâinului prin B. çi regiuoea 
dimprejur, de comitetul ofioial de inform. pentru 
stràini, (B., 1891); 3) Ifeara noastrà, de Silv.

s?1*'.'
i }

Gimnaaml gr.-or. rom. din Braçov.

çi în 1837 »Gazeta de Transilvania«, redigiatâ 
de G. Barifiu (mai târijiu de lac. Mureçianu) çi 
împreunatâ eu »Foaia pentru minte, inimâçi lit.» 
In 1849 redigià scurtâ vreme C. Boliac, care 
era réfugiât, diarul «Expatriatul». Alte foi rom., 
cari auapârutîn B., au fost; Transilvania, Orientul 
latin, Noua bibl. rom., Meseriaçul rom., Çcoala çi 
familia, Poçta rom. çi Cocoçul-roçu. —In ceeace 
privesce Beuniunile, afarâ de cele douë, amin- 
tite mai sus, Bom. au inflinfat: în 1850 Beun. 
femeilor rom. pentru ajutorarea orfanelor celor 
câ(Juti în 1848—49; 1863 Beun. rom. de gimn. 
çi de cântâri; în 1871 Asociafinnea p. sprij. 
învëfâceilor çi sodalilor romani ; 1880 Beuniunea 
p. ajutorarea vëduvelor. Afarâ de aceea B. este 
reçed. Beuniunei învëtâtorilor romani gr.-or. din 
distr. X., a unui desp. al Asociafinnii precum 
çi a oomitetului Fondului pentru înfin(area unui

Moldovan, (Sibiiu, 1894; pag. 180—211); 4) Ser- 
bâtoarea Junilor laPasci, de G. I. Pitiç, (B., 1890); 
5) Notite din ist. çooalelor noastre medii, în a 
XXXII. progr. a gimn. mare public roman din 
B., (B., 1896); 6) Die Stadt Kronstadt u. Um- 
gebung, V. Josef W. Filtsch, (Wien, 1886); 7) 
Die deutschen Bitter im Burzenlande, v. Fr. 
Philippi, (Kronstadt, 1861) ; 8) Herrmann G., Das 
alte U. neue Kronstadt, bearb. von Oskar v. Meltzl, 
(Hermannstadt, 1883 u. 1887).

COMITATUL BRAÇOyULTTI
eu teritoriu de 260,088 jug. oat. (1803'63 km*.), 
çi eu 86,777 loc. (Bomâni 31,106, Saçi 27,802, 
Magh. 26,116), cuprinde partes cea mai mare 
din Teara Bârsei de odinioarâ. Cott. B. are formâ 
de triunghiu çi se mârginesce spre est eu cott. 
Treiscaune, în nord eu cott, Têrnavei mari, în vest
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eu cott. Fâgâra^ului çi în sud eu România. Teri- 
toriul în partea sudieâ çi nord-vesticâ e muntos 
(în sud Ciueaeul, Peatra-mare, Postovarul çi Bu- 
eeeiul; în nord-vest rmin(ii Apata-Pei;çani), iarâ 
în eea mijloeie çeses. Rîurile prine. sûnt : Oltul, 
eare formeazâçrani(anord-est.,apoi afluentii lui: 
TSrlun^l, Timiçul, Ghimbâçelul, Bàrsa si Hâmâ- 
radea. Pâinêntul e roditor, eu deosebire în partea 
mijl, unde se adâ satele sâsesci. In priv. politieâ 
eett. B., afarâ de orag, se împarte în trei eer- 
euri: I. C. Feldioarei, eu 9 eomune (17,711 lee., 
în maj. Saçi çi Rom.) ; II. C. Codlei, ou 7 eomune 
(17,524 loo., în maj. Sa?i çi Rom.); m. C. Sàee- 
lélor, ou 7 eomune (20,303 loo., în maj. Magh. 
[Ciangâi] çi Rom.) Cott. B. e traversât de linia 
feratâ Budapesta-Predeal, B.-Sân-Giorgiu çi B.- 
Zërnesci. [A. B.]

Braÿovanul, Dimürie Eustatie, autorul primei 
gramatioe a limbei române, 1756, sorisà la în- 
sâroinarea prinoipelui Constantin Mavrooordat. 
Manuscriptul aoestei luorâri, eare însâ nu s’a 
tipàrit, a fost gâsit de C. Erbioeanu.

Brasse, mesura fro. de lung., = 162-42 om.
Brasserie, (franc.) bererie.
Brassica L., (botan.) gen din fam. Cruoiferelor, 

trib. Brassiceae, ouprinde plante erbaeee de or- 
dinar bisanuale, mai rar anuale vivace sau sub- 
frutesoente. Florile galbene, mai rar albe, sûnt 
dispuse în raceme elongate. Fructul este o si- 
üquâ linearâ eu valvele convexe çi eu o singurâ 
nerTOrâ dorsalâ. Acest gen are vr’o 80 specii 
respândite prin Buropa, Africa borealâ çi australâ 
çi prin Asia. Prin parfile npastre cresc mai multe 
speoii, din cari însemnàm : B. elongata Ehrh., 
nnmitâ vulgar M U ç t a r alb selbatic, B. nigra 
Koch. (Sinapis nigra L.), vulgar Muçtar negru, 
B. oiôœ Boiss. (Sinapis alba L.), vulg. Muçtar 
alb, etc. Din semintele acestor plante se fac 
sinapisme foarte vesicante, ca condiment facilita 
digestiunea. Uuele specii se cultiva pentru. se- 
minfele lor oleagiuoase, sau ca plante alimentare, 
astfel sûnt : B. Bapa Koch. (B. campestris L.) var. 
oleifera DC. numitâ românesoe R api ta. B. Na- 
pusli.var. esculenta, vulgar N api, Broasbe; 
B. oleracea L. eu mai multe vaiietàti. B- olerac. 
capitata DC., Varzâ (Cureohiu) de iarnà; 
B. olerac. bullata DC., vulgar Varzâ nem- 
t e as c â ; R. olerac. caulo-rapa DC. vulgar G u 1 i i, 
Caralabe, Caralambe. B. olerac. Botrytis 
DC. numitâ popular Conopidâ, Carfiol, la 
eare infloresoenta devenitâ cârnoasâ constitue 
0 legumâ gustoasâ, etc. [Z. C. P.]

Brassiera, obiect din rufârie de dame. Ca- 
misol decoltat, fârâ mâneci, ajustât pe talie ; se 
poartâ preste corset. B. sûnt fâoute mai eu samâ 
din batist çi sûnt garnisite eu broderii çi dan- 
tele. B. de copii sûnt simple.

Brastavëtu, com. rur. în Rom., j. Romanati, 
pl. Balta-Oltu de ios, situatâ aproape de linia 
feratâ Corabia-Caracal ; n’are nioi un oât. alipit; 
2031 loo., agricultori çi economi de vite ; are 1 
biçericâ deservità de 3 preoti çi 1 çcoalâ pri- 
marâ eu 1 învétàtor; itune antice.

Brat, extremitatea superioarâ a corpului. Bra- 
tele, ca parfi foarte însemnate ale corpului, au 
oase tari çi muçchi puternici.

Bratca, (magb. Brâtka), com. micâ în Ung., 
cott. Bihor, situatâ între muntii Bihorului în 
valea Criçului repede, eu 276 oase çi 1245 loc.,

(1227 Romani gr.-or. oeialalti Magb.) Biserioa e 
de lemn, çcoala în régula. Teritorul e 4647 jug. 
oat., mai tôt munte eu pâduri seculare; agro
nomie, industrie de casa, prâsire de vite, po- 
mârit, industrie de lemn. Statiunea oàii ferate 
oflciul telegr. çi postal în loc. [-j-] ’

Bràtenl, com. rur. în Rom., j. Botoçani, pl. 
Çtefânesci, compusâ din 8 cât., eu 2167 loc. 
agricultori Çi eejonomi de vite; com. are 3 bi- 
serici çi 2 capele eu 2 preoti, çi 2 çcoale mixte 
eu 2 învëtâtori.

Brateç, lac în Rom., j. Covurlui, lângâ oraçul 
Galafi, format din vërsâturile gurei Prutului çi 
ale Dunârii; lungimea sa e de 2 mile, lâtimea 
maximâ 1‘/a mUâ, iar minimâ 200 m.; are pesco 
çi raci în mari oantitâfi ; bâltile, ce-1 înoungiurâ, 
sûnt püne de stuf çi papurâ. B. e proprietatea 
statului ; prin revârsarea apelor sale çi ale Dunârii 
a provooat în 1897 catastrofa oraçului Galap.

Brâtesci, numele maimultorlocalitâti înRom.; 
mai însemnate: 1) B., sat. în j. çi pl. Argeç, 
face parte din com. Albesci-B.; 346 loc.; làngâ 
sat se aflâ schitul eu asemenea numire, astà()i 
redus la biserioâ de mir. 2) B., sohit în j, 
Suce a va, pl. Siretul de jos, în vecinâtatea 
satului eu asemenea numire, întemeiat la îooe- 
putul acestui secol de proprietarul lordaobe Balç; 
iar 1. R. Rosnovanu îl înzestrà eu 100 heot. pâ
ment pentru întretinere ; e locuit de 12 câlugâri.

Brâtianu, I) B., Ion O., celebrul om de stat al 
României, n. 2 lunie 1821 la Piteçti, întrâ la 
vîrstâ de 17 ani în armata românâ, pleaeâ 1841 
la Paris, unde stâ pânâ la 1848, fâoènd studii 
militare çi luànd parte la turburârile tinerimii 
franoeze în contra regelui Louis Philippe. Aco]o 
se împrietinesco eu C. A. Rosseti. Reîntors în 
tearâ, devine îndatâ unul din frnntaçii revo- 
lutiei delà 11 lunie 1848, eare provoaeâ ab- 
dicarea lui Vodâ Bibescu çi ocuparea jerii prin 
Turci. Exilât, B. së duce iar la Paris, unde 
stâ pânâ în 1857. Pe de o parte lucreazâ spre 
a câçtiga simpatiile cercurilor politioe pentru 
causa României (scrie: «Mémoire sur l’Empire 
d’Autriche dans la question d’Orient» 1855, «Ré
flexions sur la situation* 1856, apoi «Mémoire 
sur la situation de la Moldo-Valaohie« 18.59), pe 
do alta se pune în raport eu mulfi meinbri prin- 
cipali ai revolufiei europene (dintre cari unii,_s. e. 
Andrâssy, Crispi, ajung mai tàr(Jiu conduoëtorü 
politicei serioase în statele lor) çi se amestecâ 
în conspirârile contra lui Napoléon III., din eare 
oausâ e acusat, dar aohitat în 1853, apoi iarâçi 
acusat çi condamnât la 3 luni înohisoare (1854) 
çi în fine internat în casa de sànâtate a doo- 
torului Blanche de lângâ Pariç pânâ la Iulie 1856. 
In Iulie 1857 se poate întoarco în (earà; aies 
membru al Divanului ad-hoc çi apoi députât în 
Caméra delà 1859, B. contribue la unirea Prin- 
cipatelor .sub Cuza. Din 1859 dateazâ scrierile 
lui : «Mémoire adressé au Prince Couza* çi «La 
Transylvanie, le Prince Couza et la Russie*. Dar 
în tôt timpul domniei lui Cuza, B. nu poate 
ajunge la cârma statului ; însâ dupa detronarea 
acestuia, B., eare era printre conspiratorii delà 
11 Febr. 1866, se întnlnesce cel dintâiu eu 
Principele Carol de Hohenzollern la Düsseldorf 
(19 Mart. 1866) çi se întoarce la 8 Maiu 186b 
în tearâ eu poul Domnitor aies. Ministre de 
finante pentru putine luni în primul rainistenu
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al Principelui Carol I., delà 11 Maiu 1866, B. 
redevine ministru de fînante în cabinetul li
beral delà 27 Oct. 1867 çi executâ marea conr 
ceptiune a câilor ferate, dâod concesiunea lui 
Strousberg. B., neavênd âncâ partisani în Mol
dova, se unesce ou »fractiunea libéra $i inde- 
pendentâ», care însà aduoe neaiunauri, guver- 
nului prin isgpnirea câtorva familii Israélite din 
Bacâu; cabinetul liberal oade la 16 Nov. 1868, 
mai aies înurma ocrotirii bandelor bulgare. Trecut 
ÎD opositie, partidul liberal în anii 1870—76 face 
agitatii. anti-dinasfice. B., tradus înaintea jura- 
tilor din Tîrgovipte pentru complicitate la în- 
cercarea lui Candiano-Popesou de a détrôna pe 
principele Carol prin révolta din Ploieçti delà, 
8 Aug. 1870, este achitat împreunâ eu autorul 
principal, dar formeazâ în curênd împreunâ eu 
C. A. Eosetti, Cogàlniceanu, etc. coalitia (san 
conspirafia) numitâ delà MazarrPaça, care, în 
aima câderii cabinetului L. Catargi dupa ale- 
gerile din 1876, ajunge la guvern în 27 Apr. 
1876, mai ântâiu sub presidenfa lui Manolache 
Eostache. Dar ia 24 Iulie 1876 B. devine pre- 
sidentul unui ministeriu curât liberal $i conduce 
astfel (eu O scurtâ întrerupere de 2 luni) po- 
Mtica Eomàniei timp de aproape 12 ani. Urmând 
la început pomirea violenta a partidului sëu eu 
darea in judecatà a foçtilor ministri conservatori 
(retrasâ de Caméra în 1878), B. se modereazâ 
în curênd çi desvoaltâ calitâtile unui adevërat çi 
mare om de stat. Executâ eu energie hotârirea 
Principelui Carol de a lua parte eu arniata ro- 
mânâ la resboiul ruso-turc delà 1877—78, cantâ 
sa sus(ie interesele (erii la congresul din Berlin, 
pierde Basarabia, dar anexeazâ Dobrogea;. pio- 
olamâ Regatul la 14 Mart. 1881 çi reguleazâ suc- 
cesiunea dinasticâ; pârâsesce politica «Crucii or- 
todoxe» rusesci çi, dupa importanta sa între- 
yedere eu Bismarck la Gastein în vara 1883, 
îndrumeazâ România spre triplaraliantâ; mode
reazâ pe cât poate tendio(ele radicale ale lui C. A. 
Rosetti la revisuirea Constitu(iunii în 1884, çi 
isbutesce a face din partidul liberal, mai înainte 
prea dedat la miçcâri revolufionare, un partid 
disciplinât de guvemâmênt monarchic-constitu- 
tiond. Astfel B. delà 1877 încoace inspirâ çi 
meritâ toatâ înerederea Regelui Carol çi dobân- 
desoe cea mai desàvîrçitâ autoritate a.supra nu- 
meroçilor sëi partisani. Insâ, dupâ revisuirea 
Constitu(iunii, açteptând din an în an o nouâ 
isbuenire a crisei orientale, B. hesitâ de a în- 
treprinde neapërata organisare intemâ a..noulni 
Eegat, actiunea legislativâ a partidului sëu lân- 
cezesoe, çi B. se vede silit a se retrage delà 
guvern în Mart. 1888. Aies senatop în opositie, 
B. înceteazà din via(â la 4 Maiu 1891 çi se în- 
mormênteazâ la moçia sa Florica làngâ Piteçti. 
Moartea lui B. a fost un doliu national. Tot- 
deuna insufletit de un înflâoârat patiiotism, 
fârâ multâ instructiune, dar ager la minte, plin 
de tact çi foarte atrâgëtor prin personalitatea 
sa, capabil de evolutiunea internâ delà un. agi- 
tator ilusionar pànà la un om de guvern cum- 
pàtat, B. va remàné în istoria modernâ;a Eo- 
mâniei figura cea mai marcantâ a generatiei delà 
1848. Viata lui de familie a fost exemplarâ.

2) B., Dimitrie G., fratele mai mare al lui 
Ion B., n. la 1818 în Piteçti, f la 1890; a studiat 
împreunâ eu fratele sëu la Paris çi a participât

la toate agitârile çi relatiunile sale politice. 
Catva timp membru în comitetul international 
al revolutionarilor, stabilit la Londra (Mazzini, 
Bakunin, etc.) D. B. se întoarce la 1857 în patrie 
çi devine Unul din fruntaçii partidului liberal. 
Sub guvernul fratelui sëu Ion delà 1876—1888, 
este mai ântâi ministru al terii la Constantinopole, 
apoi (10^ Apr. pânâ 9 lunie 1881) ministm-pre- 
sident, în care situatie prea responsabüâ nu-1 
poate mentiné partidul liberal decât de abia 2 luni, 
çi-1 alege president al Camerei. In curênd însâ 
Dimitrie B., neputend pricepe marea preponde- 
rantâ a fratelui sëu mai mic, trece la adversarii 
lui çi devine cel mai aprig, formànd împreunâ 
eu L. Catargi çi G. Vernescu aça numita »opo- 
sitie-unitâ«, oare contribue la resturnarea cabi
netului liberal în Martie 1888.

3) B.yChrigore, politic roman, n. 1849, f 27 Febr. 
1893; nepot de frate lui Ion B. Studiile Rceale 
le-a fâcut în Theresianum din Viena ; trecù apoi 
la facultatea de drept din Berlin çi Paris, unde 
obtmù 1874 diploma de doctor în drept. 1875 
întrà la magistraturâ, înaintând pânâ la membru 
al Curtii de .apel în, Buouresci ; 1886 députât al 
Teleormanului. 1891, înfiintându-se Liga pentru 
unitatea culturalâ a Românilor, fù aies mai ân
tâiu cassier, iar mai târdiu president, devenind 
sufletnl acestei societàti.

4) B., loan I. C., fiul lui Ion C. B., n. 20 Aug. 
1864 în Florica; diplomat al çc. politechnice çi 
al çc. de poduri çi çosele din Paris; 1889—1895 
inginer la câile ferate, 1895 aies députât de 
Gorj (col. L), delà 12 Apr. 1897 ministru al 
lucrârüor publics.

Bratocea, trecëtoare între Muntenia çi Trs., 
delà Vâlenii de Munte la Braçov, preste muntü 
Bârsei. Çoseaua urmeazâ în Rom. valea Teleje- 
nului, iar în Trs. valea Târlungei çi nu e âncâ 
pe deplin terminatâ pe partea munteneascâ. 
Mergênd spre Trans. din Muntenia, çoseaua 
întrâ în defileul Telejenului la Valea -Largâ çi 
nu se degajeazâ decât là Cheia, pentru a începe 
imediat urcuçul spre B.; taie frontiera, lâsând 
de O parte Grobotiçul, de alta Ciucaçul, çi întrâ 
în valea Târlungei, din ale cârei strimtori iese 
din jos de ^ura Doftanei. Mànàstirea Suzana 
çi Cheia, sunt singurele puncte locuite ale vâii 
Telejenului. La gara Doftanei se vëd în trei 
locuri çanfurile construite pentru împiedecarea 
întrârei în -Trs. prin valea Doftanei ; positiunea 
aceasta se chiamâ AU-Schanz-Pass çi înehide 
a(ji ambele pasuri. [Lt. Col. I.]

Brâtuia, com. rur. în Rom., j. Gorj, 9 km. 
spre sud-est de Tîrgu-Jiu; are o suprafafâ de 
2500 hoct. çi 1147 loc., 1 çcoalà çi 2 biserici; 
agriculturâ, dogârie çi mai aies industrie de lemn.

Brâu, cingâtoare. 1) B., ornât sacrual per- 
soanelor ierarchice începênd delà treapta snb- 
diaconatului. Servesce spre îneingerea sau su- 
fulcarea sticharului çi legarea epitrachitului. B. 
semnificâ înfrènarea çatimilor sufletesci çi tru- 
pesci, ce stràlucesce in vii-tutea castitâtii. (Cf. 
Rugâciunea delà îmbrâcaro. Math. III. 4.) 2) B. 
în mitol. grec. Aphrodite a fost stâpâna B.-lui 
de amor; în B. au fost adunate puterile de 
farmec. Ares âncâ a avutunB., dar 1-a dàruit 
Hippolytei, reginei Amazonelor; çi aci B. sim- 
boliseazâ curagiul resboinic. 3) B. s. de brâu, 
d ant popular, exécutât de mai inulji dânjuitori.



578 Branla coeea — Bréal.

cari, tinêndu-se pe dupa talie, foriueazaunlant; 
dântaitorul delà capët îi couduce fâcênd figuri 
dupa capriciul sèu. Musica e de caracter vioi, în 
mesura biuarS çi eu perioade scurte, de 4 eau 
8 tacte.

Brailla coeca, pëducliele albiuelor, dipter de 
l'5 mm. lungime fârâ aripi, trâiesoe ca parasit 
pe albine, mai eu samâ pe reginâ çi trâatori.

Braun, Alexandru, botauist □. 1805 în Regens- 
burg, t 1877 în Berlin. 1832 profesor de zoo
logie çi botanicâ la çcoala politechnica din Karls
ruhe, 1845 profesor de botanicâ la Universi- 
tatea din Freiburg, 1850 la Giessen, iar 1852 
la Berlin; a scris numeroase lucrâri asupra 
morfologiei generale çi asupra Criptogamelor ; 
el este întemeietorul teoriei dispositiunii frun- 
zelor. Schimper i-a dedicat genul de muçohi 
Braunia. [E. T.]

Braunit, minerai, oxid çi silicat de manganes ; 
cristaliseazâ în sist. tetragonal.; se gâsesce la 
St. Marcel (Piémont), Elgersburg (Turingia), etc.

Braunschweig, ducat, o parte întegrantâ a 
imperiului german, eu teritoriu de 3672 km*., 
limitât de Hanovera prusianà, Vestfaüa, provin- 
ciile saxone, Waldeck-Pyrmont çi Anhalt. Teri- 
torul e delos, acoperit de ramurile muntilor 
Harz. Apele sûnt afluen(ii fluviilor Elba çi 
"Weser. Are agrioulturâ çi prâsire de vite în- 
floritoare, pomiculturâ desvoltatâ. Numërul lo- 
cuitorüor 434,213 (1895), de confesiunea luthe- 
ranâ (94°/0). Exploatarea minelor e avêntatà, 
întoemai ca industria çi comerciul. Pentru pro- 
movarea culturii servesc : un politechnic, 9 çcoli 
medii, 2 normale, 429 çcoale poporale çi renu- 
mita bibliotecà din 'Wolfenbüttel (300 mii tomuri, 
10 mii nianuscripte). Dieta ducatului e compusâ 
din 46 representanfi aleçi în mod mijlocit pe un 
period de 6 ani. Forul suprein administrativ e 
ministeriul eu 5 resorturi. In privinta administra- 
tivâ ducatul e impartit în 6 districte. Budgetul 
pe 1896/7 aratâ trebuinte 13.727,(X)0 Marce; 
datorii 27.916,700 M. Milifia e contopitâ definitiv 
în cea prusianà.

Istoriu: Pe timpiil vochilor geruiani B. a tost 
îinpupulat eu Cheruçci; în secl. X. s’a contopit 
în ducatul saxon. Cànd Enrie Leul în • 1180 a 
fost scos din ducatul saxon, çi-a pâstrat ducatul 
B. care dupa moartea lui a fost impartit între 
fiii sëi. Familia domnitoare s’a divisât în mai 
multe ramuri, ou felurite numiri pânâ ce în 
1735 întregul ducat sub numirea de Lüneburg 
càcjù sub stàpanirea lui Albert Ferdinand. Fran- 
cezii au anectat ducatul regatului Vesfalic, iar 
dupa moartea lui Napoléon s’a restaurât veohia 
dinastie. Ducele Carol fù détrônât în 1830. Li- 
niscea s’a reîntors sub domnialui Wilhelm (fratele 
ducelui exilât), care în 1831 dete consti- 
tutiuue. In 1841 s’au çters çi ultimele remàçite 
ale feudalismului. Incepênd delà 1848 guvernul 
din B. a stâruit pentru unitatea Germaniei. In 
1866 precum çi în 1870—71 a luptat alâturea 
eu Pmsia. In 1884 a mûrit Wilhelm fârâ desoen- 
denti. Rudele mai de aproape : August Frideric, 
duce de Cumberland (liul regelui de Hanovera), 
precum çi ducele de Cambridge, neputênd ooupa 
tronul din pricina Prusiei, dieta în 1885 (21 Oct.) 
a aies de domnitor pe Albert de Prusia. Cf. 
Guthe, Die Lande B. u. Hannover, 1867 ; Heine
mann, Gesch. V, B. U. Hannover. [T. F.]

Brava, insula port., apartine ins. Cap Verde ; 
55 kms., 90u0 loc.; pâniênt frucüfer; capitale 
FUrna.

Bravare, opunere provoeâtoare.
Bravo, Citai.) cur^os, hamic, brav; çi neigaç 

toemit. Bravurd, vitejie.
Bravo, Gonzalez, diplomat span., n. 1811; ad- 

vocat în Madrid ; ca jurnalist combate radica- 
lismul. Sub reganta lui Esparteros trece la Mo- 
derados çi ajunge 1843 în fruntea ministeriului, 
însâ în curênd face loc monarchiçtilor reactionari 
çi merge ca arabasador laLissabona; 1864—65 
çi 1866—68 ministru de interne, apoi ministru- 
president; restumat prin rescoala din 1868, îm- 
preunâ eu regina Isabella, B. a fugit în Francia 
çi t 1871 în Biarritz.

Brayera Kunth., (botan.), gen din fam. Rosa- 
ceelor, trib. Poterieae, eu o singurâ specie cu- 
noscutâ sub numele de B. anthelminiica Kunth. 
(sin. B. abyssinica Moq., Bankesia abyssinica 
Bruce, Hagenia abyssinica Lamk.) din muntii 
Abessiniei. Aceastâ unicâ specie cuprinde arbori 
înalti de 7—8 metri, çi se cultivâ în Abesainia 
pe lângà locuintele oamenilor ; în Europa nu s’a 
introdus pânâ acum. Extremitâtile florifère, re- 
coltate înainte de a ajunge semintele la matu- 
ritate çi uscate la soare, constitue produotul 
ounosout sub numele de Cousso (Kouaso sau 
Koso) foarte mult întrebuintat în inedicinâ, mai 
eu samâ ca anthelmintic, în contra Pantlicei 
(Cordelei). [Z. C. P.]

Braza, mesurâ de lung. în Castilia veohe; 
= 2 varas = 167'181 cm.; variazâ jdupâ dife- 
ritele feri.

Brazda, portiunea de pâment (çi iarbâ) ce se 
poate tàia odatâ çi întoarce eu plugul, sau eu 
ooasa. Brdzdar, ferul lat delà plug, çi dupa 
numërul acestora plugurile noui se numeso uni-, 
bi-, tri-, çi polibràzdare.

Brazda lui Novae, un val în Rom., ce se în- 
tinde din jos de Severin, trece prin Ciaiova si 
presto Oit )iânà ciitin Gnlati, pi'in Dacia orieu- 
talà pana càtrà Oliusn sau Tira làngà Nistru;se 
crede cà aoc.st val ar fi o parte din limesul roman.

Brazos, rîu în Texas (America), isvore.sce în 
Llano Estacado, se varsâ làngâ Velasco în goltui 
mexican, 1046 km. lung.

Brazza, cea mai mare dintre insulele dalma- 
tine, distr. Spalato, 396 kma., 22,183 loc.; frucü- 
ferâ (vin de Vulgava); porturi bune, cariere de 
marmorâ. Oraçul principal San Pieiro (2578 loc.)

Brazza, Pierre, conte Savognan, explorator 
frc., n. 1852 în Roma; 1870 întrà în marina. 
1876—78 explora rîul Ogove în Guinea infer., 
1879—82 Congo çi Gabun; delà 1883 a înhintat 
numeroase stafinni lângâ Ogove, Alima çi pe 
malul mârii. Delà 1886 comisar în Congo frc. 
(Cf. Conférences et lettres de P. S. d. B., 1888.)

Brazzaville, (franc.) statiune în Congo frc., 
Africa de vest, pe malul drept al ootiturii nului 
Congo, numitâ Stauley-Pool. _ '

Brcka,capit. district. bosniacB.,înoeroulDoln]a 
Tuzla, eu 4281 loc., export de pene çi bncatu

Break, (cngl., pron. brec), trâsurâ lungareafa 
desohisâ, eu caprâ înaltâ çi bance puse dea- 
lungul sau deacurmeziçul.

Breakfaet, (engl., pron. breofest), dejun.
Bréal, Michel, filolog frc., n. 1832 în Landau; 

1866 prof, la Collège de France, 1879 inspecter
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general al instructinnii sup. Opéré: «Quelques 
mots sur l’instruction publique en France» (1872), 
•Mélanges de mythologie et de linguistique» (1877), 
•Sémantique», 1897, etc.

Breasla, v. Bresle.
Breasta, com. rur. în Rom., j. Dolj, pl. Dnm- 

brava de sus, situata lânga Jiu în depârtare de 
7 km. de Craiova; se oompune din 4 cât. eu 
1964 loc. ; are 2 biserici çi 1 çcoalâ mixtâ.

Breaza, numirea mai multor Iooalita(i din (erile 
locuite de Români. 1) B., com. rur. în Bom., j. 
Buzeu, pl. Tobani, compusâ din cât. : B., Bâdenii, 
Drâgàicesci, Doroban(ii çi Greceanca; suprafa(a 
6075 hect. eu 2610 loc. ; are 3 biserici eu 2 preo(i 
çi 1 scoalâ mixtâ ; cultura cerealelor se face pe 
0 suprafatâ întinsâ,dar produsul principal e vinul. 
2) B., isvor de apâ mineralâ în Rom., j. Prahova; 
în aceastâ apâ predominâ pucioasa. [nt.]

3) B., com. în Trs., cott. Fâgâraç, eu 1133 loc.,
mai eu samâ economi de vite çi agricultori, eu o 
biseiicâ çi çcoalâgr.-or .rom. Aci se aüâ çi un ofioiu 
filial de vamâ pentru trecerea vitelor la pâçunea 
de varâ pe ambele coaste ale Carpafilor, In apro- 
pierea satului B., spre munte, la împreunarea 
rînrilor Brezeioara çi Pozorta, pe o stâncâ înaltâ 
se ailâ ruinele unei fortârete, pe care poporul o 
Eumesce Cetaiea lui Badu-Negru Vodà. Pe 
aici — se (}ice — ar fl trecut Radu-Negru Vodâ 
eu emigrantii sëi. [I. o. d. P—.]

4) B., în Bucovina, câp. çi j. Câmpulung; for- 
meazâ o comunâ çi parochie ou cât. : Benea, Cu- 
coçul, Dealul-Glodului, Fâge(elul, Mâgura, Plaiul- 
Musticiu, Ploçnita, Porcesoul, Ràchitiçul çi Runcul ; 
are moçie mânàstireascâ, 1878 foc. ort. res.

[Dr. I. G. Sbiera.]
5) B., com. ardmânà, eu 480 loc., situatâ pe 

poalele muntelui Smolica, câtrâ sud. [W.]
6) B. de jos, com. rur. în Rom., j. Prahova; 

are 5^ câtune eu 2600 loc. çi 382 case, o çcoalâ 
eu 2 învëjâtori çi 2 biserici parochiale eu 2 preo^i 
çi 3 càntâreti. Locuitorii se ocupâ ou agricul- 
tura, destilarea [uicii çi eu lemnâritul; fabricâ 
de postav (dimie) çi de var hidraulic. In eub-sol 
se gâsesc cârbuni (lignit), pëcurâ çi sare.

7) B. de sus, com. rur. in Rom., j. Prahova; 
are 4 câtune eu 2800 loc. çi 700 case, 2 çcoale 
eu 4 i'nvë(., 2 biserici eu 4 preofi, fabricâ de 
var hidraulic; o societate economicâ fundatâ 
pria cotisafiuni lunare, eu un capital rulant de 
preste 500,000 lei; tîrg septëmânal çi bâlciu 
anual (14 Oct. st. v.) Pe vremea domniei lui 
Al. Ghica (1834—42) aci a fost vama (erii, care 
delà 1852 s’a mutât la Predeal. Femelle se ocupâ 
mult ou (esëtoria çi lucrarea costumelor çi a 
chilimurilor, eu cari fac bun comeroiu.

[A. M. Miohaelescu.]
Breazu, sat în Rom., j. laçi, în regiunea pod- 

goriei Copoului, eu douë isvoare de apâ amarâ, 
purgativâ, bogatâ în sulfat de magnésie çi în 
carbonat de sodâ; se folosesce în mod primitiv 
la vindecarea diferitelor boale. Apa a fost ana- 
lisatâ la 1877 de Dr. Kenya. [Dr. Vuia.]

Breb, animal, v. Bibru.
Brebenea s. Brebenei, numire popularâ datâ 

plante! Corydalis cava. (v. ac.)
Brebeneac, pasere, v. Sturzul.
Brèbënoc, numire pop. datâ plantelor Yinca 

minor çi V. herbacea. (v. ao.)

Brebn, numire topografîcâ. 1) B., com. rur. în 
Rom., j. Prahova, eu 3000 loc. agricultori, o 
çcoalâ ou 2 învë[âtori çi 2 biserici (una a fost 
mânâstire); are 650 case împârtite în 4 sate; 
agriculturâ. [A. M. M.]

2) B., Mànàstire, în com. r. B., fondatâ de 
Mateiu Basarab çi so[ia sa Elena 1650, situatâ pe 
malul Doftanei. Aci càutà refugiu Elena Doamna 
când Mateiu Basarab se resboia eu Vasüie Lupu. 
A(Ji m. B. e prefâcutâ în bisericâ de mir. La 
spatele ei se aflâ un lac sârat, adânc. Aerul e 
curât, apa de beut bunâ. Aici vin la reoreafie 
vara elevele Asilului »Elena Doamna.» [S.]

3) B., co7n. în Ung., cott. Maramureç, (diec. 
Gherlei), 1290 loc. rom. agricultori çi economi 
de vite; eu bisericâ çi çcoalâ rom. B. este çi 
sta^lune balnearâ, la înâltime de 748 m., la 
poalele muntelui Gutin, îneungiuratâ de codru eu 
brâdet; valea, în care se aflâ stabilimentul, e cam 
départe de satul B. In mijlocul unui parc sûnt 
açezate zidirile eu 26 camere, salon de mâneare 
çi de dans, 6 cabine eu 12 putine de baie. Din 
2 isvoare apa servesce la facerea bâilor, iar un 
isvor se bea ca apâ de curâ. Clima e întâritoare. 
Apa se inçirâ între apele minérale sulfuroase 
sârate, se bea eu vin çi ca apâ curativâ la boale 
catarale çi hemoroidale. Ca baie are proprietâti 
vindecâtoare asupra reumatismului, ' podagre!, 
erupfiei pe piele çi la afectii nervoase. Analisa 
isvorului de beut a fâout-o Wodioska Istvân. 
Cf. Dr. Boleman Istvan, «Magyar fûrdôk és 
âsvânyos vizek». Budapest, 1890. [Dr. Vuia.]

4) B. s. Prebul, com. în Banat, cott. Câraç- 
Severin, aproape de Caransebeç, eu 1084 loc. 
rom. In documentele istorice se amintesce déjà 
la 1577. Dupâ harta Peutingerianâ în apropierea 
acestei comune, între hotarul oomunei Delineçti 
çi Valea boului a fost pe timpul Romanilor 
Caput Bubali.

Brec, V. Break.
Brecie, roeâ elasticâ, ai cârei indivi()i sûnt 

oolfurati çi legati prin un ciment. B. de contact, 
B. vulcanicâ, al cârei ciment e o roeâ eruptivâ; 
se gâsesce la contactul rocei eruptive çi rocei 
strâbâtute de cea dintâià. B. calcarit, e B. for- 
inatâ de buoàti de calcar cristalin ; dâ càte odatà 
0 piatrà frumoasâ de ornament. B. osoasà, e 
0 brecie formatâ de oase, cari sûnt cimentate 
prin carbonat de calciu. Oasele sûnt de ordinar 
transformate în carbonat de calciu. B. porfiricà, 
e formatâ de bueâti de porflr eu un ciment 
argüos-petrosilicios.

Breda, fortàreafâ în Brabantul de nord (Glanda), 
22,536 loc. (1891); episcopie, academie militarâ; 
postàvârii. Compromisul de B., rugarea nobi- 
limei olandeze delà 16 Febr. 1566 pentru sistarea 
inchisifiunii.

Brediceanu, Coriolan, polinc çi advocat roman, 
n. în Lugoç (Banat) la 5 lan 1850, a studiat în 
Arad, Beiuç çi Pojon çi a obtinut diploma de 
advocat în Budapesta la 3 lan. 1874. Nafionalist 
însufle(it çi desinteresat, orator excelent, B. de 
preste douë decenii este conducëtorul luptelor 
politice bine organisate, ce Românii din Caraç- 
Severin le poartâ în representanfa acestui co- 
mitat. Delà organisarea partidnlui naf. rom. pana 
la 1892 a fost membru al comitetului national. 
In mai multe rànduri a fost candidat de députât 
çi la 1884 a çi obtinut majoritatea voturilor în
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ceronl Bocçei rom., dar în uima voIniciiloT în- 
têmplate la actul alegerii, nu a ajuns în parla- 
ment. B. în cele mai multe procese politice. 
intentate (Jiarelor çi politicilor- rom. din Uog. çi 
Trs., a primit sarcina de apërator çi s’a distins 
piin numeroase pledoaie de valoare atât politicâ- 
nationalâ, cât $i juridicâ. Cu aoela^i zel a lucrat 
çi pe teren cultural, jertfind foarte mult pentru 
înaintarea {erânimei romane; este membru în 
comitetele societàtilor culturale rom. din üng. 
(Asociaf. Trs., Soc. p. fond, de teatru, etc.) çi s’a 
distins çi ca députât în sinoadele ?i congresele 
bisericesci. Cu scop de a îndemna la îmbrâti- 
çarea literaturei rom., B. a scris çi cite-va ne- 
preten^ioase novele (»Piatra oredintei», Timiçoara, 
1894), piese dram., etc.

Bregenz, (la Eomani Brigantium), capitale 
provinciei Vorarlberg, spre est de lacul Constan(a 
(Bodensee), çi po linia feratâ Lindau-Bludenz ; 
6739 loc., museu, fabricatiune de obiecte de lemn.

Breguet, 1) B., Abraham Louis, meohanio frc., 
n. 1747 în Neuchâtel; a fâcut mai multe inven- 
tiuni pe terenul orologeriei, mechanicei çi fisicei. 
t 1823 în Paris 2) B., Louis François Clément, 
meohanic, n. 18Cl8 în Paris. Çi-a câçtigat mérité 
pe terenul telegrafiei electrice. f 1883 în Paris.

Brehm, 1) B., Alfred Edm., naturalist, n. 
2 Febr. 1829 la Kenthendorf ; fâcù câlàtorii mari 
în Africa âncâ înainte de a se înscrie la uni- 
versitate; cinci ani explora Egiptul, Nubia, Su- 
danul resâritean, dupa aceea studià la lena çi 
Viena sciin(ele naturale. Mai cSiâtori apoi în 
Spania, Norvegia çi Laponia, çi la 1862 în Ha- 
beçul nordic dimpreunâ cu ducele E. de Sacbsen- 
Coburg-Gotha. 1863 director al grâdinei zoolo- 
gice din Hamburg, 1867 întemeià »aquariul« 
un » vivarium» în-Berlin. In 1877 câlâtori în 
Siberia vesticâ çi Turkestanul nord-vestic, 1878 
înso(i pe principe! e de coroanâ austriac, Rudolf, 
într’c câlâtorie pe Dunàre, 1879 în Spania. In 
1884 (ine conferente sciin(.-populare în America 
nordicâ. Observa(iuuile gi lucràrile sale le-a pû- 
blicat ,în felurite reviste spécialiste çi de popu- 
larisare a sciintei. Scriitor popularisator exoelent, 
desorierile pline de viatâ gi foarte atrâgëtoare. 
Lucràrile sale sûnt foarte multe gi voluminoase. 
Cea mai insemnatâ çi.mai mare este : Via(a ani- 
malelor, în 10 vol. mari, cu admirabile ilustra- 
tiuni negre gi în colori, cuprinde desorieri de viatâ 
a tuturor animalelor, delà moimite pânâ la cele 
mai inferioare. f 11 Nov. 1884 în Renthendprf.

2) B., Christian L., ornitolqg, n. 1787 la 
Schonau, studià 1807—09 la lena teologia, 1812 
se fâcù preot, f 1864. B. fâcù o colectiune de 
mare prêt, ma* bine de 9000 bucàti de paseri 
europene, continênd aceeagi specie cu toate varie- 
tàtile ei, dupà etate, gen gi locul de traiu. Toate 
observatiunile gi studiile fâcute de el asupra 
paserilor, le-a publicat în diverse reviste de spe- 
cialitate gi în multe lucrâri apàrute în editii 
separate de mm multe volume (între anii 1821 
pânâ 1863).

Brehnace, (zool.) v. Buhe.
Brehuesci, com. rur. în Rom., j. Botogani, pl. 

Siret, compusà din, satele: B., Bursucani, Coro- 
câesci, Hancea, Hritcani, Hutani, Mândresci gi 
Vlâdeni; suprafata 7635 hect. eu 5374 loc.. 
Romani gi Rugi gi putini Ovrei gi Nemti; ocupa- 
tiunea loc. e agricultura gi prâsirea vitelor. Co-

muna are 7 biserici cu 5 preoti çi 4 gcoale cu 3 
învètàtori gi 1 învëtàtoare.

Breisach, fAlt-B.), orag în Baden, cero. Frei- 
burg, cu 3258 loc. ; situât pe o stâncâ de basait, 
înaltâ de 246 m. Pe timpiil Romanilor era cu- 
noscut sub numele >Mons Brisiacus<. In evul 
mediu lina din fortâretele imperiului german; 
a()i numai ruinele cetâtii vechi se mai pot vedé.

Breitenfeld, sat germ. înspre nord delaLipsoa, 
234 loc. Aeî a repurtat la 17 Sept 1631 Gustav 
Adolf învingerea asupra lui Tilly; 2 Nov. 1642 
învingerea Çvedezilor sub Torstensson asupra 
»iniperialilor« conduçi de arcbid. Léopold çi Picco- 
lomini.

Brelthaupt, loh. Aug. Friedrich, mineralog, 
n. 1791 la Probstzella, f 1873. Profesorla Aca- 
demia de mine din Freiberg. Scr. princ. : iVoLl- 
standige Cbarakteristik des Mineralsystems«,1820 ; 
»Übersicbt des Mineralsystems», 1830, etc.

Breitlnger, loh. lac., scriitor elvet., n. 1701 
în Züricb, se ocupà cu studiile clasioe gi cu 
teologia. 1731 prof, de 1. ebraicâ, 1745 de 1. elinâ 
la gimn. din Züricb gi canonic al capiüului; 
f 1776. Din scrierile sale amintim: Editia »Sep- 
tuagintei«, (4 vol. Züricb, 1730—32); Arta ori- 
ticâ a poesiei, (2 vol. Züricb, 1740) gi Tratat 
critic despre natura, intentiile gi întrebuintarea 
parabolelor, (Züricb, 1740).

Breiu, numire vulgarâ data plantelor Mercu- 
rialis annua gi Merc. perennis. (v. ac.)

Brema, (Bremen), 1) B., stat germ. lâugâ 
cursul inf al rîului Weser ; se compune din 
B. »orag« gi B. «t031’^*; 256 km*., gi 196,278 
loc. (1895), cari se ocupâ ou economia de vite, 
dar mai aies cu navigatiunea gi comorciul. Con- 
stitutie delà 1854, revidatâ la 1884; corp. le- 
giuitoaré sûnt: senatul (16 membri, din cari 
2 primari) gi cetàtenimea (150 membri); exe- 
cutiva 0 are senatul. Instanta super, judecâto- 
reàscâ e curtea de apel în Hamburg. Budgetul: 
17.123,182 Marce; datoriastatului 114.811,900M. 
Delà 1888 B. âpartine uniunii vamale germane.

2) B., orag liber hanseatic in Germania, ou 
141,937 loc. (1895); în B. sûnt 14 biserici ; casa 
oragului eu renuraita pivnitâ (»Ratbauskeller«) ; 
bursà, museu, palatul justitiei, etc.; giinnasiu, 
gimn. real, 2 çc. reale, preparandii, inst. de surdo- 
muti, go. de marinâ, gimnasiu do fete e pe cale 
a se desebide. Industrie: turnâtorii de fier, fa- 
brici de (igari, de bere, gantier. Camerâ oomer- 
cialâ, fîliala bâncii impériale. Import (1895) în va- 
loare de 806.306,101 M., export 765.852,249 M. 
Flotila comercialà (1895) 423 coràbii mari, între 
cari 206 vapoare. Comunicatia regulatâ prin va- 
poare eu: tondra, New-York, Baltimore, New- 
Orleans, America de sud, Africa, Asia gi Australia. 
Din portul B. au pleoat (1895) 68,992 emigranti- 
Societàti de asigurare contra pericolelor pe mare, 
«Norddeutseber Lloyd«, societatea pentru salvarea 
naufragiatilor. — B. a fost ridicatâ 788 prin Carol 
cel Mare la rangul de eppie, mai apoi archieppie; 
a întrat în »Hânsa« gerraanâ, a luat parte m 
migearea reformatiunii (1532), 1640 orag liber 
impérial, la disolvarea imperiului germ. reniée 
independent; 1810 fù Incorporât Franoiei, 1815 
întrà în confedera(ia germ., 1870 în impenm 
germ., 1889 fù Incorporât în uniunea vamala 
germanâ. Constitutia vecbe aristocraticâ a B.-ei 
fù înlocuita 1849 cu alta democraticâ, revisuita
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mai în urmâ la 1884. Cf. Duntze, Geschichte 
der Fréien Stadt Brëmen, (1842—51, 4 vol.); 
ïBremisches Jahrbuch».

Bremerhaven, (BremerhafenJ, oraç eu port, 
resp. poi'tul maritim al oraçului Bremen, eu care 
e légat prin linii ferate; B. e ora? mai nou eu 
doouri multe ?i mari, jnagasine, ete. Delà B. 
spre sud se aflâ 4 forturi eu turnuri de fier 
mobile, înarmate eu tunüri. Lângà B. se aflâ 
vr’o 3 tare. B. are 18,079 loe. (1895). 1895 au 
întrat în portul B. 4083 nâi ou 2.183,274 tene.

Brénezes, general al sultauului Baiazed. Mul- 
(àmitâ sfaturilor sale : de a se sapa grabnie çan- 
piri, adâpostind retreeerea Dunàrei, Tureii, eari 
atacaserâ Muùtenia in urmâ luptei delà Rovine, 
puturâ scâpa de e totalà nimieire din partea Voi- 
vodului Mireea eel Mare.

Brenner, (Mons Pyrenaeus), un pise de 2034 m. 
ÎD Alpii tirolezi. Làngâ aeest pise se z&a.pasul B., 
0 vale largâ çi lungâ, eare se ridicâ pânâ la înàl- 
time de 1367 m. çi desparte grupa Oetzthal de 
Alpii Zillerthal, (v. Alpii). Din timpurile eele mai 
vechi pasul B. era eunoscut ea priueipala eale 
preste Alpi spre Italia. Romani! au fâout drum 
preste pasul B., care pânâ în (Jilele noastre a 
remas unul din eele mai frequente drumuri, mai 
aies dupa ce fù radical rénovât sub Maria Teresia. 
La înàltimea pasului se aflâ lacul B. çi baia B. 
eu isvoare calde de 21° C. 1864—67 s’a zidit calea 
feratà B., avênd urcare pânâ 1:44; aoeastâ cale 
feratà are o lungime (delà Innsbruck la Bozen) 
de 125 km., $i a avut de învins eele niai mari 
greutâti de teren, totugi è sàracâ în poduri çi 
riaducte; eu atat mai bogatâ e în tunele (preste 
tôt 27), dintre cari unele foarte lungi (tunelul 
Müblthal 855 m.) Importanfa câii fer. B. nu a 
pierdut nimic prin zidirea liniei Gotthard.

Brennus, titlu de principe la Ce4i. Sub aeest 
nuine se amintesc: 1) B., ducele Gallilor senoni, 
care a nimicit 387 a. Chr. oastea romanâ 1. Alia, 
a întrat în Roma pârâsitâ çi a asediat CapitoUul. 
Dupâ tradifiune, Roma a fost scâpatâ prin gâ- 
gàitul gisoelor din Capitoüu. Lui B. i-se atribue 
proverbialul »Vae victis 1« ce 1-ar fl (Jis când la 
cântârirea sumei de rescumperare, ce i-au plâtit-o 
Roinanii ca sâ se retragà, a aruncat çi sabia sa pe 
cântar. 2) B., duce al Gallilor, care în 279 a. Chr. 
eu oaste de preste 100 mii a întrat în Macedonia. 
La Delfl Grecii, eu ajutorul unui teribil uragan, 
au zdrobit pe Galli. [T. F.J

Brenta, 1) B., rîu litoral în Italia sup., isvo- 
resce din lacul delà Caldonazzo, percurge Val 
Sugana çi se varsâ la Brondolo în golful de 
Vene(ia; 170 km. lung. 2) B., grupd de munfi 
în Alpii trientini de vest, în Tirolul de sud, eu 
dolomitii Cima Tosa 13179 m.) çi Cinia di B. 
(3146 m.) 3) B. sau Bronte, mësurâ de vin în 
Italia; în Turin 49-285, in alte locuri între 
70-5—76 lit., în Elve(ia 37 5 Ut.

Brentano, Clemenie, poet germ., din çcoala 
romanticà, n. 1778, frate eu Bettina de Arnim; 
a avut O viafâ furtunoasâ, ■)■ 1824 în Aschaffen
burg. Scr. : romanul »Godwi«; poesii pop. »Des 
Knaben Vunderhorn», etc.

Brenz, loan, reformator'çvab, u. 1499 în Weil; 
delà 1522 predicator în Schwabisch-Hall, asistà 
1529 la di.sputatiunea din Marburg, ti-ebui sâ 
fugâ ca contrar al interim-ului ; la 1553 proto- 
iereu în Stuttgart, •)■ 1570.

Brescia, (la Romani Brixia), pro-vincie ital. 
în Lombardia, 4779 km1., eu 501,531 loc. (1890). 
Capitata B., la poalele Alpilor, 43,354 loc. ; 
sediu eppesc; castel, catedralâ (din secl. VII.) 
çi alta nouâ din 1604—1825; museu (Templul 
lui Hercule). Fabricafinne de mâtàsârii çi arme.

Brese-Winiary, I. Leop. Ludovic de, inginer 
militai-, întemeietoi-ul noului sistem prusiae de 
fortifleatiuni ; n. 1787 în Berlin, f 1878. A ocupat 
înalte func(iuni miUtare çi a condus censtruirea 
fortificatiunilor delà Posen, Lotzen çi Kônigsberg.

Breslau, (polon. Wreclaw), capitala provinciei 
prus. Silesia çi a districtului B., (13,478 km*., 
çi [1890] 1.599,322 loc.) Oraçul É., situât lingâ 
üdera, e a treia residenfâ regalâ; centru pe linia 
câii ferate BerUn-Cracovia, avênd 373,140 loc. 
(1895); are 5 suburbii; pe piafa principalâ. Ring, 
se aflâ vechia casâ a sfatului din secl. XIV., 
noua casâ a oraçului (delà 1862) çi statuele 
ecuestre a lui Frideric cel Mare çi Frideric 
Wilhelm III. ; maî multe biserici frumoase, dintre, 
cari catedrala, ziditâ la 1148. Aici este residen(a 
unui episcop-principe; universitate eu o biblio- 
tecâ, cuprinijênd 400,000 opéré; 6 gimn., 2 gimn. 
reale, 1 çc. realâ sup., 3 ço. civile sup., 1 se- 
minar pentru învëtâtori çi 2 pentru învë(âtoâre ; 
institute pentru sm-do-mufi çi orbi; tribunalul 
supr. prov., judecâtorie prov., camerâ de co- 
merciu, flliala bâncii imper. B. e central co- 
mercial al Silesiei eu numeroase fabrici (de 
maçiue, mobile, spirt, ç. a.) Aici se încheià la 
1742 pacea între Prusia çi Austria; 1757 repur- 
tarâ aci Austriacii, sub Carol de Lotaringia, 
Victoria asupra Prusianilor, iar 1807 avù loc oa- 
pitularea Prusianilor înaintea Francezilor.

Bresie sau Starostii, asociafii sau frafii de 
meseriaçi çi oomercianti pentru apërai-ea intere- 
selor comune. Aceste asociatii erau foarte va- 
riate: în Roman (Rom.) era în 1729 o B. de 
ciocli, în laçi se -vorbesce de B. oalicilor âneâ 
din secl. XVI., însâ adevëratele B. nu aveau 
de scop numai ajutorarea indivi()ilpr, ci çi pro- 
tegiarea muncei nationale. O B. îçi apëra inte- 
resele sale eu înderëtnicie : ciubotarii (cismarü) 
nu dedeau voie pantofarilor sâ faoâ çi sâ vêndâ 
oisme; B. dintr’un oraç nu dedea voie cuiva, 
fle chiar breslaç, sâ vêndâ marfâ adusâ din ait 
oraç sau din altâ toarâ, decât numai în casul, 
când plâtia o anumitâ sumâ. Breslaçii vindeau 
singuri produsele lor, dar n’aveau voie sâ se 
întovârâçeascâ între ei pentru negot, decât eu 
învoirea capului B.-ei, numit staroste. Puteau 
vinde produsele la Armeni çi Jido-vi, aceçtia însâ 
nu puteau sâ le vêndâ in acel oraç, ci în alte 
tîrguri fârâ B. çi în sate. In aeest cas strâinul 
adresa cererea sa starostelui, cai-e împârtia ce- 
rerea pe breslaçi, aça ca flecare sâ câçtige ceva. 
In B. putea întra cineva venit din ait oraç, 
trebuia însâ sâ plâteascâ starostelui o sumâ nu- 
mitâ bârbântâ (putinicà de brânzâ, mai pe urmâ 
0 sumâ de bani) ; tôt astfel trebuia sâ plâteascâ 
bârbântâ çi calfa sau flul breslaçului când de- 
venia breslaç. Calfele se ridicau din ucenici, cari 
serviau 3'/2 ani târâ platâ, apoi primiau (uneori 
31ei) simbrie. Starostele se alegeadintre breslaçi çi 
avea drept a judeca çi pedepsi. Breslaçii numai 
la el se judecau. Contra lui se apela la episoop 
sau la mitropolit. Membrii B.-ei aveau o bise- 
ricâ ziditâ de multe ori eu cbeltuiala lor, avean
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0 4i de prasnlc (breslaçii dm Roman 1724 serbau 
pe sf. Archangeli), când dedeau o masâ comunâ 
pentru ei çi Bâraci. In aoeea^i <}i alegeau pe 
staioste. Statutele se chiemau oatastivçi cel 
din Roman recomandâ breslaçilor la masa »sâ 
petreacà sufletesce precum iubesce Dumne^eu, 
ou voroave întelepfesci çi eu cântàri dumne- 
4eesci, nu ou jocuri çi eu haburi, uici eu un 
fel de oântece lumesei.« Serbarea aeeasta reli- 
gioasâ çi jurisdioÇiunea eclesiasticâ împiedeeau 
pe eterodoxi a întia îu B. Cu toute acestea 
uneori întrau în bresle çi plateau çii ei dâ- 
rile pentru biserieâ: la îneeputul aoestul seeol 
se plâng Ovreii din B., câ plâtese pentru o 
biserieâ, ee nu este a lor. Regulamentul or- 
ganic, si mai apoi conventia din 1858, a des- 
fiintat B., çi a dat o mare loviturâ industriaçilor 
romani. B. este la Romani o institutiune de 
origine slavâ (brat = frate, bratstvo = fràtie). 
Veohimea B.-lor nu o putem détermina, însà în 
1724 eppul de Roman Atanasie II. relnoiesee 
catastivul din 1640 al breslaçilor din Roman. Cf. 
Eppul Melehisedeo, »Cronica Romanului», 2 vol. ; 
•Convorbiri Literare», 1888; V. A. Ureche; A. D. 
Xenopol, vol. IV. v. çi art. Tehuri. [I. S. P.]

Bresnifa, com. rur. în Rom., j. Mehedinfi, pl. 
Ooolu de sus, la distança de 7 km. de T.-Severin, 
la poala muntelui Vàrânio ; eu 175 eontribuabili 
si 900 ease ; loe. se oeupâ eu agricultura si prâ- 
sirea vitelor; în eom. este 1 biserieâ si 1 ?codâ 
mixtü ; muntele Vârânie e bogat în marmorâ, 
eare în parte se exploateazà. Prin eom. B. treee 
drumul roman, ee duce delà piciorul podului lui 
Traian preste mun^i la Sarmiseghetuza.

Bressanone, oras, v. Brixen.
Brest, capitula unui arondism. în départ, frc. 

Finistère, lângâ Oceanul Atlantic, 75,855 loe. 
(1891); cu fortâreatâ de primul rang, port de 
resboiu pentru 500 nâi de resboiu; scoalâ de 
marinâ ; cablu telegrafic spre America. La 1 lunie 
1794 învingerea navalâ aEnglezilor(Howe) asupra 
Prancezilor (Villaret-Joyeuse).

Brest-Litowsk, orasfortificatînguvem. Grodno 
(Rusia micâ), lângâ Bug ; 39,901 loe. ; sediul epis- 
copului armenesc, scoalâ superioarâ ovreiascâ. 
Centru de câi ferate.

Bretagne, (Bretania), peninsula nord-vesticâ 
a Franciei, odlnioarâ ducat, a(}i imparti ta în 
5 departamente : Ille-et-Vilaine, Finistère, Mor
bihan, Côtes-du-Nord si Loire-Inférieure. Desi 
cele mai mari înalfimi în nord-vest abia se ureâ 
la 310—380 m., totusi face impresiunea unei 
teri muntoase si sterpe. Totaütatea muntilor se 
numesce Xein-Brais. Dintre rîuri amintim : Vi
laine, Blavet si Aune. Porturi comeroiale : Nantes, 
Vannes, Quimper, Morlaix, St. Brieuc si St. Malo ; 
porturi de resboiu în Brest si Lorient. In vâi se 
produc grâne si poame în abundentâ. Patru dia
lecte ale vechei ümbi bretone si numeroasele 
monumente ale Drui(}ilor, ne reamintesc vechia 
popora^e celticâ. Loc. B.-ei sûnt nielancolici, 
lubitori de tearâ, marinari îndrâzneti si militari 
curagiosi. Pe timpul lui Caesar B. forma partea 
de vest a prov. Armorica, mai târijiu se numia 
Provinda Lugdunensis tertia; 420 d. Chr. apare 
de tôt liberâ în fruntea confederatiunei armori- 
cane. In secl V. se amintesce de scriitorii latini 
sub numele Britannia dsmarina. Stingêndu-se 
(1170) spi(a indigenâ a contUor de B., aceastâ

demnitate trecù la Gottfried, fini regelui engl. 
Enric n. 1298 B. fù ridicatâ la rangul de ducat, 
vasal Franciei, 1532 îneorporatâ acestui atat, 
Cf. Black, Normandy and Brittany; Joanne 
Bretagne, (lH8ü). ’

Bretcu, (magh. Bereck), com. rur. în Trs., cott. 
Trei-scaune, la gura pasului Oituz, cu 2929 loc., 
Sëcui si Romani (1055). Cesti din urinà se ocupà 
în deosebi cu oieritul. In apropiere se véd rui- 
nele unui castru roman.

Breton, limba B.-â; 1. locuitorilor din vechia 
Bretanie, numitâ Armorica, înruditâ cu idioinul 
celtic numit »welsh« din Wales si ou cel »cor- 
nishi din Cornwalis ; Umba B. are patru dialecte. 
Domineazâ câteva departamente din Francia de 
vest, anume dep. Finistère si partea de est din 
dep. Côtes-du-Nord. Füologi competen{i sustin 
câ 1. B.-â ar fl un rest din dialectul celtic al 
Engliterei. [Pl.J

B., cap, V. Cap Breton.
Breva, v. Brevis.
Brevet, (franc, delà lat. brevis), epistolâ scuitâ, 

diplom, certificat; în Francia B.-e erau acte de 
gratie, date de régi si conferiau primitorului o 
preferin(â, un titlu sau altâ distinctiune. Asa se 
numiau s. e. Ducs à B. acei duci, cari aveau 
numai titlul unui ducat ; B.-’s de joyeux avè
nement sau de serment de fidélité erau acele, 
cari dau unui preot un titlu pentru ob(inerea 
celui dintâiu loc vacant de prélat. B. subscrise 
de mâna regelui îndreptâ(iau la purtarea costu- 
niului de curte (vênèt cu sinoare de aur). In 
Englitera si Statele unité B. se dâ la oHcieri ca 
titlu de rang afarâ de armatâ, si îu Englitera e 
chiar împreunat la infanterie cu un adaus de 
leafâ. B. de invenfiune, concesiunea, sau mai 
bine (jis dreptul consacrât de autoritate, întru a 
exploata în mod exclusiv, fie o invenÇiune, fie 
0 descoperire. B un drept mobiliar. In Rom. nu 
existâ àncâ o lege în aceastâ privin(â, cum nu 
existâ pentni protegiarea desenurilor si mode- 
lelor de fabricâ. Exista însâ legi asupra flrmelor, 
asupra mârcilor de fabricâ si de comerciu, cum si 
0 veche lege asupra presei din 1862, care pro
tégé drepturile de autor. v. Patent.

Bréveté, (franc.) patentât.
Breviarium, (lot.) 1) B., extras, carte de éco

nomie ; scurtà reprivire asupra unui lucru, extras 
din opéré mai mari. B. lui August, mai târ()iu 
continuât sub numele de B. imperii, cupriude 
însemnâri statistice despre armatâ, venite, etc.

[Pr.] ,
2) B., carte liturgicd, care oontine psaliiu, 

lec(iuni (din sf. Scripturà, din istoria sfintilor 
si din omiliile sf. pàrinti), himnuri si rugâciuni. 
Se numesce B. flind-câ este o proscurtare sau 
extras din alte câ^ liturgice (Psalteriu, Lec(io- 
nariu, Antiphonariu, Martyrologiu) ; B. roman 
1-a compus în secl. XI. papa Gregoriu Vil. 
Preotii de rit. latin sûnt obligafi sâ recitezein 
fiecare ()i serviciul (Officium) divin prescris m 
B. pentru (Jiua respectivâ. Serviciul (Jilnic este 
distribuit în 7 parti numite oare, (v. Orologeriu).

[Dr. Is. Marcu.]
3) B., alaridanum. Popoarele germ. cotropind 

imperiul din occident, au întrodus personalitatea 
legilor, adecâ, ele însâsi guvernându-se ou yeotiile 
lor consuetudini, au làsat pe învinsi supusi dr^- 
tului lor privât personal, legislafiunei romane. De



Brevilingnia — Ërialmont. 583
aceea, când unii régi au oodificat legiuirile, ei au 
fâout Cod spécial pentru populatiunea de origine 
latinâ. Aça §i Alaric IL (484—507), regele Visi- 
gotilor, al càrui Cod a fost promulgat la 506 ; exem 
plare autentice fùrâ trimise magistratilor prin- 
cipali, ?i, cum ne aratâ c ommonitorium, ce 
îi servâ de precuvêntare, sarcina publicitàtii lui 
s’a încredintat lui Goiarie, Cornes palatii, iar 
Anian a fost însârcinat a certifica exemplarele eu 
semoâtura sa. Confine oa leges, o prescurtare 
a Codului Teodosiau çi NoveUe de ale impêrafilor 
Teodosie, Yalentinian, Marcian, Maiorian çi 
Sever. Ca jus, gâsim un epitom din Gains, o 
prescurtare a sentintelor lui Paul, o prescurtare 
din Codurile Gregorian çi Hermogenian, o bucâticà 
în fine din Papinian. Toate aceste, afarà de epi- 
tomul din Gains, sûnt însojite de câte o inter
préta ti o, adecâ régula noua, parafrasâ sau chiar 
simplâ trimitere la ait text din acelaçi B. (Cf. 
Savigny, «Histoire du droit romain au moyen 
âge, traduit en frc.«; G. Danielopolu, »Fragm.« II., 
pag. 39 ur.)

Brevilinguia, (zool.) un subord în grupa Sau- 
rienilor (çopârle), caractérisât prin limbâ scurta, 
groasâ la basa çi subfiatâ spre vîrf; eu 4, 2, 
sau fâra extremitâti ; aceçti din urmâ formeazâ tre- 
cerea la çerpi, eu cari sûnt înrudiji. Se divid 
în: Ptychoplewra çi Scincoidea. [V.B.]

Brevi manu, fiat- = eu mânâ scurtâ,) pre- 
scurtat b. m. sau br. m. ; fig. însemneazâ: fâra 
oeremonii, fàrâ formalitâ^, pe cale scurtâ.

Brevis, fiat, scurt.) B. sau Brève se numesc 
çi constitu^unile papali cari se dau prin secre- 
tariatul brevelor în afaceri de mai pujinâ însem- 
nâtate. Se serin pe membranâ sau hârtie albâ 
eu litere latine çi netede. Sigüul e de cearâ 
roçie, în care se aflâ imprimatâ icoana Sf. Petru 
ca pescar, çi de aceea se 4i° câ se trimit >sub 
annulo pisoatoris.»

Brewster, (pron. bruster) Sir David, fisician 
engl., n. 1781 în Jedburg în Scotia ; 1859 prin
cipal al Universitàtii din Edinburg. f 1868 în 
Allerly; însemnat pe terenul opticei. Opéré: 
•Letters on natural magic» (1831), «Treatise on 
optics», (1832), «Treatise on the kaléidoscope», 
(1819).

Brewsterit, minerai, face parte din familia 
Zeolitelor, e un silicat alumines de bariu, strontiu 
çi calciu, hidratat : se gâsesce la Freiburg i/B., 
St. Turpet, etc.

Brezae, mascâ de crâciun; om învëlit în o 
zeghe çi împodobit eu diferite lucruri, avênd 
de régula un cioc de pasere, pe care îl miçcâ 
eu 0 çfoarà çi îl face sa scoatâ diverse tonuri.

Brezoianu, Ion, pedagog rom., n. pe la 1817 
în Bucuresci, f Aug. 1882. Prof, la çcoala de 
•candidat!» (normalâ de învëtâtori) din Cernefi, 
1837—1840 lucreazà eu atâta tragere de inimâ, 
încàt 1839 se desohid în j. Mehedinfi 260 çcoale 
rurale. 1840 fù (inut 6 luni în înehisoare de A. 
Gbica^ Vodâ, sub pretext, câ ar fi conspirât eu 
Mitioâ Gr. Filipescu ; apoi colaborator la »Curierul 
românesc» al lui Eliade ; 1843 organiseazâ çcoalele 
din Câmpulung çi j. Muscel. Dupâ revolutia 
delà 1848, la care luà çi el parte, organiseazâ 
çcoalele din Ploesoi çi j. Prahova. Mai mulfi ani 
membru în »Comisia documentalâ», 1857 députât, 
1862 numit consiliar la Curtea de Apel din Buou- 
resci, delà 1868 membru în comitetul teatrului.

Scrieri : Invëtâtorul primar, sau pove(e çi sfâtuiri, 
trad. din frc., 1848; Prinfeça de Clermont, novelâ 
istoricâ de Mme de Genlis, 1842 ; Curs elementar 
de agriculturâ çi de economia rui'alâ, trad. 
dupâ Baspail, 1850; Manualul mumelor sau 
epistole oâtrâ o surorâ pentru educafia copiilor, 
1851 ; Manualul sânâtâtii sau Medicina çi Far- 
macia domestioâ, trad. dupâ Raspail, 1852; Mânâ- 
stirile 4ise închinate çi càlugârii strâini, 1861, 
în careapàrâ secularisarea; ReformeleRoniânilor 
sau colectiune de toate legile çi regulamentele 
întroduse în administrafia României delà 1859 
lan. pânâ la 1864 Oot., 1864; Vechile institutiuni 
ale Éomâniei 1327—1866 eu un apendice, 1882, 
lucrare mai mult de diletant. Toate scrierile au 
apârut în Bucuresci. (Cf. art. lui G. I. lonnescu- 
Gion în »Revista Nouâ» a. V.)

Brialmont, Henri Al., general belgian, oficier 
din geniüçi sciiitor militar, n. 1821. Elev al çcoaJei 
mUitare, apoi al çcoalei de aplicatiune (1839—41). 
1847 locotenent, e însârcinat eu lucrâri de for- 
tificafie la Diest; 1859 câpitan în statul major, 
când întocmesce planul câmpului întârit Anvers 
în sistemul poligonal. 1864 locot.-colonel çi di- 
reotor gen. al opera(iunilor militare în ministeriul 
de resboiu; 1874 general-major çi director al 
I. oircumscriptiuni militare; 1875 inspecter al 
geniului çi fortificatiunilor. Invitât de regele 
Carol a élabora un proiect de fortificatiune a 
României, dupâ studiul chestiunei, se pronuntà 
pentru fortificarea Bucuresciului. B. denunjâ de 
timpuriu predisposifinne pentru arta fortifioa- 
tiunUor. Primele sale proiecte asupra apërârei 
Anversului furâ executate ca locotenent çi apro- 
bate de o comisiune de 27 oficieri superiori çi 
général!. In 1836 consemneazâ ideile sale asupra 
functiunei strategioe a fortificatiunilor «Résumé 
d’étude sur les principes généraux de 
la fortification des grands pivots stra
tégiques», pe cari le apüoà în primul proiect 
de întârire a Anversului. Dupâ 1870, ridicân- 
du-se chestiunea unei invasiuni a Franciei sau 
Germaniei prin Belgia, B. presentà un proiect 
pentru fortificarea punctelor Liège çi Namur pe 
Meusa, ca pivoturi de observa^une, care proiect 
fù pus în executiune la 1887.

Scrierile lui B. resumâ oarecum evolufiunea 
artei de a fortifica çi a rolului strategie al cetâ- 
tilor delà 1836 pânâ a4i, çi constitue o comoarâ 
nesecatâ pentru cei ce voiesc a se (iné în curent 
eu aceastâ artâ. Ele cuprind numeroase descrip- 
tiuni de forturi, frontuii de incentà, adâposturi, 
casemate cuirasate, cupole, proiecte aplicate în 
Belgia sau afarâ, çi mai aies studiul magistral al 
întârirei Anversului, care era sâ-i faeâ un nume 
universal. La început partisan al forüfica^ei ba- 
stionate — în principüle cârei lucreazà ântâiul 
sëu proiect al Anversului — pàrâsesce aceste 
principii în 1859, când e chiemat a-çi exécuta 
proiectul la cetatea Anversului pentru a aplica 
sistemul poUgonal. De asemenea la început ad- 
versar al ideii de a constitui la Namur un pivot 
de observafiune, de teamâ de a nu se prea îm- 
pârji forfele regatului, revins asupra acestei idei, 
presentând singur un proiect de fortiCcatie al 
Liegiului çi Namurului. Principüle lui B. sûnt 
aplicate în organisarea oetà(ii Bucuresci. (v. ac.)

B. e unul din cei mai fervent! luptâtori în 
duelul actual dintre tnn çi cuirasâ. B. e membru
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al Academie! régalé telgiane, al Academiei St. 
Nicolae din St. Petersburg 91 al mai multor soc. 
savante.

Brianza, tinut în Ital. sup., spre nord delà Mi
lano, între Monza çi Como, numit çi «Gràdina 
Lombardiei» ; eu 200,000 loc.

Briareos, în mitol. grc. nnul din Hekatoncheiri 
(eu 100 mâni), fiu al lui Poséidon ; B., care s’a 
creij.ut mai puternic decât tatâl sëu, a fost un 
uriaç, representând puterea mârii. Numele B. 
se explicâ eu: tare, puternic. (v. çi Aegaion.)

[Atm.]
Bric, s. Brigg, (mar.) bastiment eu 2 catarge 

provë(Jute eu gabii çi din cari catargul cel mare 
e înclinat spre pupa (partes dinapoi a bastimen- 
tului). In general are numai vele (pânze), çi în 
acest cas e afectat la comerciul între (eri relativ 
apropiate, adecâ naviga(iei 4isâ de ' cabotagiu. 
Poate purta uneori pânâ la 300 tone çi chiar 
mai mult. In marina de resboiu B. e rar. Totuçi, 
în mai multe marine exista specimene, fie numai 
eu vele, fie eu vele çi vapori, destinate pentru 
çcoalâ. Flotila românâ posedâ B.-ulî>Miroea«(cu vele 
çi vapori), care a fâcut în fiecare an, delà 1683 
pânâ a()i, — uneori singur, alteori convoiat de 
cruciçàtorul »Elisabeta«, — câlâtorii de instruc(iâ 
pentru tinerii oficieri çi equipagie prin toate 
mârile Europe! çi Africei. A luat parte çi la 
festivitatea inaugùràrii canalùlui delà Eael.

Briceni, tîrguçor în Basarabia, j. Hotin, între 
Bâl^i çi oraçul Hotin, eu 4254 loc. (1892), 934 case ; 
B. posedâ 2 fabrici de sâpun çi 2 de luminâri.

Bricol, 1) puçcâturâ de tun, în urma câreia 
glon(nl lüvesce zidul pieziç çi se resfrânge asupra 
altui zid ascuns; 2) sâritura înàpoi a bilei de 
biliard, când se lovesce de mandanea.

Bridgeport, oraç eu port în Connecticut. Amer, 
nord., làngà Long Island Sound ; 48,866 loc. (1890). 
Fabrici pentru maçine de cusut, (Wheeler çi 
“Wilson, Howe).

Bridgetown, (pron. bridçtaun), oraç eu port 
fortificat în iosùia brit. Barbados (Antile), lângâ 
baia Carlisle; 21,385 loc.

Brldgewater, (pr. brigïvater), Francis Henry 
Egerton, conte, preot çi filolog engl.', n. 1756 
çi t 1829 ; prin testamentul sëu a lâsat la «Royal 
Society* 8000 fun(i sterling! pentru compunerea 
unui op, care sâ ai-ete puterea, în(elepoiunea 
çi bunâtatea lui Dumne^eu în orea(iune. In 
urma acestei funda(ii au apârut monografiile 
scrise de valoroçi învëtati çi cunoscute sub 
numele B- Treatises. (Londra, 1833—37.)

B., canalul, cel mai véohiu canal al Engliterei, 
în comitatul Lancaster (Manchester-Liverpool), 
construit 1758—71 pe spesele ducelui de B.; 
61 km. lung.

Brie, tinut între Sena çi Marne în Francia, 
se împârtia în B. champenoise spre est., çi B. 
française spre vest ; ti^utul a format odinioarâ 
un comitiat, acum apartine la départ. Seine-et- 
Marne. Fabrioatiune de brânzâ (fromage de B.)

Brieg, oraç în distr. prus. Breslau, lângâ Odera, 
eu 20,154 loc., fabrici de niaçini, postàvàrii. 
Biserica Nicolau (protestantà) e din secl. XIII., 
eu pompoaso organe. B. a stat 1311—1675 sub 
duoi proprii; 1675—1741 posesiune austriaeâ.

Brieger, Ludemie, medic çi prof. germ. în 
Berlin, n. 1849 în Glatz; celebru în spécial pe 
terenul chimiei medicale. Prin cercetâtile sale

a arâtat marea importanta a substantelor, resp. 
otrâ\’ilor, ce produc microorganismele. Scrieri: 
«Ueber Spaltungsproducte der Bakterien», «Deber 
Ptomainet, etc.

Brienne, oraç în départ, fro. Aube, arond. Bar 
sur Aube, lângâ rîul Aube, 1829 loc. (1886)- 
mai înainte a avut çi çcoalâ militarà, în care 
a fost crescut Napoléon I. Aci a bâtut Blücher 
pe Napoléon, 29 lan. 1814.

Brienz, sat în cantonul helv. Berna, làngà 
lacul B. çi la poalele muntelui Rotborn, eu 2531 
loc., 0 fabricâ de gravuri în lemn (xilografie), 
brânzâ renumitâ.

Brière de l’isle, Louis Alex. Esprit Gaston, 
general frc., n. 1827 în S. Michel du François 
(Martinique); a luptat contra Chine! (1859—60)çi 
contra Coohinchinei (1861—62); 1877—81 gu- 
vernorîn Senegambia; 1884 corhandant în Toug- 
king, 1887 inspecter gën. al marinei, 1890 coman
dant al trupelor coloniale, f 1896.

Brigach, isvor al Dunârii. (v. ac.)
Brigada, împreunarea tacticâ a 2 regimente 

omogehe. Brigadier în Aust.-Ung. comandantul 
unei B.-e ; în Rom. rangul âutâiului grad inf. în 
artilerie çi cavalerie, corespunde gradului de 
caporal din infanterie. O B. de 2 regimente în 
Rom. e comandatâ de un general de brigadà:

Briganti, 1) B., (ital., fro. brigands), resoulafii 
contra regimului, cari adese degenerâu în tâlhari. 
Brigantismul a înfiorit mai eu samâ în Italia. 
2) B., Brigantea, cel mai puternic popor al 
Britaniei romane ; capitula lor era Eboracum 
(astâdi York) ; supuçi de Agricola, sub Doniitian.

Brigantia, s. Brigantium, num. lat. a oraçului 
Bregenz, (v. ac.) lângâ lacul de Constanta, (lat, 
Brigantinus lacus). In vechime a fost oapitala 
Brigantilor, popor în VindeUcia.

Brigantin, (marinâ) denumire — asta(|i oâ()utà 
eu totul în desuetudine — ce se dedea în marina 
eu vele la 0 anumitâ navâ, specia Bric, de 
capacitate foarte variabilâ.

Brigantina, (marina) vêla longitudinalâ ce 
poartà cûloana arborului artimon çi bumul sau 
ghiul. Când bumul lipsesoe, B. e învergatâ numai 
çiepicul delà artimon çi coloana arborului artimon. 
B. se denumesce âneâ çi: randa din pupa.

Brigantinus lacus, numele latin al lacülui de 
Constanta.

Brigg, bastiment, v. Bric.
Briggs, Henry, matematician engl., n. 1556; 

prof. în Londra la colegiul Gresham, apoi in 
Oxford, 1630. A calculât tabelele logaritmice, 
ce-i poartâ numele, pe basa numërului 10.

Brighella, figurâ comicâ în comedia pop. ital. ; 
represintâ pe un servitor intrigant, care pune 
vina totdeuna pe Arlecchino.

Bright, (pron. brait); 1) B., John, om de stat 
engl. proraotor al libemlui schimb (free-trade), 
primul orator al Engliterei conteinporane, mare de- 
mocrat, çi apëràtor al comerciului intemationm; 
n. la Rochdale, în Lancashire, la 16 Nov. 1811, 
din pârinti industriali; ânoâ de timpuriu mtra 
în viata politicâ. Primul début al lui B. fu oa 
industrial, îtl calitate de asocial al importantes 
fabrici de filaturà delà Rochdale; 1838 inoepu 
sâ se agite în Englitera lupta contra sistemului 
protector. Legile prohibitive loveau de asemenea 
cerealele, çi prin urmare clasa sâraoâ. Aoeasta 
stare de luoruri criticâ dete nasoere faimoaseï
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lige pentni abolirea legilor privitoare la cereale 
(Anti-Corn-Law-LeagueJ ce se formà la Man
chester sub auspiciile colonelului Thompson, a lui 
Gibson, Bright, Fox çi sub conducerea lui Richard 
Cobden. Aceasta ligâ avù de résultat, dupa o 
cràncenà luptâ de câtiva ani (1838—1843) abolirea 
legei cerealelor. In modul acesta Enghtera inau
gura O noua poIiticS comercialâ, liberul-schimb 
(free-trade). 1843 B. fù trimis pe rând în 
Caméra coinunelor de alegêtorii delà Durham 
çi de acei delà Manchester, mandat, ce-i fù îo- 
credintat pânâ în 1847. In acest interval B. nu 
ÎDcetn de a apërà marile idei de comerciu çi de 
démocratie. 1860 B., alâturi de Cobden, fù unul 
din principalii promotori ai tratatului de comerciu 
dintre Francia çi Englitera, pimênd în practicâ 
doctrioele çcoalei manchesteriane : liberul schimb ; 
1861 combâtù eu mare elocinfâ resbelul contra 
Statelor-Unite çi sustinù causa lucrâtorilor din 
Manchester, càrora acest resbel era prejudifiabil, 
$i in nenumerate rânduri el ridicà vocea, în 
totdeuna ascultatâ, pentru causa Irlandei, pro- 
vincie desmoçtenitâ a Marei Britanii.

Delà 1868 -facènd parte în diferite rânduri din 
cabinetul Gladstone, B. se fâcù în totdeuna advo- 
catul Irlande!, pentnicare çi inventa faimoasa for
mula: Forta nu este un remediu. Fai- 
moasele proiecte pentru ameliorareaIrlande!, H o - 
merule, gâsirâ însà unadversar puteruic în B., 
care rupe eu Gladstone. Aceasta politicâ antiliberalà 
este unica, dar marea greçealâ ce se poate îm- 
puta lui B. ; ca om public el va ocupa unul 
din locurile de onoare în istoria Marei Britanii. 
El era omul progresului, iubia eu sinceritate clasa 
muncitoare a lucrâtorilor, al cârei autorisât 
advooat a fost în tôt timpul exister:{ei sale. 
Pentru aceste sentimente a fost eu drept cii- 
vênt numit: Tribunul poporului. Ca orator 
B. a fost cel mai mare al timpului sêu. In 
arta de a vorbi în parlament çi în nenume- 
ratele meetinguri, unde apârea adesea, el a 
întrecut ohiar çi pe celebrul Gladstone. Louis 
Blanc, fâcênd alusiune la marele lui talent ora
torio, a scris: «Gladstone ar fi primul orator al 
Engliterei; daeà B. n’ar fi existât»; iar Salis- 
bury, un tory, fâcênd elogiul lui B. a ()is în 
Caméra Lorcjilor ; «Englitera a pierdut un mare 
cetàtean, un ilustru orator, care fù cel mai mare 
magistru de elocintâ a! generapiunii actuale.» 
t 27 Martie 1889 la Eochdale, în etate de 78 ani.

[I. I. Naoian.]
2) B., Sir Charles Tilston, inginer, n. 1832, 

se ocupà din 18.60 eu construirea de linii tele- 
grafice; 1856 construi împreunâ ou Cynis West 
Field planul legâturii telegrafice dintre Eiiropa 
çi America, apoi conduse cablul prin Golful 
peisic spro India. 1865—68 membru al parlamen- 
tulni pentni Greenwich, t 1888. 3) B., Richard, 
vestit medic engl., n. 1789 în Bristol, f 1858. 
S’a ocupat în deosebi eu boalele rinichilor. Dupa 
B. se numesce Nephrita paremhymatosa (v. ac.) 
çi Morbus B.-i.

Brighton, (pron. brait’n), oraç eu port (çi oomitat) 
la termul sudic al Engliterei ; 115,402 loc. (1891) ; 
renuinite bâi de mare (50,000 oaspe(i la an); 
aquariu grandies ; zidiri pompoase çi hotele ele- 
gante, eu deosebire pe esplanada Ring’s Road, 
(345 m. lung.) Pânâ la 1868 s’a (inut de comi- 
tatul Sussex.

Ënciclopedia românâ Vol. 1.

Brigitta, Brigida, fecioarâ irland., fâcëtoare de 
minuni, veneratà în Irlanda sub numele Maria 
Hibernorum, f pe la 523 ; a întemeiat un ord 
de câlugâri(e mai aies pentru crescerea fetelor. 
piua comemorativâ 1 Febr. B. este adeseori con- 
fundatâ eu Birgitta, sfântâ svedezâ, f 1373 în 
Roma, întemeietoarea ordului «Salvator», în- 
cetat în secl. XVII. Focal B.-ei, focul etern 
întretinut în mânâstirile ordului B. în onoarea 
acesteia. Oprit la 1220 ca datinâ pâgànâ.

Brihaspati, în mitol. indicâ e domnul rugâ- 
ciunii çi mijlocitor între 4ei çi oameni, apârâ- 
torul oamenilor în contra celor fârâ de religiune, 
modelul preotului çi al demnitâ^ii preopesci. B. 
la In4i e numele planetei lupiter. [Atm.J

Brillant, diamant câruia prin operapia tâierei 
çi a lucirii s’a dat o formâ specialâ; de ordinar 
aceastâ formâ se dâ diamantului de calitate supe- 
rioarà. Pentra a se tâia un B., se dâ diaman
tului forma unui octaedru, apoi se taie 2 base : 
una superioarâ luându-se 4/g din jumêtatea înâl- 
pimei delà vîrful de sus în jos, çi alta inferioarâ, 
luându-se numai '/» din semi-înâlpime delà vîrful 
de jos în sus. Fapa de sus se numesce Coronâj 
iar fapa de jos Cul as â. In jurul acestor doue 
base se taie apoi diverse fete mai mici. Cele mai 
renumite B. sûnt: Regentul, Kohinoor, Steaua 
de sud, Florentmul, etc. [V. C. B.]

Brillante, strâlucitor; ca term. musical = eu 
foc çi bravurâ.

Brillantine, o substanpâ de Instruit pentru me- 
tale çi sticlâ. preparatà din extract de guano, 
pâment de Tripoli, fâinâ de giâu çi sare. B. 
se numesce çi un cosmetic din oleiu de ricin, 
glicerinà çi spirt.

Brin, Benedetto, inginer çi om de stat ital., 
n. 1833 în Turin. 1876—78 ministru de marinâ 
în cabinetul Depretis, 1884—91 în cabinetele 
Depretis çi Crispi, 1892 ministru de externe în 
cabin. Giolitti, 1896 iaràçi min. de marinâ în 
cabin. Rudini-Eicotti. A lucrat mult pentru des- 
voltarea marine! ital. de resboiu. Opéré: «La 
nostra marina militare», (1881).

Brindisi, oraç eu port în prov. ital. Lecce 
(Apuiia), lângà Marea Adriaticâ, 16,719 loc. 
Eppie. Stapiunea ultimâ a postei continentale 
spre Asia, Africa de est çi Australie. Comuni- 
capiunea portului 1890: 2472 nâi de 2.412,177 
tone. In antichitate Brundusiwm, oraç grec. în 
Calabria, mai tâi-4iu colonie romanâ întloritoare.

Brionice, insuie, o grupâ de insuie în fapa 
portului Pola (Istria); pe insula principalâ se 
aflà fortul Tegetthoff.

Brioso, expresiune ital., = vioiu, care se în- 
trebuinteazâ în musicâ de obiceiu pe lângà ter- 
minul de miçoare Allegro, pentru a-i da mai 
multâ tarie, mai multà iupealâ.

Brisant, însuçirea corpurilor explosive de a 
se descompune în timp minimal desvoltând mari 
oantitâpi de gazuri.

Brisbane, (pron.—ben), capitala ooloniei australe 
Queensland, aproape de revërsarea rîulni B. 
în Océan, 55,959 loc. (1891); export de lànâ, 
cositor çi zahâr.

Briseis, dupà mitol. grec, a fost o femeie fru- 
moasâ din Troia, care la câderea Troiei a ajuns 
în captivitate, çi a fost datâ ca pradâ lui Achilles.

Brisseau-Mirbel, Charles François, botanist, 
n. 27 Martie 1776 în Paris, f 12 Sept. 1854;

38
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prof, çi academician fro., nniil dintre céi dintâiu 
anatbmiÿti çi flsiologiçti. Smith a munit dupa B. 
genul de planta Mirbelia. Scr. : Traité d’anatomie 
et de phisiologie végétale, 1813; Exposition de la 
théorie de l’organisation végétale, 1809; Elé
ments de physiologie végétale et de botanique, 
1815. [B. T.]

Brisson, Eugène Henri, politic frc., n. 1835; 
1859 advocat si (Jiarist (Revue politique); 1871 
membru al adunârii nationale, aderent al par- 
tidului stâng extrem ; delà 1876 membru al parla- 
mentului, unde s’a atasat la Union républicaine; 
1881 president al camerei ; 1885 prim-ministru ; 
în procesul Panama a fost presidentul oomi- 
siunii parlamentare de 33.

Brissot, Jean Pierre, pobtic frc., n. 1754, 
câpetenia Girondistilor. Republican înfocat, vota 
pentru oaândirea regelui numai de fricapoporului ; 
ghilotinat 31 Oct. 1793. «Mémoires», (1885).

Bristol, 1) B., orof comercial si cott. în 
Bnglitera, la împreunarea lui Avon si Frome, 
221,665 loc. (1891); port (pentru cele mai mari 
nâi) si docuri ; eppie ; catedralâ, biserica St. Mary ; 
fabrici de zabâr, tutun, obiecte de métal, piele, 
sticlâ; comerciu maritim însemnat. Import 1890 : 
171 mil., ex
port eu pro- 
ducte brit.
34I/j mil. 
marce; în 

portauîntrat 
8000 nâi en 

1.231,047 
tone, au iesit 

7617 eu 
1.228,047 

tone. Obser- 
vatoriu astro
nomie însub- 
ui'biul Cbf-
ton. Isvoare minérale. 2) B., oraa în statul 
Connecticut (America nord.), 7382 loc. (1890). 
3) B., oraf în statul Pennsylvania (America 
nord.), 6553 loc. 4) B., canal, sin de mare ai 
Oceanului Atlantic 129 km. lung, între coastele 
Walesul nou de sud si Devon. 5) B.-Bai, baie 
în Marea Behring, la fermul vestic al penins. 
Alaska.

Bristol, hârtie lucie trainicâ ; se folosesce pentru 
acuarelâ si desenul eu creta.

Brit, rîu litoral în Angba de vest.
Britannia, numele antic al Engbterei si Sco(ioi 

de a(}i, usitat de pe timpul lui I. Caesar, care 
55 a. Chr. întrepringe o expedifie contra B.-ei 
pentra ajutorul, ce aceasta a dat Galliei. Numai 
43 d. Cbr. supuserâ bebducii lmp. Claudius si 
Nero, O parte a B.-ei, prefâcêndu-o în proviucie 
romanâ. Dupâ-ce lmp. Honorius retease legiunile 
rom., B. fù ocupatâ pe la 450 de câtrà Anglo- 
Saxoni, dinaintea cârora o parte a poporafiei se 
réfugia în Francia de nord-vest, intemeiànd o 
noauâ B., Bretagne, (v. ac.)

B.-mare fi Irlanda, v. Englitera.
Britannia nouâ, archipelagul B-. n. (archipelagul 

Bismarck), grupà de insuie în Oceanul Pacific, 
spre nord-est delà Guinea nouâ; 47,100 kma.; 
insulele sûnt de provenien(â vulcanicâ; vege- 
ta(ia e bogatâ. Locuitorii vr’o 188,000, sûnt pa- 
puani. Insulele mai mari ale arcbipelagiilui sûnt :

Broasca (eatoasS urîaçû.

Pomerania nouâ, numitâ mai înainte B. n. si Bi- 
rara; Merklenburg-ul nou (mai înainte Irlanda 
nouâ). Delà 1884 sub protectorat germ., de alunci 
s’au botezat de nou aceste insuie.

Britannia métal, aliagiu de staniu si antimoniii. 
V. Aliagiu brit.

Britannicus, fiiul lmp. roman Claudius, u. din 
câsâtoria lui eu Messalina la a. 40. Numele de 
B. 1-a primit delà sénat întru amintirea res- 
boiului, ce 1-a purtat tatâl-sëu în Britannia. Dupa 
moartea mamei sale, sofia a doua a lui Clau
dius, Agrippina a comis toate, ca Impêratul sâ 
adopteze pe fiiul ei Nero, n. din prima (ù ciisa- 
torie ; din asta causa B. a fost déclarai idiot si 
pus sub pazâ, a trâit în captivitate. f de otravâ 
56 d. Chr. [T. F.]

British Muséum, un grandies institut în Londra, 
proprietate nafionalâ, întemeiat 1753 prin cum- 
përarea museului si bibliotecei lui Sir Hans 
Sloane. Se compune din o bibliotecà eu 1.850,000 
vol. si numeroase manuscripte (numai manu- 
scripte orientale 6—7000); din o coleo(iunc de 
antichitâti egiptiene, asyrice, grecesci, romane, 
britice, etc., de monete si medalii, de opéré chal- 
eografice si desemnuri, o colectiune de istorie

nat., (zoolo- 
gicâ, botan., 
minerai.,geo- 

logioâ, pa- 
leontologicâ). 
B. M. este 
de.schis în 

fiecai'e ()i de 
lucru. Cf.| 

Vaux, «Guide 
to the anti- 
quitiea of the 
Britisb-Mu- 
.seum«(1851); 
Sims,«Hand- 

Britisb Muséum.»book to tbe library of the 
(1854).

Brixen, (ital. Bressanone), 1) district în Tirol, 
are 1202-72 km»., 27,050 loc., 37 coinune. 2) oraf 
în Tirol, distr. B., lângâ rîurile Rienz si Eisack, 
5529 loc., episcopie rom. catolicâ. Episcopii de 
B. au résidât la început în Sâben (Sabiona), 
901 si-au strâmutat sediul în B. Aioi s'a (inut 
1080 conciliul, care alese de papa pe Guibeit 
de Ravenna contra lui Grigorie VII.

Briza L., (botan.) gen din fam. Gramineelor, 
tri b. Festuceae, cuprinde plante erbacee .inuale 
sau perene ; are vr’o 10 specii ce sûnt rospàndite 
prinEuropa, Africa borealà, Asiatemperatàsi P1')11 
America de sud. In pâr(ile noa-stre oresce prin 
pâsuni si fêna(e pânâ în regiunea subalpins 
B. media L., numitâ popular Tremurâtoare, 
Parasin, larba-iepurelui. Uuele specii dm 
genul B., precum B. maxima L., B. minor L, 
etc., din causa portului lor élégant sûnt culli- 
vate ca plante ornamentale. lnflorespen(ele iicestor 
plante, tâiate înainte de a înflorl, si uscate ou 
ingrijire la umbrâ, servesc la confeo(ionarea bu- 
chetelorsiaaltorornamenteperpetue. [Z.C. P.J

Briansk, oras districtual în guvorn. rus. ure, 
làngâ Desna, 20,064 loc. (1888), comerciu eu 
lemne.

Br. m., prescurtare pentru brevi manu.
Brno, nume dat de Cehi orasului Brünn.
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Broasce, Batrachiane, ud ordin al amfibiilor ; 

au corpul sciirt, fârâ coadâ (de aceea se mai 
numesc çi Anura), au 4 picioare, din cari cele 
dinapoi sûnt mai liingi ca cele diuainte; aco- 
peiite eu piele goalà, netedà; corpul 1er trece 
pria O metamorfosâ: (vu, têtard (mermoloc, 
moace, Unguruçi sau vitelar), animal perfect. 
Mormolocii au branchii. Se nutresc eu insecte, pe 
cari le prind eu limba lcr cleioasâ. Cele mai 
jnulte B. au o voce tare, produsà de o beçioS, ce o 

. au la gàt. Trâiesc în apâ ?i pe uscat, în Enropa 
çi (erile calde. Cele mai însemnate sûnt: Bura- 
tecul, (v. ao.) (Hyla viridis), B. verde (Rana 
esculenta), B. de ploaiit (E. temporaria). Boni 
de baltà, B. popii (Bombinator igneus), B. 
riioasà (Bufo cinereus). Pipa (Pipa dorsigera) 
din America, lungà de 14 cm., etc.

Broasce {estoase, (Testudo) nume generic po- 
poral al ordinului de reptile numit de naturaliçti 
Chelonieni.B. test, sûnt terestre, fluviatile, marine 
sau palustre. B. (est. terestre au carapacea (co- 
vataj foarte bombatâ, acoperitâ de place mari 
curnoase, neimbricate, çi formànd o boita solidâ, 
iinobilà, sub care se 
poate retrage animalul ; 
ele trâiesc în pàduri 

çi livedi, sâpându-çi 
pentrii iarnà garni în 
pâment; niei odata nu 
nterg în ape; In Buropa 
nu snnt decât trei specii 
de B. test., cari apartin 
genului Testudo, dintre 
cari cea mai cunoscutà 
este B. test, greeeasc/l 
(Testudo graeca), trà-. 
iesce çi în România; 
ea este galbenâ, pàtatà 
eu negru, lungà de 30 
cm., în Italia se mà- 
mânâncà. JS. test, fluviatile, sau de apâ dulce 
(Emydele), au degetele reunite prin o membranâ, 
carapacele turtit, foarte larg, lipsit de solzi çi 
acoporit eu 0 piele moale cartilaginoasâ, din care 
causâ e moale. Ele înnoatâ eu mare uçurintà, 
çi nu vin pe uscat decât noaptea pentru a se 
repausa; se nutresc eu pesci sau reptile. La 
aceste apaitine Fryonix, care trâiesoe în Nil. 
B. (est. marine trâiesc pe làngâ mari çi au pi- 
oioarele transformate în lopeti înnotâtoare, cara
pacele turtit çi acoperit adeseori ou solzi ; înnoatâ 
eu mare uçurintà. Ouele lor, în numër consi- 
derabil, stau expose în nàsip cel putin 15 (Jile 
la càldura soarelui, din cari ies pui lijisiti de 
carapace çi înnoatâ în mare. S’au vë(}ut indivi(}i 
(lin specia aoeasta, a càror carapace aveu mai 
mult de 5 metii în circenferentâ. Din carapacea 
loi- se preparâ bagaua. Aici apartine B. test, 
uriaçâ (Chelonia Midas), care ajunge o lun- 
gime de preste 2 m. çi e greutate de 500 kgr. 
(v. ilustr.) ; trâiesoe în Oceanul Atlantic. B. test, 
palustre trâiesc în lacuii çi în bàlti, astfel este 
B. test, de lac (Cistudo europaea), care ti-â- 
iesoe în mlàçtinele din România. (V. ilustr.)
^ Broca, Paul, medic çi antropolog frc., n. 1824 
m St. Foy-la-Grande (Gironde); prof, de chi
rurgie în Paris; a întemeiat 1859 Societatea 
antropol. din Paris, f 1880. La 1887 i-s’a lîdicat 
un monument în Paris.

Broasca

Brocardica (Brocardicorum opusj, colectiune 
de legi bisericesci compusâ de eppui de Worms 
Brocard (Burkard s. Burebard).

Brocat, stofâ grea de mâtasâ sau de catifea, 
înfleratâ sau tesutâ eu aur çi argint; se între- 
buinteazâ pentru baine bisericesci, fete de mo
bile, etc. Cele mai frumoase B.-e se fabrioà în 
Lyon. Brocatel se numesc imitatiunile de B., 
amestecate eu lânâ.

Brocken, (lat. Mans Bructerus), cel mai înalt 
pisc în muntii Harz, cott. Stolberg-Wernigerode; 
1142 m., blocuri de granit. B. câmpul, mlàçtinâ 
întinsà sub piscul B., 992 m., eu formatiuni 
puternice de turfâ, reservoriul de apâ pentru 
rîurile Bode, Oker, Radau çi Odera.

Brockhauo, Friedrich Arnold, întemeiàtorul 
unei dintre cele mai mari Ubràrii în Germania, n. 
1772 în Dortmund, desebise 1805 în Amsterdam 
0 librârie germ., pe care o muta 18101a Altenburg, 
apoi 1817 la Lipsea; f 1823. Afacerea o conti- 
nuaràfii séi Friedrich{\ ^iBeinrichlf 1874), 
apoi nepotii sëi Heinrich Èduard çi Heinrich 
Budolf (f lan. 1898). V. çi art. Enciclopedia.

Brod, 1) B., Oraç çi 
fortâreatâ în Croatia- 
Slavonia, Iftngâ Sava, 
eu 4938 loc., cari se 
ocupâ eu comerciul, 

agricultura çi viticul- 
tura. Pe timpul Roma- 
nilor pe locul B.-ului 
a fost oraçul Marsonia. 
Generalul austriac los. 
Filipovici din B. a în- 

ceput expeditiunea 
contra Bosniei.

2) Bosna-B. (turc. 
Busud), orâç. în Bosnia, 
distr. Banjaluca, làngâ 
Sava, 1400 loc. eu o co- 

lumnà comemorativâapâçirii împ.-rege Francisc- 
losif primadatâ pe pâment bosniac.

Broderia, cusàturâ lucratà în relief sau a 
jour pe cri ce fel de stofâ, desene. flori, fi- 
guri, ç. a. B. pe tamburind, (tambur, gherghef), 
desene, flori, litere, initiale imprimate pe pânzâ, 
stofâ sau mâtasâ, cari se coase în relief, aitistic, 
eu bumbac, eu lânuri sau eu mâtâsuri çi eu fir. 
Pentru executarea acestor B. stofa se întinde 
çi se stringe pe ghergbefe — cadre de lemn 
de formà pâtratâ, — sau pe tamburine — 
cadre de formâ rotundà. ferancele le executâ 
în mod mai simplu, întin4ênd stofa pe o sîtâ 
sau pe un ciur fârâ fond. [M. B.]

Brodnici, popor mentionat în analele rusesci 
çi în docmnentele unguresci, în secl. XII. çi 
XIII. în partea inferioarà a Moldovei çi Basa- 
rabiei, uude ei apar, pe lângâ Cumani çi Ruteni, 
ca vecini resàriteni ai Ungariei. Despre natio- 
nalitatea lor ne lipsesoe o indicatiune mai pre- 
cisâ; ceea ce scim eu sigurantà e numai câ B.-ii 
erau un popor creçtin, pe care centemporanii îl 
deosebesc de vecinii sëi Cumani çi Ruçi. Numele 
e de origine slavonâ çi derivà, probabil, din 
slav. brodâ (=vad), ale càrui derivate (bro- 
diti, brodnïa, brodïaga ç. a.) au çi sem- 
nificatiunea de umblare sau pribegire. Eti- 
mologia numelui ar indica deci sau pe nisce 
locuitori riverani de lângâ un rîu la hotar, ve-

38*

de lac.
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cini ca Ruçü, san pe un popor neaçezat, • pri 
beag sau de curend venit. In bula papafâ din 
a. 1222, prin care se confirma donatiunea regelul 
UDgar Andreiu H. pentru cavalerii Teutoni din 
teara Bàrsei, numele B.-lor (vecini ou posesiu- 
nile de preste munti ale oavalerilor Teutoni) 
din diploma lui Andreiu IL apare înlocuit eu 
cel al Blaçhilor; de aici ar urma câ ei erau 
Romani sau macar amesteca^i eu Romani. In 
acest cas s’ar explica çi în|elesul de pribeag 
al numelui, dat RomanUor ca de curênd veni^ 
în acea parte. In batalia de lângâ Kalka (1224), 
B.-ii eu voivodul lor Ploscânea (PJoskyuja) 
sfint aliatü Tàtarilor în contra Ruçilor. Sub stâ- 
pânirea Tàtarilor ei apar âneâ în o diplomâ a 
regelui ungar Bêla IV. din a. 1254, ca vecini re- 
sâiiteni ai Ungariei. Sub stapânirea Cumanilor, 
apoi a Tàtarilor, B.-ii se bucurau de oarecare 
independen{â pe teritorii autonome, cam în acelaçi 
fel ca çi cnezii Bolochoveni (v. ac.). Çi unü çi 
alfii par sà represinte cele dintâiu açezâri româ- 
nesci înspre resârit de Carpati : Bolochovenü la 
nord, Brodnicü la sud.. [D. On.]

Brodoc, s. Brodi sat în Bucovina, câp. Co]man, 
j. Zastavna, comunà $i parochie ou com. micà 
Mitcàul; are moçie mânâstireascà; 2739 loc. 
(2606 oit., 35 cat., 98 mos.), o çooalà de doue 
clase în B., çi alta de o clasà în Mitcàu.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Brody, oraç comercial în Galitia est. la gra- 

nita Rusiei, eu 20,071 loc., dintre cari 15,316 
Ovrei; are 3 biserici rusesci, una.rom. cai, o 
sinagpgà frumoasà, teatru, gimnasiu-real, çcoalà 
capitalà ovreiascà, etc. Comerciu însemnat în 
cereale, vite, lemne, mârfuri de manufactura çi 
lipscânie, blânârîi, etc., fabrioâ de bere, rachiu, 
spodiu, etc.

Brôdy, Sigismund, publicist magh., n. 1840 
în .Miskolcz. 1873 proprietarul (Jiarului politic 
»Neues Pester Journal», foarte respândit aeji 
în Ungaria. B. a fâcut marinimoase fundatiuni 
(250—300 mii fl.) pentru (Jiariçtii magh;

Broglie, Broglio s. Broglia, veche famille 
piemontezà, din care generalul François Marie 
conte de B. s’a açezat 1656 în Francia 1) B., 
Victor François, duce, mareçal frc., n. 1718 ; 
în rësboiul de 7 ani câçtigà lupta delà Bergen 
(1759) ; 1764 guvernor gen. în Lotaringia; la 
isbuenirea revolufiei frc. numit ministin de res- 
boiu, dar, resvrâtindu-se trupele parisiene, B. 
emigreazâ 1789 çi luptà contra republicei. f 1804 
în Munster. 2) B., Achille Charles Léonce Victor, 
duce, diplomat frc., n. 1785 în Paris; sub re- 
stauratiune membru al oposi(iunii liberale, 1830 
ministru de culte çi president al consUiului de 
stat, 1832—36 eu mica întrempere ministru de 
externe, din 1835 totodatà president al consi- 
liului, 1849 în adunarea na]ionalà conducëtor al 
partidului din dreapta ; ca Orléan-ist dupà lovi- 
tura de stat delà 2 Dec. 1851 se retrase în viafa 
privatà; 1855 membru al academiei. f 1870. 
Opéré : «Écrits et discours», (1863) ; «Souvenirs 
du feu duc de B,«, (1886). 3) B., Jacques Victor 
Albert, duce, publicist, istoric çi bàrbat de stat 
frc., n. 1821 în Paris, 1862 membru al aca
demiei, 1871—72 ambasador în Londra, réalisa 
fusiunea partidelor monarchiste ; 1873—74 vice- 
president al consUiului, favorisand clericalismul ; 
dupa càderea cabinetului Simon president al

consUiului (1877). President la «Société d'histoire 
diplomatique». Opéré: «L’Église et l’Empire ro
main au IV. siècle», (1856—66); «Frédéric 11. 
et Marie-Thérèse», (1882).

Broker, fengl.J samsar.
Brom, (Br) metaloid monovalent eu greutatoa 

atomicà 80. (5orp lichid, de coloare roçie, eu miros 
foarte neplâcut. La —7'3° C se solidificâ, cristali- 
seazà, la 59° fief be, dând vapori roçii. Nu se gâse.sce 
liberînnaturâ, numaiîn combinatiunicu metalele 
preoum ; bromura de sodiu (Na Br), bromura de 
potasiu (K Br), bromura de magneziu (Mg Brs |, etc. 
Prin caracterele chimioe se aseainënâ foarte mult 
eu elementele: chlor, iod çi fluor; din aoeasta 
causâ se grupeazâ împreunà eu acestea. Com- 
binatiuni mai însemnate ale bromului sunt: 
aeidul bromhidric (H Br), aeidul bromic (Br 03 H) 
çi combinatiunile eu metalele, nomite bromure.

Bromargir, minerai, crist. cubic ; e o bromura 
de argint, galben vergue; se gàsesce rar, îd 
Chili çi Mexico.

Bromberg, district în prov. prus. Poseu, 
11,449 km*., 655,026 loc. (1895); e oompus din 
13 oercuri rur. çi 1 cerc urb. C a p i t a 1 a B. (polon. 
Bydgose) central liniei ferate Beiiin-Thoi-n, e 
situatà lângà canalul B. (26 km. lung) çi lângâ 
Brahe; are 46,413 loc. (1895), judeoàtorie, giin- 
nasiu, gimnasiu real, seminar pentru învë(âtori 
çi învë^toare, institut pentru surdo-mufi çi orbi ; 
camerà de comerciu, o filialà a bàncii imper., 
direc(hine de câi ferete ; industrie de maçini çi 
moràiit. Canalul B. e navigabil.

Bromelia L., (botan.) gen de plante tropicnl- 
ameiioane, dupà care poartâ numirea familia 
Bromeliaceelor, din tiibul Bromelieae. Unole 
specii ca B. fastuosa Lindl., B. Pinguin L., 
ç. a. se cultivâ la noi în florària caldâ. [A. Pr.]

Broméliacée, (botan.) famUie de plante monoco- 
tyle, înrudità eu Amaryllidaceele, cuprinde plante 
îndecomun epiphyte eu florile regulare de periant 
exterior caüoin, foile rosulate sau moi çi ân- 
guste sau mai adese rigide çi spinulos-serate 
])ungente, din America tropicalà çi subtropicalë. 
Dupà posifinnoa ovarului distingem 3 triburi : Bro- 
melieele, Pitcamieele çi Tillandsieele. Ca genuri 
mai importante remaroàm: Bromelia, Ananas, 
Achmea, Billbergia, Pitcarnia, Guzmania, Til
landsia. Un numër însemnat de spepii se cul
tiva la noi ca plante ornamentale în llorâria 
temperatâ, dar mai aies în cea caldà, unde li 
se aplioâ un tratament analog ou Orohideele.

[A. Pr.]
Bromidrosis, sudori rëu mirositoare, puturoase. 

B. e causatà de o anomalie în secro]iuuea glau- 
dulelor sudorifere.

Bromit, Bromargir, v. ac.
Bromura, v. Brom.
Bromus L., (botan.) gen din fam. Graimneelor, 

trib. Festuceae, cuprinde plante tufoase erbaoee 
anuale sau perene. Acest gen are vre-o 40 
specii, respândite prin regiunile^ températe ale 
emisferei boreale, unele oresc în America de 
sud. Prin pâr]ile noastre se allà mai multe specii, 
între cari însemnâm pe B. secalinus L. nunut de 
popor Obsigâ, larba-vêntului. B.rimhsy, 
B. sterilis L., etc. Toate speciile genului B. suot 
plante furagere (de nutret), din c™ A°‘uisal 
çi cultivà foarte mult. Unole specii sunt oulti- 
vate prin grâdini din causa frumoaselor pani-
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cale, cari servesc la confecjjonarea buchetelor 
uscate perpétué, este B. divaricatus Rohde. 
çi B. brieaeformis Fisoh. [Z. C. P.J

Bronchiectasia, o stare de boalà ce consista 
într'o làrgire, oare uneori poate ajunge colosalà, 
a bronchiiloi'. Se produce mai des la bëtrâni 
$i la oamenii expusi la inflamatiuni repetate 
ale broncbiilor, cum eûnt acei ce luoreazâ la 
meserli, în cari se produce mult praf sau vapori 
intanfi. B. e o boalâ foarte supërâtoare çi care 
expuoe pe cel ce o are la càpètarea altor boale 
çi mai grave. Bolnavul tuçesce çidàafarâ oflegmâ 
eu miros urît. Se vindecâ greu, çi daeâ e mai 
învechitâ, nu sff mai vindecâ nici odatâ.

Bronchii, doue tuburi, cari pleaeâ din bifur- 
cafia tracheei (care se continua din laringe) çi 
se indreaptà càtrâ hilul ambilor plàmâui. Ele au 
forma çi structui’a tracheei. Forma lorecilindricâ 
la pariea anterioarâ çi turtitâ la partes poste- 
rioarâ. B. sûnt açezate la partes superioarâ a 
toracelui çi sûnt în raport eu urmâtoarele organe, 
cari formeazâ eu ele pediculii plâmânilor: ar- 
teriele çi vinele pulmonare, arteriele çi vinele 
bronchice, nervul pneumogastric, ganglionii lim- 
fatici, tesutul celular çi pleura; la copii rnici çi 
eu glanda thymus. Afarà de aceasta B. stângâ 
are raporturi eu cârja aortei çi eu esofagul, iar 
cea dreaptâ eu vêna cavâ superioarâ çi eu marea 
vènâ azigos. Structura e deosebitâ în cele s/4 
anterioare, cari formeazâ partes cea cartilagi- 
noasâ, de V4 posterioarâ, partes membranoasâ. 
Partea cartil^inoasâ e formatâ din 0 sérié de 
iuele cartilaginoase separate prin in ele membra- 
noase. Partea membranoasâ ocupâ V4 posterioarâ 
a B.-lor, ea este formatâ de un sliat fibros- 
elastic subtire, de un strat de fibre musoulare 
netede, situate transvei’sal, çi câteva fascicule 
longitudinale elastice. Fata interioarâ a B.-lor 
e acoperitâ de 0 membranâ mucoasâ, care are 
un epiteliu cilindric ou cilii vibratile. B. în- 
tiûnd în plâmâni se desfac, corespun(Jëtor nu- 
mërului lobilor pulmonari; cea dreaptâ în 3, 
oea stângâ în 2 ramificatiuni, aceste iarâçi în 
ramifioatinni mai mici, çi aça mai départe, pânâ 
la alveolele pulmonare. [Dr. Imerwol.]

Bronchita, infiamatiunea cataralâ a mucoasei 
bronchielor. B. acutà e infiamatiunea acutâ cata- 
ralà a bronchielor. B. emai frecuentà pe timp rece 
çi \Mied (toamna çi iama); e mai comunà la 
copü çi bëtrâni. B. se oapëtà în urma unei receli, 
a iritatiunei bronchielor prin un praf (fâinà, etc.), 
vapori iiitanti (chlor, etc.) — B. primitivâ; ea 
însotesoe adeseori tusa mâgàreascâ, grippa, febra 
tifoidà, febra palustrâ — B. secundai'à. Dupa 
mififi autori causa adevèratâ a B.-ei sûnt dife- 
rfii microbi. Simptomele B.-ei in formele uçoare 
sûnt; durere de piept, eu deosebire cao arsurâ 
sub sternum, la inceput tusâ saeâ, oare mai pe 
ui'mâ e însotitâ de 0 expectoratie groasâ çigâlbie ; 
la copii adeseori çi putinâ febrâ. Se vindecâ în 
5—10 tjile. In formele grave existâ 0 febrâ re- 
mitentâ vesperalâ, temperatura ui'cându-se la 
38° dimineata, iar seara pânâ la 39'5°, febrâ, 
oare poate dura 2—4 fiile. Bolnavul are durere 
de cap, 0 tusâ deasâ, supërâcioasâ çi dui’eroasâ, 
reapü'atia penibilâ, simptome, cari peisistâ 2—5 
4ile, dupa care îneepe 0 expectoratie de fiegmâ 
galbenâ, ver(Jie çi groasâ. La auscultatiunea piep- 
tului se aud la început raluri romflante, (horâi-

turi) çi sibilante, (çuerâtoare) la ambii plâmâni 
— perioadâ crudâ, pe urmâ raluri mucoase, umede, 
suberepitante — perioada de expectoratie. Percu- 
siunea e normalâ. Intre aceste doué forme existâ 
forme intermédiare, diferite gradatiuni de bron
chite. Prognosa e favorabilâ, câoi B. se vindecâ 
în 10—15 (}ile; la bëtrâni çi copii mici însâ se 
poate couiplica eu 0 B. capilarà çi broncho
pneumonie, çi sâ aibâ 0 terminatiune mortalâ. La 
bolnavi de inimâ B. e mai gravâ. In casuri uçoare 
e sufioient repausul în odaie caldâ, sudorifice, 
0 compresâ Prisnitz în junil pieptului; când 
B. e mai intensivâ, inhalatii de vapori de apâ 
caldâ, aplicare pe piept a unei hârtii de muçtar, 
de câteva ventuse uscate. Când tusa e supërâ- 
cioasà se dâ un narootic. Pentru favorisarea 
expectoratiei se presciîe 0 apâ alcalinâ, (Slânio 
Nr. 1, Ems, Gieshübler, Vichy), sau 0 infusiune 
de ipecacuana sau de polygalâ. — B. cronicà. Siinp- 
tome: tusâ eu expectoratie muoo-purulentà, eu 
un mii'os adeseori fetid (B. fetidâ), înâduçalâ 
(dispneâ), raluri mucoase la auscultatie. O formâ 
specialâ e: catarul sec eu tusâ supërâcioasâ, 
uscatâ, expectoratie putinâ çi apoasâ, accese de 
astmâ çi raluri sibilante çi romflante. Dui’ata 
B. cr. e adese de mai multj ani, vindecare com- 
plectâ este rarâ. In anotimpul rece se agi'a- 
veazâ. Ca medicamente se dau: terpinâ, olen de 
terebentinâ, gudron, iodoform, oreosot fie la in- 
terior, fie în inhalatie ; expectorante, ca infùsinne 
de polygalâ çi ipeoacuanâ; cui-â de ape minérale 
ca: Slânio Nr. 1, Vichy, Ems, Selters, etc., 0 curâ 
în timpul iernei în regiuni eu un climat dulce, 
ca locahtâtile Eivierei (Nizza, San Eemo, etc.), 
Palermo, Madeira etc.; curâ de lapte ; nutrimênt 
bun. — B. capilarà este infiamatiunea ultimelor 
ramificatiuni bronchice, iar broncho-pneumonia, 
când la aceastâ infiamatrune se adauge çi aceea a 
lobuhlor pulmonari, în care ultimele ramifioa- 
tiuni bronchice sé terminâ astfel, câ B. pn. în- 
sotesce de regulâ B. capüarâ, deoarece infiama
tiunea delà iiltimele raînifioatiuni bronchice se 
propagâ eu multâ uçurintâ la lobuh. Maladia 
e foarte rar primitivâ, ci mai adeseori seoun- 
darâ, ivindu-se ca compücatiune a tusei mâgâ- 
resci, a febrei tifoide, a grippei, a difteriei. In 
decursul uneia din aceste maladii bolnavul îneepe 
a tuçi violent, a avé respiratia frequentâ (dispneâ), 
care devine mai apoi çi gréa, astfel câ bolnavul 
se sprijinâ eu mânile de pat pentru a respira 
mai uçor çi în regiunea stomaoului se produoe 
0 depi'esiune la fiecai'e inspiratie. Febrâ de 
38'5°—40u, eu un tip neregulat, çi nu dispare 
deodatâ (crisâ), ci treptat (lisâ). Fata la început 
e roçie, pe urmâ palidâ çi buzele vinete. Decursul 
B.-pneum. e neregulat, din causa câ focarele apar 
în mod suocesiv. In casuri acute moartea poate 
surveni dupa 3—7 fille prin asfixie, sau para- 
lisia inimei. In casurile subacuto moarte în 2—6 
septëmâni prin marasm (slâbire) sau treoere în 
stare chronicâ çi tuberculisare. Vindecare se 
poate face în 15—20 fiile, prin disparitia suc- 
cesivâ a diferitelor simptome. Prognosa e foarte 
gravâ eu deosebire la copüi mici çi la bëtrâni. 
T r a t. : Bolnavul se açeazâ în 0 camerâ spatioasâ çi 
bine aeratâ. Vom schimba adeseori positiunea 
bolnavüor, eu deosebire la copii, açezându-i pe 
un plan inclinât, pentru a facib'ta respiratia. 
In centrul febrei ; chininâ, antipirinâ çi bâi tem-
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perate de 25—30°, de o duratâ de 5—15 minute 
[2—3 pe 4i) ?i inipachetâri în prostiri muiate 
in apà statuts sau rece, de o duratâ de 10—15 
minute, 2—3 succesive. Bâile au o înriurire 
favorabilâ §i asupra stârii generale §i a respira- 
tiunii. In contra sufocatiunii révulsive: hâi-tie 
de muçtar (la copii cataplasme sinapisate), ven- 
tuse uscate pe torace. Inspirare de oxigen. Peutru 
depàrtarea flegmei întrebuintâm expectorante, 
inhala(ii eu vapori de apâ caldâ. Fentru a sus- 
(iné fortele : lapte, bulion, ouë, vinuri generoase, 
cognac. In contra slâbiciunei inimei: cafeinâ, 
eter, musc, camforS. [Dr. Imerwol.]

Bronchocrisa, atac, paroxism de tusâ, ce ob- 
vine la personne tabetice; se aseamënâ paro- 
xismelor de tusâ convulsivâ. V. Tabes.

Bronchophonla, fenomen auscultatoric, ce se 
observâ la morbi pulmonari. Auume în urina in- 
filtratiunii plâmànilor, vocea bolnavului se trans
mite foarte clar urechii medicului, care asoultâ 
la pieptul morbosului; ceea ce la o plâmânâ sânâ- 
toasâ nu se întêmplâ. [Drib.]

Bronchostenosa, strîmtarea bronchielor de 
diferit calibru, causatâ de corpuri strâine, de 
néoplasme, de secret abnorm, etc. Terapia se 
orienteazâ dupâ causa B.-ei.

Brontes, dupâ mitol. grec, unul dintre Ciclopi.
BrontosauruI, animal antediluvian, dinosaurian, 

16 m. lung., gâsit în jurasicul american.
Bronz, aliagiu fâcut din cupru (aramâ) si staniu 

(cositor), topite împreunâ in diferite propor- 
tiuni. Dupâ scopul, la care trebue sâ serveascâ, 
B. are compositie diferitâ. Varietâtile principale 
sûnt: B. pentru tunuri eu 90°/o cupru çi 10°/o 
staniu, B. pentru medalii eu 97°/o cupru ?i 3% 
staniu, B. pentru clopote eu 78—80°/o cupiu çi 
20—22°/o staniu. Sûnt B.-uri cari, afara de cupm 
çi staniu, oontin çi alte elemente : Argentanul 50l)/o 
cupru, 2o0/o nichel, 25% zinc. B. fosforat 90% 
cupru, 9% staniu, 0-5% fosfor. Métal d’Alger 
2% cupru, 97% staniu, 0'6°/u bismut. B. silioiat 
97% cupru, 1-40% staniu, 0 05% siliciu çi l'62»/o 
zinc. B. fosforat e foarte homogen çi résistent, 
se întrebuinfeazâ pentru constraotü de maçini. 
B. siliciat conduce bine electricitatea, deoi se 
întrebuin[eazâ pentru sirme de telefon. Afarâ de 
acestea mai sûnt : B. ou mangan eu 70% cupru 
si 30% mangan. B. eu aluminiu ou 88—95% 
cupru si 5—12% aluminiu. Acestea din urmâ 
au coloare frumoasà ca aurul, si se pot tunia 
bine. Din ele se fac diferite obiecte, ca linguri, 
capace de ciasornic, aparate fisicale, etc.

B. de Cobalt, aliagiu din cupru si cobalt.
Composifia tunurilor de B. în general este 

de lO^/o staniu, restul cupru; densitatea 8-700, 
se topesce la 900° C. si î?i mâresce volumul 
prin solidificare. Lucrul mecanic, la care se su- 
pune B., este matagiul si mandrinagiul ; se în- 
troduc în (eavâ inele de ofel din ce în ce mai 
mari, trampate tare, montate pe un mandrin 
în otel duloe, manevi-ându-se eu o presà hydrau- 
licâ. Mulagiul B.-lui, când se face în pâment, 
are incovenientul, oâ acesta fiind pufin condu- 
cëtor, recirea se face încet, producênd bqua- 
liuni ; de aceea generalul Uchatius din Austiia 
a câutat sâ împiedice produoerea acestora, tur- 
nând B.^ (de 80/p staniu) topit dupâ metodele 
ordinareîn lingotiere metalice, recirea fâcêndu-se 
astfel mult mai repede; operatiunile meoanice

de matagiu si mandrinagiu, la cari e.ste supusâ 
apoi piesa, a dat resultate excelente. In Rusia 
colonelul Lavrov face tumarea în coebile meta- 
lice, si pe când B. este lichid, se comprima pentru 
a avé mai mare duritate si densitate. In Francia 
existâ B. Laveissière, care a câutat acelaçi 
lucru. Industria B.-lui pentru fabrioarea tunu
rilor este în présent lâsatâ la o parte si el nu 
mai întrà decât pentru fabrioarea de accesorii 
cari trebue sâ îndeplineascâ oare cari condi(iun! 
spéciale.

Bronzare, operatiunea, prin care se dâ lom- 
nului, gipsului, metalelor, etc. aspectul de bronz, 
Aceasta se face mai eu samâ eu ajutorul verni- 
surilor si colorUor de bronz. Metalele se colo- 
reazâ eu sare, se lustruiesc sau se fao sâ stra- 
luceascâ eu cearâ.

Brookit, minerai, oxid de titan, cristaliseazâ 
în sistemul rombio. Se gâsesce mai ou .samâ 
pe crepàturile rocelor cristaline la Bourq d'Oi- 
saus, St. Gothard, etc.

Brooklyn, (pion, bniclin), oras eu port pe 
insula Long-Island, America nord.; prin un pod 
de fier preste East Hiver împreunat ou New- 
York; 806,343 loc. (1890); oomeroiu viu si in
dustrie, arsenal maritim si docuri colosale, schele 
de nài, s- a. ; rafinârii de zahâr, topitorii, fabiici 
de masinâi'ii. B. fù fundat de Olandezi la 1B25.

Broos, num. gerni. a orasului Oràstie. (Trs.)
Broscaril, l) B., eom. rur. în Koni., j. Mebe- 

dinfi, pl. Ooolu de sus, eu 1200 loc. agrioultori 
si economi de vite. La partea de sud a cumunei 
trece Valul lui Traian.

2) B., fort împrejurul Bucurescilor, îutie 
Jilava si Mâgurele, cunstruit dupâ proieotele 
generalului Brialmont. (V. Bucuresci.)

Broscâllful Vechiu sau Muntenii eu Criva, 
comunà în Bucovina, cap. si j- Storojineti ; for- 
meazâ com. si parochie eu B. Nou si L'soovëtul; 
are mosie boiereascà s> 3819 loc., (3351 ort, 
279 cat. si 189 mos.) eu câte o scoalâ de 
0 clasâ. Aici întemeiase boieinl Constantin 
Volcinschi un schit, care fù seculari.sat 1783.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Bro^teanu, Petru, scriitor rom., n. 5 Inuie 

1838 în Seleus (Banat) ; a fost oiieier, apoi se- 
cretar al societâfii câilor ferate austro-ungare, 
astâcji trâiesce în Brasov. A publicat uuinei'oase 
scrieri despre Romani în 1. germ. si a fost im 
zelos colaborator al revistei »Rom. Revue*. In 
timpul mai nou B. a tradus în rom. Astoria 
lmp. Traian» de Franke. Academia Românâ 1-a 
aies (1 Apr. 1887) membru oorespoudent.

Broÿtenl, numele mai multor localitâti in Eom.; 
mai însemnatâ e com. rur. B. în j. Suoeava, pl. 
Muntele, compusâ din satele; B. ou Hâraoaia, 
Cotârgas eu Poiana Cotàr^ului, Luiigenii eu 
cotul Halesei, Neagra eu Poiana Vinului, Hol- 
di(a, Holda eu Barnari, Câboaia, Crucea, Lunga, 
Cojoci si Chiril, avênd 2872 loc., cari se ocupâ 
mai aies eu lemnàritui si prâsirea vitelor; teren 
muntos, care contins în sinul sëu minérale oa: 
pucioasâ, fier, aramâ ; nu sûnt exploatate ; 4 is- 
voaro de pucioasâ si 2 de burent (borviz); com. 
are un schit numit Rarâu si 5 biserici, apoi 
4 scoale subventionate din casseta partioulaiâ a 
M. S. Regelui Carol I., care posede aici o nic^e 
eu 0 suprafatâ de 44,000 hect., între cari 34,000 
hect. pâdui'e ; instalatii forestiers la Barnari. lu
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B. se aflâ reçedinta subprefectului, o judecâtorie 
de ocol, 1 companie de infanterie, oficiu tele- 
grafo-postal, ç. a.

Brotâcel, v. Buratec.
Brote, 1) B., Aurel, Dr., economist rom., n. 1842 

îii Eeçinari (Trs.), a fâcut studii juridice în Sibiiu, 
Viena çi Graz. 1866 funofionar la cancelaria aulioâ 
transilvanà în Viena; desfiintându-se aceasta 1867, 
apucà cariera de âdvocat çi este numit 1874 di- 
lector al bânoii de asig. «Tiansüvania» în Sibiiu. 
Membru al comitetului Asooiatinnii Trs. Pe liiogâ 
diferite articole eoouomioe çi statistice, a pu- 
bbcat »Insotirile de crédit» dupa F. W. Raiffeisen. 
f 16 Dec. 1897.

2) B., Eugen, frate mai tinër al lui A., n. 1850 
în Reçinari (Trs.); a studiat agricultura çi s’a 
ooupat eu agronomia. 1879—88 asesor con.sis- 
torial în Sibiiu. La 1888 a înfiintat prima re- 
nniune agrioolà rom. în Trs. Delà 1881 membin, 
iar delà 1890 vicepresident H. în comit. centr. 
al part. naf. rom. din Trs., unul dintre corifeii 
direefinnii memorandiste ; 1894 urmàrit în pro- 
cesul »Memorandului«, s’a réfugiât în România. 
A scris studii economice : (l'pnerea vitelor», »Tri- 
foiuU, etc.) çi un op poütic în 1. germ.; »Die 
rumânische Frage in Siebenbürgen und TJngarn», 
1895; aceasta scriere, tradusà în urmâ în ro- 
mânesce, a fost premiatâ de Acad. rom. ; ea 
contins O colectiune de documente, extrase din 
diferite publicatiuni çi expbeate în o întroduoere 
de 129 pag., care însâ este tendentioasâ çi putin 
scrupuloasâ în alegerea argumentelor.

3) B., loan, n. 1819 în Reçinari (Trs.), f 1871 ; 
1848 membru în deputatiunea trimisà din Blaj 
la împër. Ferdinand; apoi prefect al legiunii 
rom. din tinutul Sibiiului. Fratele sëu B. Bebru 
(n. 1829,11897) a fost 1848 oficier în escadronul 
de oâlâreti format din Reçinâreni.

Brougham, (pron. brûm) Henry, Baron B. 
and Vaux, diplomat çi orator engl., n. 1779 în 
Edinburg, unde a çi studiat. B. a fost unul dintre 
cei niai oelebri oratori çi advocati din Londra; 
din 1804 membm în casa de jos, a luptat eu 
mult succès conti'a comerciului de sclavi çi 
pentru îmbunàtàtirea instructiunü pubüce în 
Anglia. Remarcabil este discursul pronuntat la 
1820 în casa de sus întru apërarea principesei de 
Wales. 1830 Peer çi Lord-cancelar, çi-a câçtigat 
mérité mari prin reforma justitiei çi instructiunii 
publics, t 1868 în Cannes. Sor. princ. : »The 
British constitution its history and working», 
i>Sketohes of States men of the time of Ge
orge m.«, etc.

Brougham, (engl., pron. brüm), trâsurâ aco- 
peritâ, eu douë locuri de çe(}ut ; se numesce çi 
Broom.

Brouillon, (franc.) schitâ, concept, strazza co- 
meroiantilor.

Broussais, (pron. bruse), François los. Vict., 
medio frc., n. 1772 în St. Malo, 1 1832 în Paris; 
întemeiàtorul sistemului nurnit Broussaism, care 
culmineazâ în sentinta, cà viata se sustiue nu- 
mai prin excitatiune. Opéré : «Histoire des phleg- 
masies ou inflammations chroniques», (3 vol.); 
«Examen de la doctrine médicale généralement 
adoptée», (4 vol.)

Broussonetia Vent., (botan.) gen de arbori 
lactescent! din fam. TJrticaceelor, trib. Moreae,

cari cresc în China, laponia çi archipelagul ma- 
laian. Cea mai importants speoie e B.papyrifera 
Vent., întrodusà la noi ca arbore ornamental 
rustic; în patrie (China çi laponia) se prépara 
din fibrele scoartei stofe çi hârtie. [A. Pr.J

Brown, 1) B., lohn, medic, n. 1735 in Buncle 
în Scotia, -f 1788 în Londra. B. reducea toate 
boalele la hpsa sau prisosinta stimulilor (Brow- 
nianismus). Scrierea sa principalà e ; «Elementa 
medicinae», (1780). 2) B., lohn, anteluptâtorul 
eliberâril Negrilor în Statele-Unite, n. 1800 în( 
Torrington; ântâiu tâbàcariu, apoi negustor de 
làuâ, iar mai târijiu farmer în North-EIba. 1859 
întreprinse eu o mica ceatâ o expeditie contra 
Virginiei, centrul comerciului de sclavi, dar la as al- 
tul asupra arsenalului delà Harpers-Feviy ajunse 
prisonier çi fù spânzui-at 2 Dec. 1859. In marea 
revolutie a statelor sudice numele lui B. a servit 
ca strigât de luptâ. 3) B., Robert, fundatorul 
sectei Browniftilor, n. 1549 în Northampton, 
+ 1630 (în pnnsoare) tôt acolo. Sub cuvent câ 
biserica episcopalâ anglicanà s’a abàtut delà îu- 
vëtàturile apostolilor, B. combâtù institutiile ei, 
çi pretinse independentâ çi autonomie separatâ 
pentru fieoare comunâ bisericeascâ, oum çi des- 
pârtire neconditionatâ de câtrâ stat; dupa B. 
flecare comunâ form'eazâ o societate do sine stâ- 
tâtoave, sau congregatiune (de aici Browniçtii 
s’au numit çi congregafionaliçtij, ai carei membri 
în privinta dreptului çi a puterii sûnt egali; 
ierarchia separatâ, formele determinate pentru 
l’ugâciuni çi pentru administrarea sacramentelor, 
ç. a. nu sûnt admisibile, etc. Dupa Henry Bar- 
rowe, a doua câpetenie a Browniçtilor, aceçtia 
se numirâ çi Barrowiçti. Principiüe lui B. au 
ajuns mai tanjiu la valoare generalâ în Ame
rica de nord. L—]

4) B., Robert, botanist, u. 21 Dec. 1773 la 
Montrose în Anglia, f 10 lunie 1858 în Londra. 
In 1801 a luat parte la expeditiunea câpitauului 
Flinders din Australia, de unde se întoai'se 1805 
eu 0 colectiune de vr’o 4000 specii de plante 
în cea mai mare parte necunoscute pânâ atunci. 
A fost cel mai mare botanist al Angliei, ocu- 
pând în decursul mai multor ani locul de custode 
la British Muséum în Londra, în care timp a 
fâcut cercetâri asupra morfologiei çi relatinniloi1 
filogenetice ale plantelor, asupra desvoltàrii oyu- 
lului, asupra fecondatiunei la plante, a stabilit 
un mare uumër de genuii çi chiar familii de 
plante çi a fost cel dintaiu botanist, care s’a 
ocupat întv’un .mod sciintific eu flora Australiei. 
Scr. : 1) Prodromus florae Novae Hollandiae. 
(London, 1810); 2) Supplementum primum po- 
dromi florae Novae Hollandiae. (London, 1830); 
3) Ver.mischte botanische Sohriften, publ. de càb'â 
botanistul Nees von Esenbeck. (Nümberg, 1825 
pânâ 1834, 5 vol.) [E. T.]

Browne, 1) B-, Maxim Ulysse, conte, general 
austr., n. 1705 in Basel din o familie scotianâ. 
A întrat în serviciu militar austr., luând parte 
la resboaiele eu Frideric II., Turcü çi Francezii, 
çi în Itaüa; 1746 a ocupat Guastalla çi Parma; 
1749 guvernor al Trs.-ei, unde a stat doi ani;
1756 a fost bâtut la Lobositz de Frideric IL i"
1757 în Praga. 2) B., Charles Farrar, umorist 
american, v. Ward (Artemus).

Brownien, (botan.) miçcare molecularâ foarte 
repede, ce se observâ când se studiazà la mi-
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croscop celule vegetale vii sau un lichid, în care 
sûnt în suspensiime granuJatiuni foarte fine or- 
ganice sau neorganice, s. e. latexul delà Euphor- 
biacee, Àsclepiadee, etc. Numele acestei miçoâri 
s’a dat dupa acela al botanistului B. Brown, care 
într’un memoriu asupra polenului arata, ca se 
poate observa la vegetale, dar çi în lichide eu 
granulatiuni foarte fine anorganice, ca praf de 
càrbune, de metale; prin urmare câ sûnt in- 
dependente de via^à aceste mi$câri. Câror cause 
ar fi datorite ele, nu se scie eu sigurantâ; pro
babil, câ for^e de naturâ fisicâ $i chimicâ intervin 
çi aci ca în inulte alte fenomene deraiçcare.

[S. Çt. R.]
Browning, (pron. brauning), Robert, poet englez 

speculativ $i pu^in mistic çi bizar, n. 1812, a 
atras asupra sa atentiunea prin drama »Para- 
celsus», un fel de »Faust«, 1836, »Sordello«, Straf- 
ford, 1837 $i alte scrieri dramatice ; a mai sens 
poesii lirice, (»Bel)s and pomegranates*, 1841 —44), 
poesiile spéculative »Christmas-eve and Easter- 
day« (Ajunul de Crâciun §i (Jiua P^tilor), 1849 ; 
»Men and wornen® (Bârbati çi femei), 1855 9. a. ; 
poeme epice, dintre cari mai aies »Prince Ho- 
benstiel-8chwangau«, 1871, a fâcut sensa^ie, 
fiind îndreptat în contra lui Napoléon III. ; în 
fine «Dramatic Idyls«, 1879—80, 2 vol. f 1889 
în Venetia. Çi sotia sa JElisabeth, n. Barrett, a 
fost poetâ ?i a trait mai mult în Italia; 11861 
la Elorenta. fW. R.]

Brown-Séquard, Charles Edouard, medic çi 
fisiolog franc., n. 1818 pe insula Mauritius. 1878 
prof, pentru fisiologia experiiiientalâ la Collège 
de Eranoe (dupa Claude Bernard) ; a fâcut fru- 
moase descoperiri privitor la func^unea nervilor 
çi a sistemuiui ganglionar. f 1894 în Paris.

Broyhan, 0 bere albâ, uçoai'â, dulcie, numitâ 
astfeldupâberarulB. (çi Breyhahn)dinHannovera.

Bruat, Armand losef, admirai frc., n. 1796; 
delà 1811 în marina frc., a servit în Brasilia çi 
Antille, în Levant, în Sénégal, çi s’a distins 1827 
la Navarino ; 1830 comandant la Algier, a suferit 
naufragiu çi a fost prins. 1843 guvernor al oolo- 
niilor frc. din Oceania, 1846 contreadmirai, 1852 
viceadmiral çi comandant al flotei din Marea 
Neagrà; f ca admirai, 1855.

Bruce, (pron. bnihs), James, câlâtor englez, 
n. 1730; delà 1762 consul în Algeria; a câlâ- 
torit prin Africa nord, pânâ la Marea Roçie ; a 
stat mai mul(i ani în Abessinia. f 1794.

Brucea Mill. (botan.), gen de arbori din fam. 
Simarubeelor, ce cresce în Africa, Asia çi Australia 
tropicalâ. Din B. antidysinterica Mill., plantâ 
descoperitâ de Bruce în Abessinia, se preparà un 
excelent mijloc contra disenteriei. [A. Pr.]

Bruch, Max, compositor germ., n. în Colonia, 
6 lan. 1838. 1853 obtinênd stipendiul Mozart, 
a studiat pânâ la 1857 în Conservatorul din 
Colonia, armonia çi oomposifia eu F. Hiller, 
pianul eu C. Reinecke çi F. Breunung. Delà 
1857 B. ocupà numeroase functiuni : profesor la 
Colonia (1858—61), director de orchestra la Co- 
blenz (1865—67), la Sondershausen (1867—70), 
director al Conservatorului »Stem« din Berlin 
(1878—80), al Societâ(ii filarmonice din Liverpol 
(1880—83), apoi la Breslau (1883—90) çi iarâçi 
la Berlin. A scris càteva opéré : Scherz, List und 
Bâche, dupâ Goethe (Colonia 1858), Loreley 
(Mannheim 1863), Hermyone (Berlin 1872), apoi

concerte de violinà (între cari primul e mult 
apreciat de violiniçti), sinfonii, ç. a. B. strâlu- 
cesce mai eu samâ ca scriitor de mari bucâji 
c orale (cor mixt sau cor bârbâteac) eu 01- 
chestrâ (Frithjof, Arminius, Rômischer 'Triumph- 
gesang, Gesang der HeUigen drei Kônige, Flucht 
derHeiligen Familie, Lied von der Glocke, Schbn 
Ellen, Normannenzug, ç. a.) Caracterele mus. 
ale lui B. sûnt corec(iune çi elegan(à în stil çi 
O mànâ expertâ în resursele armoniei çi a paletei 
instmmentale. B. e unul din cei mai marcanfi 
antiwagneriani. [T. C.]

Bruchide, (zool.) familie de Coleoptere. Lai va 
A^Bruchuspisil,. trâies'ce în boabele de mazere, 
B. rufimanus în fasole çi bob, B. pallidi cornis 
în linte.

Brucina, alcaloid, care se gâsesce in planta 
Strychuos nux vomica, împreunâ ou strichnina. 
Se întrebuinfeazà ca reactiv chimie.

Bruck, 1) B., oraç în Stiria, la revërsarea rîului 
Mürz în Mur, 1. linia c. ferate Viena-Triest, 
5905 loc. (1890), usine de fier, fabr. do celulosâ 
çi hârtie. 2) B. lângà Leita, oraç în Austria inf., 
4570 loc. (1890). Tabârâ stabilâ a armatei austio- 
ungare.

Bruck, Garol Ludwig, Baron, bârbat de stat 
austriac, n. 1798 în Elberteld, comerciant în 
Triest, unul dintre întemeiâtorii çi direotorii 
»Lloyd«-ului austr. ; 1848 députât îu pari, din 
Francfort; 1853—55 intemunciu în Constan- 
tinopole; 1855—60 ministru de finante. Acusat 
pentru defraudâri în resboiul ital., fù dimis din 
post; s’a sinucis 22 Apr. 1860. Mai târ(}iu s’a 
dovedit nevinovâ(ia sa. A scris: »Die Aufgaben 
Oesterreichs», (1860).

Briicke, Ernst Wilh., cav. de, fisiolog, n. 1819 
în Berlin ; a studiat medicina, ajungênd asistent 
de anatomia comparatâ çi proseotor în Beilin, 
apoi prof, de fisiologie în Konigsberg, iar delà 
1849 în Viena; în 1890 a trecut la pensie çi 
f 7 lan. 1892. Aotivitatea lui B. formenzà e])oca 
prin cercetârile salefisiologioe. Ser. : »Auutomiselie 
Beschreibungdes Augapfels®,(1847); »Orundziige 
der Physiologie und Systematik der Spi’achlaute», 
(1856); »Vorlesungen über Physiologie», (2 vol. 
mai multe ed.) ; «Schonheit u. Fehler der mensoh- 
lichen Gestalt», (1891), etc.

Bruckenthal, familie nobiliarâ sâseascâ, care 
s’a stins în secolul présent. Intemeietorül ei e 
judele reg. Mihail Breckuer (1676—1736) din 
Noorich în Trs., care a fost nobilitat ou predi- 
catul de B. pentru (inuta sa credincioasâ în res- 
boaiele Cum^ilor. Dintre desoendon(ii lui çi-au 
oàçtigat mari mérité pentru istoria Saçilor çi a 
Ardealului urmâtorii:

1) B., Garol Petru, Baron, n. 1753 în Noorich ; 
func(ionar la magistratul Sibiiului çi la guvernul 
trans. lmp. LeopoldlI. 1-a ridicat la rangul de baron 
(1780) dimpreunâ eu fra(ii sëi Mihail çi Mwtin.

2) B., Garol, câpitan suprem în distr. Fàgâraç ; 
■f 1857 fârâ urmaçi, a lâsat frumoase fundatiuni 
bisericii çi gimnasiului ev. din Sibiiu.

3) B., Mihail, n. 1746 în Noorich, la 1783 
consUier guvernial. Pe timpul rescoalei luiHona 
a fost numit comisar imp. çi administiator al 
oott. Hunedoarei ; prin procederea sa umanà a 
restabilit în curênd pacea, pentru care luerit a 
fost numit consilier intim. 1790—1813 comité 
al natiunii sâsesci. f 1813.
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4) B., Samuel, consilier intinj c. r., guvernor 

al Trs.-ei; cel mai mare om de stat ieçit din 
ainnl natinnii sàsesci; n. 26 Inlie 1721. 1774 
guvernor, s’a opus reformelor anticonstitutionale 
ale lmp. losif U. çi a fost ti-ecut (1787) la pensie, 
ocupându-se apoi eu artele çi sciiu(ele. ■f 1803 
îu Sibiin. Ca om de stat s’a distins prin re- 
formarea temeinicâ a dârilor; sistemulîntemeiat 
de el s’a mentinut pana la 1848. B. a fost 
un mare binefâcëtor al na(iunii sàsesci, çi a în- 
temeiat museul din Sibiin, ce 1-a dâruit gim- 
nasiului ev. de acolo. (Cf.: I. G. Schaser: Denk- 
würdigkeiten ans dem Leben des Freiberrn Samuel 
V. B. Sibiin, 1848.)

B., Museul, întemeiat de Bar. Sam. B., care 
în palatal sëu din pia(a Sibiiulni a instalat o 
bibliotecâ, o pinacotecâ çi diferite colectiuni de 
monete çi antichitâti, etc., çi scurt timp înaintea 
moifii sale a dispus, ca aceste colectiuni, la cas 
dacâ familia B. s’ar stinge, sa treacà în pro- 
prietatea gimnasiului sâsesc din Sibiiu çi a làsat 
tôt odatâ çi 36,000 fl. pentrn completarea lor. 
La 1872, când a mufit Hermann B., fârâ urmaçi 
de sexul bàxbâtesc, museul B. a trecut în pro- 
prietatea gimnasiului luteran din Sibiiu dim- 
preunà eu palatul familiei B. din pia(a oraçului. 
Bibliotecâ museului B. are de présent preste 
100,000 volume, de oare ce pe lângâ cumpë- 
l'àrile annale nlterioare i-s’a mai adaus çi colec- 
(iuuea de cârti a gimna.sialui ev., eu incunabule 
foarte pre(ioase, precum çi bibliotecâ Academiei 
de drept din Sibiiu (disolvatâ 1888), mai départe 
bibbotcca s’a mârit prin dona(iuni pre(ioase delà 
învëtatii transilvâneni (Friedenfels, bar. Kosen- 
feld, Gustav Seivert). Bibliotecâ, care con(ine 
opéré de mare valoarc pentru istoria Ardealului, 
stâ totdeuna la disposifia publicului. Importante 
sûnt çi manuscriptele çi documentele, cari aparfin 
bibliotecei. Tôt aça de însemnatâ e çi marea 
colecfiune de antichitâti din timpul anteroman 
çi roman. Pinacoteca consista din 1200 tablouri 
açezate în 15 odài. De ea se fine çi colec(iunea 
de chalcografie, cârcia i-s’a mai adaus în tim- 
purile mai noue o colec(iune de modèle din gips, 
ca sâ fie representatâ çi arta plasticà. Foarte bo- 
gatà e coIec(iuneade minérale, cariaufostadunate 
aproape exclusiv din Ardeal. Ea se distinge mai 
en seamà prin minerainrUe sale de aur çi telur. 
Bogatà ô çi colecfinnea de monete çi medalii, 
care conjine circa 30,000 monete de anr, ai'gint, 
aramâ çi bronz, între cari cam 16,000 sûnt 
antice, anume: piese barbare, grecesci çi ro
mane. In spécial sûnt bine representate mone- 
tele regilor ung. çi principilor ardeleni; colec- 
tiunea e aproape completâ eu privire la mo- 
netele, cari s’an bâtnt în Trs. sau se refera la 
ea. Interesanta e çi o mica, dar pentru istoria 
culturalâ a poporului sâsesc importanfâ colec- 
tiune de ornamente çi seule de aur vechi sâ- 
sesci, precum çi o colectiune de pietri scumpe 
çi lamee, ini(iatâ âneà de Samuel B.

fO. "Wittstock.]
Brackenthalia, (botan.) gen de plante din fam. 

Ericaceelor, trib. Ericeae. Unica specie : B. spi- 
culifolia Bchb., e planta caracteristicà regiunei 
alpine çi subalpine din Alpii Trs.-ei çi Balcan.

[A- PrJ, Bruckner, Wilhelm, Dr., politic sas, n. 1635 
in Cincu mare, (Trs.); a avut roi însemnat în

luptele politice ale Saçilor transilvâneni; e pre- 
sidentnl comitetului central al partidulni po- 
poral sâsesc, députât dietal çi advocat în Sibiiu.

Bructerl, seminfie vecbe germanâ; a locuit în 
Vestfalia de a(}i çi a disparut (secl. III. d. Chr.) 
în confederafia Franconilor.

Bructerus mons, v. Brockeo.
Brueghel, (pron. Breugbel), numele unei fa- 

mUii de pictori din Glanda. Pieter (sen.), n. 1525, 
t 1569 în Bruxella. Fiul sëu Pieter, (jun.), 
n. 1564 în Bruxella, f 1638 în Anvers. Ambii 
au întrodus în Glanda pictura de genre.

B., Jan, fratele lui P. jun., cel mai însemnat 
dintre B., n. 1568 în Bruxella, f 1625 în Anvers, 
a zugrâvit mai aies peisagiuri-çi flori, caracte- 
risate prin coluiit vioiu.

Brügge, (frc. Bruge.s), capitala prov. belg. 
Flandria de vest, 14 km. delà Marea de Nord, 
47,033 loc. (1891) ; eppie, catedralà, casa pri- 
mâriei în stU gotic, academie de arte; port; in
dustrie de lânâ, bumbac, dantele çi frângbii. lu 
secl. XV. residenja principilor de Burgund; co- 
merciu desvoltat, însâ decade delà înflorirea ora- 
çului Antwerpen. In B. fù prins Maximilian I. 
la 1488.

Brugmann, Frid. Car., linguist germ., n. 1849 
in Wiesbaden ; delà 1882 prof, la Universitatea 
din Lipsea pentm limba samserita çi filologia 
comparativâ.

Brugsch, Heinrich Carol, egiptolog, n. 1827 
în Berlin, a câlâtoiit 1853—54, çi 1857—58 prin 
Egipt, 1860—61 în Persia; 1864 consul în Cairo, 
1868—70 prof. în Gôttingen, 1870—79 director 
la École d’égyptologie în Cairo, eu rang de paçâ. 
1883îaso(ipe piinc. FriedrichEarl de Prusiaîncâ- 
lâtoria sa din Grient, 1884 membru al ambasadei 
extraordinare din Téhéran, acumdocentîn Berlin.

Brühl, Heinrich, Conte, ministre saxon, n. 1700 ; 
1733 president de caméra, sub August III. ins- 
pector al tuturor casselor de stat çi ministre, 
1746 ministre president ; defraudând preste b'j, 
milioane taleri a adus Saxonia în mare perple- 
xitate. 1763. Bibliotecâ sa de preste 62,000 
vol. se aflâ în bibboteca reg. din Dresda.

Bruit, (franc.) zgomot. B. de diable, zurâitul 
ce se aude eu stetoscopul în venele jngulare, eu 
deosebire la anemici. B. du pot fêU, (— de vas 
spart), sunetul ce se aude- la percusiunea piep- 
tului, dacâ în plâmâni se aflâ cavitâtr.

Brukenthal, v. Breckenthal.
Brûlot, (marina) o corabie veche, de pujinâ va- 

loare, plinà eu materii inflamabile, cari se lansau 
contra bastimentelor inimice pentru a le in
cendia. Cala sa era plinâ eu fascine gudronate, 
stupa tcâl(i) unsâ, grenade, racheté, butoaie eu 
pulbere, çi alte mijioace pirotechnice. In lupta 
navalà delaNavarin (1828) aceste maçini infernale 
au distres mai bine de 100 bastimente, aproape 
întreaga flotà turco-egipteanâ.

Bruma, v. Roua.
Brumar, numire popor. pentru luna Novembre. 

Brumârel = Gctobre.
Brumaire, (frc.) numele Innei H. în calendanil 

republicei frc. Lia 18 B. Bonaparte a resturnat 
direotoratul çi s’a proclamât prim-consul.

Brun, coloare galbenâ închisâ bâtênd în nègre.
B. de Berlin, (B. de Prusia), o coloare brunâ 

foarte fremoasâ, durabUâ çi groasâ, care se
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prépara pria îocâl^irea la aer a coloarei vinete 
de BerUn çi consista dia oxid de fier si carbon 
si fier. Ea nu se poate prépara user în canti- 
tate mare si de nuante uniforme. Nu e otrSvi- 
cioasâ si se poate întrebuin^a si °a coloare de 
apâ, de oleiu ori de var.

B. de cupru, coloare frumoasa brunâ închisâ, 
care consista din ferrooyanurâ cupricâ. Se pré
para prin precipitarea unei solutiuni apoase di- 
luate de sulfat de cupra eu o asemenea solu- 
•tiune de ferro(!yanmà de potasiu, prin spâlarea 
si uscarea precipitatului. B frumoasa, dar nu prea 
durabilâ; se mai numescesiB.Hattchet,Florentin, 
B. de Breslau si chimie.

B. de Manchester, coloare brunâ de gudron, 
probabil identicâ eu coloarea branâ Bismarck, 
numita si Vesuvinà, Phenylendiaminâ. Se prépara 
din dinitrobenzol prin infiuenta substantelor re- 
ducëtoare, ca zinc si acid chlorhidric; sau prin 
infiuenta acidului azotic asupra Metaphenylen- 
diaminei. Praful acesta brun e solubii în apâ si 
servesce la colorarea pielei, lânei si bumbacului.

B .Van JDyk, numit si Umbra de Colonia, pâ
ment do Colonia, etc., e un cârbune brun pâ- 
mêntos, de coloare fruraoasâ, care se gâsesce 
mai mult în apropiere de Colonia. Aci se sapa, 
se spalâ, se formeazâ în bueâti si se pune în 
comerciu. E o coloare excelentâ de oleiu si de 
apâ si se folosesce la vernis brun în fabricile de 
pànzà ceruitâ, la colorarea pieilor, la tabacul de 
pisat si la prepararea a o multime de colori brune.

Brundusium, v. Brindisi.
Brune, Guillaume Marie Anne, maresal frc., 

n. 1763 ; la început tipograf în Paris, se alàturà 
revolutiunü ; membru al clubului Cordellier-ilor, 
amicul lui Danton. 1792 comisar civü în Belgia, 
1793 adjutant gen. si colonel în armata de Nord, 
1802 president al sectiunei de resbel din con- 
siliul de stat. 1803 ambasador la Constantinopole, 
1804 maresal si 1806 guvemor general al ora- 
Selor hanseatice. t 1815.

Brune, (Alge), v. Phaeopbycee.
Brunella L., s. Prunella L., gen din fam. La- 

biatelor, trib. Stachydeae, cuprinde plante er- 
bacee, vivace; are 3 specii, respândite în re- 
giunile temperate. In pàrtile noastre cresce prin 
fènate, pâsuui si prin pâduri B. vulgaris L., nu- 
mità de popor Çopîrlaitâ, Busuioc-roS'i, 
B. grandiflora Jacq. si B. alba Pall. Spécifié 
genului B. meritâ sâ fie cultivate pentru deco- 
rarea stâncàriilor precum si pentru formarea de 
bordure. B. vulgaris L. se întrebuinta odinioarâ 
în medioinâ. [Z. C. P.]

Brunfels, Otto, botanist germ., n. 1488 în Mainz, 
■)• 1534 în Berna. A scris : Herbarum vivae eicones, 
etc., (Strassburg, 1530,1531,1536,3 vol.) ; aceastâ 
carte, retipâritâ de mai multe ori, a fost scoasâ si 
în editiune germ. sub titlul ; Contrafayt Kreuter- 
buch ; Onomasticon medioinae, (Strassburg, 1534 
si 1543). [E. T.J

Brunfelsla, L., (botan.) gen de plante lignoase 
din fam. Solanaceelor, trib. Salpiglossidae din 
Antile s> America sudicâ. B. unifiera Don. din 
Brasilia, ca antisifiliticâ si B. americana L. de pe 
Antile, ca antidiareticâ, se aplicâ în medicinâ.

[A. Pr.J
Brunhild, o valkyrâ (ursitoai'e a luptei) miticâ, 

sotja lui Gunther, regele Burgumjilor, inimicâ 
Kriemhild-ei si bârbatului aoesteia Siegfried. B.

fù mântuitâ din flacâri de Siegfried, eu uaro so 
si logodesce; dar acesta, fermecat, îsi uitâ do ea 
si ia de sotie pe Kriemhild, iar pe B. o predà 
lui Gunther. In jalusia si desperarea ei pune pe 
Hagen sâ ucidâ pe Siegfried. Urmele acestui 
mit se aflâ în Edda si Cântul Nibelungilor. — B. 
nu e de a se confunda eu Brunehilde. fica re- 
gelui vest-gotic Athanagild, câsâtorità 567 eu re
gele Austrasiei .Sigibert, si care pm-tà cràncene 
lupte contra dinastiei Merovingfior ; fù torturatà 
pânâ la moarte (613) din porunca lui Chlotar.

Brünn, (oeh. BrnoJ, capitula Moraviei, la îm- 
preunarea rîurllor Schwarzawa si Zwittawa, limgii 
linia câii fer. Viena-Praga, 94,462 loo. (189Ü). 
Eppie, catedralâ, bis. prot., scoalâ super, technica, 
seminar teologic ; mifitime de palate ; fabrici de 
postav. In grâdina publicâ de pe dealul «Fi'ancisc» 
se aflâ un obelisc (20 m.) din marmorà surà, întru 
amintirea resboaielor din 1813 si 1815. Pe dealul 
Spielberg este o citadelâ.

Bruno, al 3-lea fiu al regelui germ. Henric L, 
n. 925, 940 cancelar al fratelui sëu Otto I., 953 
archiepiscop în Colonia si 954 duce de Lotaringia; 
s’a distins piîn eruditiune si P1'!11 sprijinirea 
sciintelor.

Bruno, Giordano, filosof italien, n. 1548 în 
Nola ; 1563 a întrat în ordul Dominicanilor, dar 
în curênd a trebuit sâ se refugieze din niânâs- 
tire pentru principiUe sale eterodoxe, ducênd 
apoi 0 viatâ nelinistitâ si umblând prin multe 
orase ale Europe!. 1583 petrecù în Lündra( 1585 
în Paris, 1586 în Marburg, 1586—88 (inu pre- 
legerl în "Wittenberg, 1592 fù chiemat la Venetia 
de oâtrà nobilul Mocenigo, care îl tradà apoi 
inquisitiei ; dupâ septe aui de priosoare fù ara 
pe rug (17 Febr. 1600) în Campo di Flore din 
Eoma. Opéré: » Dell a causa, prinoipio et uno«, 
(1584); »Del’ infinité, universo et mondi«, (1.584); 
»De tripUci minime», (1591). Filosofia lui B. se 
baseazâ pe doctrina lui Copernicus ; el déclara 
universul infinit atât dupâ spatiu eût si dupâ 
timp, în oareplutesenenumeratelumi, Dumneijeu 
însusi este universul, e desâvîrsit si na se mai 
poate schimba.

Bruns, 1) B., Paul Victor, de, chirurg, u. 
1812 în Helmstedt, 1843 prof. în Tübingen, 
unde 1883. Scr. : «Handbuch der praktischen 
Chirurgie», (2 vol., 1854—60), »Die Laryngoskopie 
und laryngoskopische Chirurgie», «Die galvano- 
kaustischen Apparate und Instrumente».

2) B., Carol G., jurisprudent germ., n. 1816 
în Helmstedt; 1844 prof, al dreptului roman în 
Tübingen, 1849 în Rostock, 1851 în Halle, 1859 
a doua oarâ în Tübingen, 1861 în Berhn, unde 
t 1880. Opéré: «Fontes juris Romani antiqui», 
»Syrisch- Romisohes Rechtsbuch ans dom 5-ten 
Jahrhundert».

Brunswick, 1) B., ducat genn. v.Braunsohweig. 
2) B.-ul nou, colonie englezà în America de 
nord, lângâ golful St. Lorenzo, 72,416 kma., çi 
321,294 loc. (1891); bogatâ îu laouri .si riuri, 
eu pâduri dese; la sud e cultivatâ; coniercm eu 
lemne si pesci. Capit. Frederictown. B. a fost 
colonisatâ la 1604 de Francezi, 1713 njunge in 
posesiune engl., la 1784 colonie, iar delà loor 
incorporât la Dominion of Canada.

Brusc, (frc. brasque), aspru, iute. Brusenefa, 
(frc. brusquerie), asprime, lipsâ de pohtetâ.

Brussa, (Bursa, Prusa), înainte de oucenrea
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Adrianopolei reçedinta sultanilor trc., acum capi- 
tala vilaiet. trc. Chodawendikjâr (Asia m.), çu 
posi^ie fntmoasâ la poalele Olimpului (misic), 
60,000 loc. Kesidenta regilor Bityniei (fundatà 
de Prusias II.) In apropiere sûnt terme de 
pucioasâ eu o càldurâ pànâ la 800 C. 1855 un 
cutremur de pâment a ruinât în mare parte 
oraçul B. Ocupatiunea principalâ a loc. e cultura 
viermilor de mâtasâ, tesetoria; în apropiere de 
B. se scoate s puma de mare, din care se 
fabricâ lulele.

Brusture, numire popularâ data plantelor: 
Lappa major Gaertn; Lappa minor DC; Petasites 
ofEicinalis Moench. (v. ac.) ; B. dulce = Petasites 
officinalis Moench. (v. ac.); B. oaiei = Telekia 
speoiosa Bmg. (v. ac.)

Brusturoasa, corn. rur. în Rom., j. Baeâu, pl. 
Tazlàul de sus, compusâ din càt. : È., Beleghetu, 
Ciobànuçu, Ciugheç §i Balança, situate pe rîul 
Trotuç delà Ghimeç în jos ; 4504 loc. (4023 Rom., 
378 Magh., ç. a.) împreunà eu populajia càtunelor 
din corn. Agâçu, (Cotumba, Goioasa çi Sulja), 
cari pânâ la 1893 aparjineau corn. B. ; loc. se 
ocupâ eu agricultura, pràsirea vitelor, meseriile 
çi comerciul; întinse pâduri ale familiei Ghica; 
50 feràstraie de apâ; 2 isvoare de ape minérale, 
cari contin iod çi pucioasâ. Cât. B. numerâ 
singur 1218 loc.

Brut, V. Brutto.
Brutti, Bartholomeu (Albanul), un intrigant 

aventurier albanez catolicisat, din Constanti- 
nopole, care dâ bani çi sprijin lui lancu Sasul 
— naturalul flu al lui Petru Rareç — ca sà 
ocupe tronul Moldovei (1579). Luat în Moldova 
de protejatul sëu domn. B., care îçi încercase 
noroeul çi prin Spania çi Venetia, ajunge ge- 
neralul infanteriei çi cavaleriei, câpëtând âneâ 
çi veniturile Galajului çi moçtenirea unui déca
pitât boier. In fine devine postelnic. In aceastà 
funefinne isbuti (1582), dimpreunâ ou vornioul 
Buoium, sâ înfrângâ resmirita boiereascâ, ridi- 
catâ de Lâpuçneni asupra Sasului, la Balota. Deçi 
domnul protestant protejase, .sub influença po- 
stelnicului sëu, catolicismul, totuçi B., sim|indu-i 
posijia slâbitâ, Î1 pârâsesce çi sprijinesce reve- 
nirea a 2-a oarâ a lui P. Schiopul. Sub noul domn 
B. se bucurà iarâçi de o mai'e trecere. Ajunge mare 
olucer al Moldovei çi câpitan de Lâpuçna. Aouni 
Incrâ çi mai mult întru sprijinul catolicismului 
prin influença Poloniei çi a Papei. Domnul în- 
cuviinteazà facerea unui seminar catolic la Cot- 
nari çi reîntocmirea vechei episcopii catolice de 
Baeâu. Ac(iunile simpatice catolicismului se ri- 
dicâ nu numai la curte ci çi în cercurile pre- 
lafilor romani, mai aies în ale mitropoütului Gh. 
Movilâ. In curànd din nou se schimbâ împre- 
juiârile politice : Petru Schiopul fuge çi domnia 
Moldovei e pusâ la mezat. B. dà sprijin lui Aron- 
Vodâ (1591), care spre a se desfaoe de acest su- 
përàcios créditer, îl implicâ într’un complot fa- 
vorabil lui P. Schiopul çi îl ucide (1592).

Bruttium, (inut în Italia de sud (Calabria), 
în vechime locuit de Brutti, çi la (ermuii de Greci, 
cari fundarà în seol. YIII. a. Chr. colonii înflo- 
ritoare ca: Hipponion, Rhegion, Lokroi, Kroton, 
ç. a. La 272 a. Chr. B. fù cucerit de Romani.

Brutto, greutatea unei marte dimpreunâ eu 
greutatea ambalagiului. Profit brut, adecà pro- 
fitul total, din care âneâ nu s’au subtras spesele.

Brutus, 1) B; Lucius funius, fiul lui Marcus 
lunius çi al fioei mai mari a lui Tarquinius. Tar- 
quinius Superbus, caie hotàri pienrea tuturor 
membrilor familiei lui M. lunius, pretendentâ la 
tron, îl crujà numai pentru-câ se prefàoù nâuo, 
(lat. brutusj. B. resbunà moartea Lucrejiei, pro- 
voeând 510 a. Chr. poporul sâ alunge pe Tar- 
quini ; a fost întemeietorul republicei çi pi imul 
ei consul, condamnà la moarte pe proprii sëi fii 
pentru participai'e la o conjura{iune contra re
publicei.

2) B., Dedmus lunius, om de încredere al 
lui Caesar, apoi conjurât în contra acestuia; în- 
duplecà la 44 a. Chr. pe Caesar ca sâ meargâ 
la sénat, unde îl açtepta moartea.

3) B., Marcus lunius, oel mai cunoscut dinire 
asasinii lui Caesar, ginerele lui Cato TJtioensis, 
n. pe la 85 a. Chr.; la început contrar, apoi 
partisan al lui Pompejus, dupa lupta delà Phar- 
salus (48 a. Chr.) a trecut pe partea lui Caesar, 
care îl numi pe rând' in functiuni înalte. Cu 
toate acestea B., câçtigat de Cassins, s’a pus în 
fruntea conjurafiei contra lui Caesar; dupâ asa- 
sinarea acestuia s’a réfugiât în Maoedonia. In 
luptele delà Philippi (42 a. Chr.) a bâtut mai 
àntâiu armata lui Ootavian, dar 20 de (Jile mai 
tàrdiu a fost învins. B. se aruucà în sabie, ca 
sâ nu cadâ viu în mânile duçmanului.

Brüx, oraç în nord-vestul Boemiei, lângâ Biela, 
centru de oâi ferate, 14,894 loc. (1890). In apro
piere exploatâri însemnate de lignit. Fabricatiune 
çi rafinerie de zahàr, turnâtorii de fier, fabri- 
cajiune de unelte economioe, potaçe, vase de 
email, ç. a.

Bruxela, (frc. Bruxelles, germ. BrüsselJ, capi
tula çi residenja regatului Belgia, totodatâ capi- 
tala provinciei Brabant, situatâ în centrul rega
tului lângâ rîul Senne; 190,313 loc. (1895), 
dimpreunâ cu prediile 474,739 loc. B. e unui din 
cele mai frumoase oraçe; oraçul intern, traversât 
çi încungiurat de bulevai'de largi çi fiumoase, e 
locuit de lumea elegantâ çi are caracter francez, 
suburbiile çi vr’o 7 sate învecinate sûnt flamande, 
aci comunicatia çi comerciul e foarte viu. Piefe : 
Piata regalâ cu statua lui Gottfried de Bouillon ; 
p. martirilor cu monumentul celor oâ4u(i la 
1830; p. congresului etc. lidificii: casa sfatului 
în stil gotic, (terminatâ la 1443); catedraJa (basi- 
lica din secl. XIII.), palatul artelor frumoase 
(mai înainte al piintului de Orania), p. regai, 
p. industriel, p. national (pentru camere), etc. 
Instituts culturale : uni versitate liberà (delà 1834 ; 
în a. 1894 avea 1311 ascultâtori) ; «Université 
Nouvelle® înfiintatâ la 1894 de radieali çi socia- 
liçti din mijloace private a fost recunoscutâ de 
stat la 1890; academia de sciinte çi arte; aca
demie pentru pictori çi sculptori, politechnic, 
conservatoriu de musicâ, çcoalâ militarâ; socie- 
tate botanicâ cu o renumitâ grâdinâ botanicâ; 
bibliotecâ mare (400,000 tomuri), galerie de ta- 
blouri, observatoriu astronomie; numeroase çcoale 
spéciale çi poporale; societâti filantropice, etc. 
Industrie, comerciu, comunicafiune : ramuri de 
industrie foarte desvoltatâ în B. sûnt : fabricatie 
de dantele çi horbote de mâtasâ, lânârii, bum- 
bâcârii, hârtie, lucràri de aur çi argint, sticlârii, 
ace, pâlàrii, etc. Comerciul e foarte viu, fiind 
promovat de bursâ, mai multe bance (banca 
Belgiei delà 1835, banca nationalâ delà 1850, etc.),
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câi ferate, tramwaye çi canale, în spécial marelc 
canal câtrâ Çelda (28 km), care se lârgesce pentru 
nâi mari, prin ce B. devine oraç eu port ; telegraf 
çi telefon. — Administrafia. Oraçul B. se ad- 
ministreazâ de un primar eu un consiliu de 5 
membri çi un sénat de 29 membri aleçi pe càte 
6 ani; oraçul e împâiiit în 11 divisiuni. Ilumi- 
narea oraçului se face eu gas aierian, luminâ 
•electricâ se ailà în câteva pie^e çi în multe lo- 
cuinte private ; stradele sûnt canalisate. Pentru 
apërarea oraçului se sustine o garda de cetâteni de 
5625 oameni. Venitele în 1894 au fost 26.390,055, 
cheltuielile 28.685,611 franci.

Istoria. B. a fost întemeiatâ piiu seol. VII. 
Pe la 870 apare în istorie sub numele Brosella, 
iar în secl. X. ca Bruosoella. B. ajunge în po- 
sesiunea împëratilor romani iar prin oâsâtorie la 
ducii de Brabant (secl. XI.), sub cari oraçul se 
desvoltà rapid. In secl. XIV. ajunge la ducii de 
Burgund, iar mai târ(jiu ^ca zestre a Mariei de 
Brabant, sotia împ. Maxiînilian, trecù în pose- 
siunea oasei de Habsburg. Gard V. fâcù B. ca
pitula l’erilor de jos. Sub Filip II. B. fù centrul 
revolujiunii, al inquisitiunii çi grozâviilor lui Alba. 
Deasemenea a suferit B. mult în resboaiele Spaniei 
eu Ludovic XIV. de Francia, çi ale Austriei eu 
Ludovic XV., pana dupa pacea de Aachen, 
când B. se putù bucura timp scurt de liniçte. 
In timpul revolutiuoii franceze B. câcjù pradâ 
când Franoezilor când Austriacilor. 1815 alia(ii 
O eüberarâ delà Francezi çi o încorporarâ noului 
regat Belgia unita eu 'ferile de jos. In timpul ce 
urmà B. pomi pe calea desvoltârii çi progresului ;
1830 aci isbueni revolutiunea belgianâ, a cârei 
umare fù independeufa noului regat Belgia, iar
1831 întrâ suveranul în capitula B. Miçcârile 
anilor 1848 au atins putin B. çi la 1890 s’a serbat 
în acest oraç aniveisarea a 60-a delà proclamarea 
independen(ei.

Bryacee, (botan.) familie de Muçchi Stegooarpi 
din ord. Bryinee. Capsula 1er erectâ, de régula 
însâ plecatà, pendentâ sau orizontalà, la matu- 
ritate se desebide piintr’un opercul. Peristomul 
de diniensiuni mari e dublu, simplu, rar nul. 
Dupa oum arohegonii sûnt terminali sau laterali 
çi de aceea, mai târijiu sporogonii termina tul- 
pina principalâ sau se aflâ pe laturile ei, fam. 
B. se divide în 2 subfamilii; Acrocarpi {Eti- 
hryaceej çi Pleurocarpi (Hypnacee), la rândul 
lor cuprin(}ênd mai multe triburi. Ca genuri mar 
principale din prima subfam. citàin: Bryum Dill., 
Mnium L., Polytrichum Dill., Funaria Schreb., 
etc. ; din cea de a doua : Hypnum L., Fontinalis L.

[S. $t. R.]
Bryce, James istorie çi oin de stat englez, 

n. 1838 în Belfast. 1870 profesor de dreptul 
civil la Univ. din Oxford, de uude s’a retras 1893. 
Intrat în politioà, Gladstone 1-a chiemat în mi- 
nisteiiul sëu delà 1886 (al 3-lea) ca subseci'etar 
de stat la afacerile strâine. In al 4-lea cabinet 
al lui Gladstone (1892) B. a fost nuniit cancelar 
al ducatului de Lancaster (titlu care dâ drept la 
un loc în ministeriu). 1894 ministru de comerciu. 
Scr. ; Istoria Sf. imperiu roman (the Holy Roman 
Empire) ; o desoriere a pâi-tilor muntoase ale Un- 
gariei çi Poloniei. (Description of tbe higblands 
of Hungary and Poland), etc. B. este partisan 
înfocat al autonomiei Irlande!.

Bryologia, (grec.) învëtâtura despre muçchi.

Bryonia, L., (botan.) gen din fam. Cucurbi- 
taceae, trib. CJucumerineae, cuprinde plante er- 
bacee çi are vr’o 12 specii, respândite prin re- 
giunile temperate çi tropicale din Europa, Asia 
çi Africa. La noi cresc pe garduri çi prin tu- 
fiçuri douë specii : B. dtoica Jacq. numitâ de popoi1 
Mutàtoare, Mutâtoare-ou-poame-roçii 
çiR. albalt. vulgax Mutàtoare, Mutâtoare- 
cu-poame-negrb, Impërâteasà, etc. Ace.ste 
plante se cultiva pentru a décora zidurile, gar- 
duiile çi umbrarele. Ele sûnt foarte otràvicioase 
prin toute pârfile lor, dar mai eu samà prin ra- 
dâcinâ, din causa cà con(in un principiu activ, 
acm, solubil în apâ rece, cunoscut sub numele 
de Bryonina, care este un purgativ drastio çi 
care face tocinai sa se întrebuin(eze în medi- 
cinâ râdâcina de B. dioica Jacq. Ràdàcina de B. 
alba L. pe lângà proprietâfile purgative mai are 
çi proprietâ{i hemostatice. Vlàstarile tinore de R. 
cretica L. se mânâncâ în Grecia ca legumâ. Fe- 
cula abundentâ din râdâcina tuberculoasâ de B.

t „V\

Bryozoar.
a, anns; h, regiunea buoalà; d, tubul digesliv ; g, ganglion 

lierVüB ; m, muçcbi retractori; o, ovariul; t, teolioul.

dioica Jacq. tratatâ eu apâ îçi pierde prinoipiul 
toxic çi poate fi astfel întrebuin(atâ în eoonomia 
domestioâ. [Z. C. P.]

Bryozoarî, animale mici aquatice, ou uunie- 
roase tentacule cüiate, trâieso ca persoane çi 
colonii (v. biologie, tectologie). Odiniqarâ erau 
considerate ca moluçte, astàdi pe consideratiuni 
embiiologice se pun în tipul viennilor. Persoana 
(polypid sau zooid) e situatâ în o camerâ nu- 
mità ectoeyst sau zoecin, de care e flxatâ pnn 
un cordon celular (funicul). Pâretele extern al 
camerei e tare (ectocystulj çi e tapisat de un 
strat moale (endocystulj, care limiteazâ cavitatea 
generalà a corpului. Partea anterioarâ çi pro- 
tractilâ a corpului provëcjutâ eu tentacule poate 
ieçi din camerâ pnn orificiul care îl presintâj 
în mijlocul coroanei, formatà de tentacule, e situatâ 
gura b, (v. ilustr.) provë(Jutâ uneori eu o prelungire 
mobilâ, numitâ epistom; ea dà în un esofagiu 
ce se prelungesce în o cavitate stomacalâ, apoi in 
un intestin, care se termina în apropiere de gura 
în anus a. Anusul e situât în interiorul coronei 
de tentacule (Fntoprocta) sau în afarâ (Ecto- 
procta). Aparat circulator üpsesoe. Deasupra eso-
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fagiulai, între guiâ anus, se afla ganglionol 
nervos g. Eespiratjunea se face prin cilii tenta- 
culelor. Reproductiunea se face prin oviparitate, 
geniiparitate sau prin muguri oviformi (stato- 
blastej. Ouele o ?i spermatozoi(}ii t iau nascere 
pe funicul sau pe pâretele cavit. generale a cor- 
pului, în general în acelaçi individ (hermafrodite). 
Oui fécondât sufere prima desvoltare în inte. 
riorul cavitafii viscérale a corpului mamei, la 
unele B. marine însà se desvoaltà în o capsula 
specialâ (ovicélle); din ou se desvoaltà o larvâ 
ciliatâ plutitoare aaeinenea iroehosphorei (viermi). 
Se cunosc 2000 specii, din cari astâiji tràiesc 
numai 600, majoritatea trâiesce în mare pe pietri, 
scoici, coralieri, etc.; unele numai trâiesc în apele 
dulci. Cf. AUman, Monograph of the fresh. water 
polyzoa. (Lond., 1857); Busk, Catalogue of marine 
polyzoa. (Lond., 1852) ; Lucien Joint, Contributions 
a l’histoire des Bryozoaires des côtes de France. 
(Paris, 1877) ; I. Barrois, Mémoire sur l’Embry
ologie des Bryozoaires. (Paris, 1877).

[Dr. N. Leon.]
Bryum Dill., (botan.) gen de muçcbi acrocarpi. 

In acest gen întrâ numeroase specii ; citàm : B. 
capillare L., pe stânci, ziduri, tninchiuri de 
arbori ; B. argenteum L., pe ziduri, la marginea 
drumurilor; B.nutans Schr., prin pâduri, tur- 
bârii, etc.

B, T., semnul moneteriei din Bistrita (Trs.) 
pe banii bâtu[i sub princ. Mih. Apafi.

Bua, insulâ la [ermurul Dalma(iei, câpitanatul 
Spalato,35001oc. Localitatea princ.8cta Croce.

Buansu, fCanis primaeus Hodgson), soin de 
cane, trâiesce selbatic în Siberia. Animal ràpitor, 
de mârimea lupului.
SBuba, V. Buboiu çi panaritium.

Bubalis, animal, gen de antilope, trâiesce în 
Africa. Spec. : B. mauritanica, B. caama, B. 
lunata, B. pygarga.
H Bubalus, V. Bivol.
HBubastis, dupa mitol. egipticâ 4ina lunei (la 
Egipteni luna s’a personiflcat çi ca femeie si 
ca bârbat : Men.J Numele B. stà în legâtui'â eu 
Bast, (v. ac.) asemenea 4ina lunei, si Bubastis 
(casa Ëastei) fost si un oras, numit dupa 
templul (Jinei. Ancà si pe timpul EomanUor s’au 
(inut : »sacra Bubastia», serbàtorile (Jinei. Euinele 
orasului sûnt aproape de TeU Basta, unde s’au 
aflat statuete de bronz ale (Jinei. [Atm.j

Bubat, termin poporal pentru variola. (v. ac.)
Bubbles, (engl. pron. bobbels = besici de sâpun), 

nisce societâti pe ac(ii engleze, înfiin(ate de sar- 
latani pe la începutul secl. XVIII. ; fùrâ oprite 
la 1720. (B. = Act).

Bube dulci, v. Cmsta lactea.
Bubo, ghindurâ umflatâ, cunoscutâ sub numele 

de uimà, la grnmazü pruncilor cari sufer de 
scrofule. La adulji B., care se face în vintre, în 
oele mai multe casuri se ivesce în urma boalelor 
venerice. Tratamentul medical se orienteazâ dupa 
causâ, deci v. scrofulosa si morbi venerici.

[St.]
Buboiu, fwrv/nculus, o inflamajiune ce îsi are 

punctui de plecare în jurul unui pér si e datorilâ 
totdeuna pëtrunderii unui microb. Se formeazâ 
0 umflâturâ ca o mazere ori mai mare, tare, 
rosie si dureroasâ. In câteva (Jile partea din 
mijlocul umflàturei cade sub forma unui dop do 
esut mort. Prin cataplasme calde sau prin des-

chidere de câtrâ medic se alinâ durerile si se 
gràbesce vindecarea.

Bubona, în mitol. romanâ numele (Jinei, care 
a îngrijit de buna prâsire a boilor si vacilor; 
în onoarea ei s’au (mut; ludi Buhetii.

Buburuza, v. coccinella.
Buburuzâiu, loan, din Brasov, a tradus în 

secl. XYU. 0 istorie universalâ din limba gre- 
ceascâ, al cârei manuscript se pâstreazâ în 
bibUoteca familiei Hohenzollern în Sigmaringen.

Bucal, ce se (ine de fa(â, de gurâ.
Bucàtiria, 1) arta de a prepaia deosebitele 

feluri de bucate si de mâncâri, prin fierbere, 
frigere sau coacere. Existâ anumite cÆrJi de 
bucate, eu diferite formule si recepte, pentru 
prepararea bucatelor. 2) Locul unde se gâtesc 
bucatele.

B. poporale, institu(iuni de binefacere pentru 
alimentarea poporajiunii misere din orase eu 
un prêt minimal sau gratuit.

Buccari, oras liber reg. în Croatia-Slavonia, 
cott. Modrus-Fiume, làngâ golful Buccarija, o 
parte a golfului de Fiume ; 2050 loc. ; comeroiu 
viu. In apropiere e castelul Buccarifa, eu port 
maritim, odinioarâ proprietatea contilor Zrinyi.

Buccinum, (delà buccina, trompeta), gen de 
molusc gasteropod, eu coebila univalvâ, eu ori- 
ficiul oblong. corpul lungâret, conic. Animalul 
are pe cap doué tentacule cilindrice, cari poartâ 
ochi ; organul respiratiunii e format din doué 
branchii pectenate. Sexuiile sûnt deosebite; ei 
tràiesc în mare si sûnt viu coloraji.

Bucecea, 1) B., tîrgusor în Eom., j. Botosani, 
pl. Siret, înfiintat la 1828 de proprietarul Di- 
mitrie Ralet; 1385 loc., între cari 1000 Ovrei; 
resedinta subprefecturei pl. Siret, judecâtorie de 
ocol, garà, birou telegrafo-postal ; e stràbâtut de 
calea nationalâ Botosani-Mihâileni si de linia fe- 
ratà Botosani-Vereaci ; are 1 bisericâ ort., 2 si- 
nagoge, o scoalâ de bâie(i si alla de fete eu 2 
învëtàtori si 2 învétàtoare. Loc. rom. se ocupà 
mai aies eu agricultura, iar Ovreii eu comerciul 
si raeseriile. 2) B., sat în acelasi j. si pl. la nord- 
est de tîrgusorul B., apartinëtor com. lur. Câ- 
linesci, ou 1272 loc.

Buceciu, V. Bucegi.
BucefaI, (grec, boukephalos = cap de bou), calul 

lui Alexandru oel Mare din Macedonia. Se (Jice, 
oâ calul a avut un com în fmnte si câ a pierit 
în resboiul din India.

Bucephalia, oras, astaeji Dsalalpur, întemeiat 
de Alexandru cel Mare si numit dupâ B.

Bucegi, ramurâ a muntilor Carpati între Ro- 
mània si Transilvania. Incep din Predeal si se 
prelungesc spre sud printre vâile Prahovei si 
lalomitei, formând în Rom. hotarul între ju(l. 
Dâmbovita si Prahova. B. sûnt inasivul cel mai 
frumos din munjii Prahovei, avéud vîrfurile cele 
mai înalte, pâduri de braji, fagi si live<Ji foarte 
bogate. precum si cariei'e de piatrà în exploatare. 
Vîrfurile cele mai înalte ale B.-lor sûnt: Omul 
(2508 m.), Caraimanul (2495 m.), Jepii, Dihamul, 
Costila, Piatra-Arsâ, Furaica, (v. ac.)

Bucentaur, (marina) se chiema o mare galerà, 
sculptatà si auritâ, eu greementul de asemenea 
aurit, pe care se ambarca în tofi anii dogele Ve- 
netiei în (Jiua Inâltârii Domnului, spre a reînoi 
— îneunginrat de toatà nobleta si avènd làngâ el 
pe Nuntiul Papei si pe ambasadorul Franciei —
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logodna sa eu Marea Adriaticâ. B. era condus 
din portul Venetiei în trecëtoarea delà Lido, 
unde dogele aranoa în mave, scotendu-l din de- 
getul sëii, un inel binecuvêiitat de Nun^iu, pro- 
nuntànd cuvintele: »Desponsamus te, mare, in 
signum veri perpetuique domiui*. Originesacestei 
ceremonii e în vorbele adresate dogelui de Papa 
Alexandru IIL »Fie-ti marea supusâ, oa go^a 
sotulni ei«. B. fù are de Bonaparte gi trupele sale, 
dupa luarea Venefiei, la finele seclului trecut.

Bucer, (Buceros rhinocéros), pasere din ord. 
Coracornitelor, fam. Bucerotide. Are ciocul foarte 
mare, galben, eu o ridicâturâ cornoasâ §i latâ. 
Aripile rotuncjü. coada lungâ, picioarele eu 4 de- 
gete, 3 îndreptate înainte, 1 înapoi. Coloarea 
penelor neagrâ, pe burtà çi piept albâ, coada 
albà eu dungi negre. Lungimea corpului preste 
1 m. Trâiesee în lava çi Sumatra. Sûnt mai 
multe specii.

Bucerdea, (magh. Buzâs-Bocsârd), comunâ rur. 
în Trs. cottul Alba-inf., eu 1755 loc. Rom. gi 
Magh. (564).

S.-vinoasH, comunâ nir. în Trs., cottul Alba 
inf., împàrtitâ în B.-româneascit (Olâh-Boros- 
Bocsârd) eu 489 loc. Rom. gi B.-ungureaseà 
(Magyar-Boros-Bocsâid) eu 664 loc. Romani.
Buceveschi,pictorrom.,n.3Mart. 

1843 în laoobeni (Bucovina). A studiat gimnasiul 
în Cernàuî, Blaj çi Beiug apoi teologia în Cer
nant pana 1867. Ifinênd samâ de talentul lui 
pentru picturâ, consistoriul episc. diu Cernant 
i-a dat un stipendiu din foudul religionar gi-.-or. 
spre a studia pictura la Academia de arte fru- 
moase din Viena, unde studià sub conducerea lui 
Arndt gi Feuerbach (1868—74) eu succese emi- 
nente. Pâcù apoi o oàlâtorie la München, în Italia 
çi la Paris çi apoi se stabili în Viena, unde îgi 
deschise un atelier. Tablourile lui, representând 
scene din viata poporului rom., gàsirâ multi ad- 
miratori, darâ tôt nu-i proourarâ mijloace în- 
destulitoare pentru existentâ. Se apucà dai-â çi 
de pictura bisericeasoâ, în care prinse a întro- 
duoe 0 noua directiune, idealisarea tipurilor vechi 
orientale. Pe acest teren a lucrat eu mare succès 
la ioonostasul çi la pictura decorativà delà bise- 
rica catedralâ din Zagrabia çi la restaurarea pic- 
turii delà biserica domneascâ a Sf. Niculae din 
laçi. Dupa 1881 fù angajat de consistoriul episc. 
din Cernant ca pictor diecesan pentru ti'ebuinta 
bisericilor din Bucovina. Intr’aceastâ calitate a 
lucrat în stil mai modem. Dintre pioturile lui 
eu motive nationale rom. amintim nesoe tablouri 
la poesiile: Deçteaptâ-te Romane, Pâston'ul în- 
tristat, Colindàtorii, Doina, O întàlnire la fnntànâ. 
t în 1/13 Febr. 1891. (Cf. Càlindariul Buoo- 
vinei. Cernant, 1892; Candela, 1891, pag. 187.)

[Dr. I. G. Sbiei-a.]
Buch, Christian Léopold, Cavaler de Gelmers- 

dorf, Schôneberg, geognost, n. 1774 în Stolpe, 
Y 1853. Représentant al vulcanismului extrem, 
are mari mérité pe terenul paleontologiei.

BuchanitI, sectâ fauaticâ, întemeiatâîn nordul 
Scotiei de càtrâ Elisaveta Buchan (pron. boken) 
la 1783. Invëtàtura B.-lor culmina în açteptarea 
sfirgitnlui lumei ; de aceea ei nu se càsàtoriau, 
ab(Jiceau de plâcerile sensuale, trâiau în comu- 
nism çi lucrau putin. Elis. Buchan f 1791 ; pe 
încetul se stinse çi secta B.-lor.

Buchara, v. Bochai'a.

Buchari s.Boehari, Abu Abdallah Mohammed 
ibn Ismail al-, cel mai renumit culegëtor de 
sentinte atribuite lui Mohammed. Se (}ioe, câ ar 
fi adunat 600,000 de sentinte, dintre cari a aies 
7275 çi le-a publicat în opul sëu »A1 dçâmi’ ai 
bahîhï, pe care Mohamedanii îl tin de scrierea 
cea mai sfântâ dupa Coran. B. f 869.
• Bucharius, sub Arpadiaui pereonalul, care avea 
sa se îngrijeascâ ne aprovisonarea curtii.

Bûche, V. Azbuche çi Bucoavna.
Buchenthal, Constantin, cavaler de, componist 

rom. (B. [Valea FagUor] este numai predioatui 
nobiUtar la titlul de cavaler, pe care 1-a primit 
familia Dobrovolschi pe la începutul secl. XIX ), 
n. 1842 în Dobronout, a studiat în Cernâuf, 
Tarnopol. în Viena (în institutul Teresian), çi 
dreptul în Graz ; în line a fâcut çi studii musi
cale la Conservatorul din Viena sub profesonil 
losif Dax. B. a compus în spirit national rom. 
mai mnlte opéré musicale pentru pian (Resunete 
din Bucovina; Horâ çi Març rom.; Patru bore 
Douë hore; Sunete din Carpati; Polca Emila 
Vais Amaryllis; Suferinta; Erinnerung an Ber 
honiet, vais, (op 8); Waldmeister, vais, (op 9) 
Câluçenil, (op 10); Hora Elisavetei, (op 12); 
Hora Junimei, (op 14); Hora Junimei romane 
Vieneze, (op 23), etc. f 28 August 1897.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Buchet, mânunchiu de flori legate laolaltâ. 

Buchetierà, persoana care ofere flori pentm 
vên(Jare.

Buchinist, anticuar; cel ce vinde carti veolii.
Buchner, Max, explorator germ., n. 1846 în 

Hamburg; a servit ca medic în marina çi a 
luat parte în resboiul delà 1870—71. La 187.5 
a întreprins o câlâtorie în jui'ul pâmêntului, iar 
la 1878 a cercetat Africa ecuatorialâ de vest, la 
1881 Congo, iar 1884 coloniile germ. Togo çi 
Kamerun. Intre 1888 çi 1890 a fâcut explorâri 
în Australia. Opéré; »Reise durch den stillen 
ücean«, (1878); »Kamerun«, (1888).

BUchner, Ludmg, fllosof naturalist gernian, n. 
28 Martie 1824 în Darmstadt, studià medicina 
în Giessen, çi practicà pànâ 1854, când se abilità 
în Tübingen ca privât docent. Aici dâdù la hi- 
minâ vestîta lui operâ materialistâ »Fortâ çi ma- 
terie« (Kraft und Stoff. Frankfurt a. M. 18.55, 
16 ed. 1888), toadusâ mai în toate limbile culte. 
Aceastâ scriere a fâcut o revolutie literarà atât 
de puternicâ încàt autorul ei a fost oonstrins sâ-çi 
pârâseascâ catedra; reîntorcêndu-se la Darm
stadt începù din non a practica medicina. A mai 
scris: Natur u. Geist; Physiolog. Bilder; Ueber 
die Darwinische Théorie; Die Maclit der \er- 
erbung; Das Alter des Menschengeschleclifs, etc.

Buchta, Bichard, fotograf çi câlàtor afrioan, 
n. 1845 în Radlov în Galifia. Intre 1878—1880 
a càlâtorit pe Nil în sus pùuâ în Uganda çi s'a 
reîntors prin Niam-Niam. A luat în mai multe 
fotografii (160) dupà naturâ tipuri de oameui çi 
locuri.

Bucium, (magh. VdrmeeSJ, comunâ rur. in 
Ungaria, cott. Solagiù, eu 1729 loc. Rom. çi 
Magh. (246).

Buciumani, (magh. BuesumJ, comunn mare in 
cott. Albei infer., se compune din 6 sate: B.-Sat, 
B.-Cerb, B.-Isbita, B.-Çasa, B.-Poeni çi B.-Mun- 
tari. Are preste 5 mii loc. rom., cari se distmg 
prin portul lor cel pitoresc, sûnt oameni fru-
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moçi, bSieçi de profesiune, au numeroase bai de 
aiir. In B. se aJflâ Detunata (v. ac.), o mimme a 
naturel adtniratâ de tnriçti ; bai de aur lucrate 
çi de Eomani : precum sûnt minele de pe nran- 
tele Covabia, în apropierea caruia s'au descoperit 
çi nisoe inorininte romane.

Buclumi, com. rur. în Rom., j. laçi, pl. Codru, 
formata din sat. : B. (Valea-Cozmoaea), Pâun, 
Bàrnova eu Petrària, Socola (tîrguçor) çi Vlâdi- 
oeni, avênd o întindere de 8689 hect. çi 2287 loc. 
Se face comerciu însemnat eu vinuri çi fructe ; 
are carieri de piatrâ çi varârii. Com. e strâbâ- 
tutâ de calea nationalâ laçi-Vasluiu, iarprin partea 
despre nord-est trece linia feratâ laçi-Ungheni. 
In com. se aflâ un schit, un metoc al câlugârilor 
din Sântul-Munte, çi 4 biserici eu 12 preoti çi 2 
diaooni, apoi 2 çcoale de bâieti ou 3 învëtàtori, 
1 çcoalâ de fete eu 1 invêtâtoare, 1 çcoalâ de 
brutârie çi rotârie çi 1 moarâ de aburi.

„Buciumul“. Sub aceastâ denumire à existât în 
Bucuresci câtva timp o societate sinfonicâ românâ, 
sub presidentia de onoare a lui Titu Maioreseu çi 
sub diriguirea artisticâ a prof. Conservatorului 
din Bucuresci C. Dimitrescu. Primul concert al 
acestei societâti a avut loc la 4 Nov. 1884.

„Buclumiil“, 4iar politic, literar çi comercial, 
întemeiat de César Boliac; cei dintâi 7 nri au 
apârut la Paris; iar delà 15 Dec. 1862 4'aru^ 
apàrù la Bucuresci, pânà la8 lunie 1863 de 2-ori 
pe sept. ; delà data aceasta de 3-ori, iar delà 
j Aug. 1863 apârà în toatâ (Jiua, afarâ de Vineri, 
iar în 1864 iarâçi de 3-ori pe sept.; în 186.5 
se schimbà în «Trompeta Carpa^lor«. (v. ac.)

Buciumul, sau bucinul (la Romani: buccinumj, 
instrument de suflare, are forma unui tub, ce se 
lârgesce spre capëtul inferior, care are circom- 
ferentâ de 55 cm. ; e ceva curb ; lung de 8—9 
palme ; se face din coaje de teiu, légat eu coaje 
de cireç. Capëtul, pe unde se suflâ în el, e eu 
malt mai strimt, avênd adaptat un tubuçor de 
lemn de nue, care merge strimtându-se la ex- 
tremitatea sa, çi se numesce fevea. Sunetele ce 
dâ B. sûnt tari, dar tôt odatâ çî dulci. Ca çi 
ori care tub, dupa legile aoustice, dâ sunetele 
urmâtoare : fundainentala, terfa çi quinta çi alte 
note dupa intensitatea suûârii, care pune în vi- 
brafie aerul dinlàuntrul tubului. Precum la Ro- 
inani, aça çi la noi, B. în timpurile vechi a fost 
instrumentul cstaçului, eu el se dedea semnalul de 
resboiu. B. la noi din vechime era întrebuinfat 
la solemnitàtile publiée ale poporului. (Cf. Ar- 
chivul pentru Biologie çi istorie. T. Cipariu, Blaj, 
1857, pag. 13 çi 14). B. âstâ4i e instrumentul pà- 
storilor. Odiuioarâ erau bucinatori vestifi în Rom. 
Baciul Udrea, delà stâna de pe muntele Ceahlàu, 
suna din bucium eu o putere extraordinarâ, încât 
uiuntii çi codrii resunau în depàrtare. (Cf. Ale- 
xandri, Poesii populare. Bucuresci, 1867. Nota 
delà pag. 57.)

Buckingham, (pron. bechinghem), 1) George 
Villiers, duce de B., favoritul regelui lacob I. 
al Angliei, n. 1592 în Brookesby; prin presen- 
tarea sa impunàtoare çi personalitatea sa extra- 
ordinarà a sciut sa câçtige grafia regilor laoob I. 
?i Carol I., a dirigiat politica lor çi i-a fâcut sa 
disoalve în deosebite rânduri parlamentul, care 
nu se supunea orbiç planurilor sale. A fost ucis 
la 1628 în Portsmouth de càtrà lobn Feltou. 
(Cf. «History of England from the accessiou of

James I.«, vol. 5 çi 6, de Gardiner.) 2) George 
Villiers, duce de B., flinl celui de mai înainte, 
n. 1627. Scàpând din teinnita, în care Î1 pnse 
Cromwell, ajunse în ministeriul Cabal, fiind fa- 
vorit al regelui Carol U. ; mai târ4iu însâ a treent 
la oposifie, pana ce lacob U. 1-a depârtat delà 
curte. 1 1688. 3) Richard Plantagenet, Temple- 
Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, duce de B., 
n. 1797. Aiunse tinër în parlament, se alâturâ la 
Tory çi apërà legile pe cereale çi reformele refe- 
ritoare la dreptul électoral al poporafiei rurale. La 
1841 a întrat în ministeriul R. Peel. Ajungênd 
însâ averea famUiarâ în concurs, s’a retras din 
via(a publicâ. .t 1861. Ascris: «Memoirs of the 
court and cabinets of George III.», (4 vol. 1855); 
«Memoirs of the court of George I V.«, (2 vol. 1859) ; 
«Memoirs of the court and cabinets of Wüliam IV. 
and Victoria», (2 vol. 1861); «The private diary 
of Richard, first duke of B.«, (3 vol. 1862). 
4) Richard Vl.-T.-N.-Br.-Ch.-Gr., duce de B., 
unicul Bu al celui de mai înainte, n. 1823, a ccupat 
functiuni de statînalte, sub cahinetul BeaconsBeld 
a fost guvernor în Madras. Cu el s’a stins familia 
ducilor de B. çi Chandos. f 1889 în Londra.

Buckingham, 1) Buekinghamshire, (pron. bekin- 
ghemçir) sau Bucks, comitat în mijlocul En- 
gliterei; 1889 km*., cu 185,190 Icc. (1891); prin 
un çir de dealuri B. e împârfit în dcué jumëtàti : 
oea nord-vesticâ e acoperitâ cu pâçuni bune, cea 
sud-esticâ e agni. Prin Themsa, care îl mâr- 
ginesce la sud, çi prin numeroase canale B. stâ 
in legâturà cu Londra çi ou litoralul. Agricul- 
tura çi economia de vite (oi, rîmâtori çi galife) 
e ocupafinnea prinoipalâ a loc. Capitala Ayles- 
buiy. 2) B., orof municipal în comitatul B. spre 
nord-vest delà Aylesbury; 3364 loc. In apro- 
piere rennmita moçie Stowe a ducelui de È.

Buckland, (pron. beclend), William, geolog 
englez, n. 1794 în Axminster (Devonshire) ; a 
studiat teologia, dar s’a dedioat cu totul studiilor 
naturale. 1813 prof, de minéralogie, 1818 prof, 
de géologie în Oxford, 1845 dechant în West
minster. *[■ 1856 în Clapham làngâ Londra. Opéré : 
«Reliquiae diluvianae», «Geology and mineralogy 
considered with reference to natural theology».

Buckie, (pron. beol), Henry Thomas, literat 
engl., n. 1823 în Lee làngâ Londra. A fost de pro
fesiune comerciant, dar dupâ moartea tatâlui sëu 
s’a dedicat studiilor literare. f 1862 în Damasc. 
A scris : «History of civilization in England», în 
care se aratâ aderent al principiilor matéria
liste; «Essaya».

Biickier, loan, numit Schinderhannes, vustit 
câpitande bandi(i, n. 1777 în Nastatten, sefinea 
cu banda sa de a stànga Rinului; fù exécutât 
1803 în Mainz.

Bucoavna, abecedar. B. sau Azi-hucoavne se 
numiau vechile abecedai’e rorn. tipârite cu slove 
cirilice, numite astfel delà Azi-buche, primele 
doué litere din alfabetul cirilic. Mai purtau çi 
numele de bueoare. Cuprindeau buchile (slovele)j 
exej'citii de slovenire (silabire) çi rugâciuniie mai 
usitate. Incepurft a ieçi la ivealà pe la jumëtatea 
secl. XVII.

Bucolica, (lat. delà Bucolicus = pâstor de vite), 
în sens figurât înseamnâ poesiile, cari tracteazà 
Bubiecte din vinta pâstonlor, oglindàtid siinpli- 
tatea çi naivitatea lor uaturalâ, pe lùnga sentiraen- 
tele lor adevërate, neprefâcute. 'Tiinbrul acestor
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poesii numite çi idile este de comun erotic, forma 
uçoarâ, lipsitâ de ori ce jneçteçugire. In litera- 
tura lat. classica sûnt vestite B.-ele poetului 
Vergilius. La Greoii antici s’au distins în acest 
gen poetic: Theokritos, Bion çi Mosohos. In lite- 
ratura rom. George Co^buc («Balade çi idile»), çi 
V. Alexandri ou Pastelurile sale.

Bucov, com. rur. în Rom., j. Prahoia, pe ço- 
seaua Ploeçti-Buzeu. Pânâ la 1845 a fost capi- 
tala desfiin^atulni jud. »Saac« sau »8âcuieni«. Se 
compune din 5 càt. ou 500 case çi 2000 loc. ; 
Ai’e O çcoalâ eu 2 învëtàtori, 3 biserici, o ca- 
sarmâ, 2500 vite çi 3 fabrici de spirt çi fàinà. 
Locuitorii se ocupâ eu agricultura çi prâsirea vi- 
telor. In apropiere de B. Mihaiu-Bravul a fost 
biruit de Poloni, când a pierdut domnia rfërii 
Eomânesci. [A. M. Michaelescu.]

Bucova, comunâ rur. în Trs.. cottul Hune- 
doarei, lângâ apa Bistrei, aproape de Portile-de- 
fier, eu 1329 loc. Romani. Ânoâ pe timpul Ro- 
manilor s’a aflat în apropiere marmorâ, care de 
présent iarâçi se exploateazâ.

Bucoveni, comunâ rur. în Rom., j. Ilfov, pl. 
Snagov, lànga rîul Colintina çi calea feratâ Bu- 
curesci-Pitesci în depârfare de 21 km. de capi- 
talâ ; se compune din sat. : Atârnati, Buftea, Flâ- 
mânzeni, Buciumeni, Chitila, Mogoçoaia çi Odâile, 
avênd o suprafatâ do 8385 hect. çi 3157 loc. ; are 
4 biserici çi 4 çcoale.

Bucovë^, 1) B., com. nir. în Rom., j. Doljiu, pl. 
Jiul de mijloc, situatâ în depàrtare de 4 km. de 
oraçul Craiova pe malul drept al rîului Jiu, pe 
dealul B. çi Valea-albà; se compune din sat.: 
B., Cârligu, Leamna de jos, Palilula çi Sërbâ- 
toarea, avênd un teritoriu de 6365 pogoane çi 
3587 loc. In com. se aüâ mânâstirea B. fundatâ 
la 1573, adi seciüarisatâ, 1 bisericâ çi 1 çcoalâ 
mixtâ ; în casele mânâstirei este instalat un pe- 
nitentiar; detinuîii sûnt întrebuinta(i la fabrica 
de tàbâcârie a statului. In Valea-albà se gàsesc 
urmele unei vechi cetâti numite Cetatea Jidovei. 
2) B., com. micâ în Banat, cott. Timiç, 1603 loc. 
Rom. çi Magh.

Bucovina, ducat, (eavà ereditarâ a imperiului 
Austriei. Se mârginesce la nord-vest çi nord eu 
Gali^ia, la nord-est eu Basarabia, la est çi sud eu 
Moldova, la sud-vest eu Trans., çi cuprinde un 
areal de 10,441 km.1* In partea sud-vesticà (eara 
este muutoasâ; coluicoasâînsâ încea nord-esticâ; 
0 Unie trasà delà tîrgul Vijnitü pe Ceremuç pânâ 
la satul Capul Codrului pe rîul Moldovei ar des- 
pârfi aceste doue regiuni.

Obo- çi hidrografia.
Munfii B.-ei sûnt ramure din çiragul Car- 

])atiloi’, avênd o direotiune delà nord-vest spre 
sud-e.st. O ramurà se întinde oam delà luâu de 
pe marginea Ardealului între rîul Bistrifii çi al 
Dornei, avênd ca culmi pe Suhardul eu 1709 m. 
çi pe Ouçorul eu 1642 m. Altà ramurâ se în
tinde între rîul Bistritii çi al Moldovii pânâ în 
team Moldovii avênd oa culmi pe Tâtarca eu 
1552 m., Botoçul 1477 m., Giumâlàul eu 1859 m., 
Ahmul eu 1667 m., Ràràul eu 1653 m., Pietrile 
Doaninei eu 1648 m., Dealul Çilei eu 1639 m., 
Caldul eu 1535 m. çi Toderesciü eu 1490 m. 
Altâ ramurà înoepe delà Luoina eu 1762 m. 
la isvoarele Moldovii çi Sucevii çi se trage printre 
aceste doue rîuri tôt coborându-se pânâ ce în-

ceteazâ în çesul Râdâutului çi al Sucevii; cul- 
mile ei sûnt: Pâçcanul eu 1483 m., Feredeul 
mare eu 1460 m., Tomnaticul mare eu 1434 m. 
çi Mâgura bëtrânâ eu 1358 m. Ultima ramurâ. 
mai lungâ decât cele trei precedente, înoepe 
delà Maramurëç çi se întinde în dreapta Cere- 
muçului spre nord-est pânâ la Prut. Culmilo 
mai însemnate sûnt: fapul eu 1665 m., Opcina 
veche ou 1487'm., Tomnaticul eu 1567 m., çi 
Lungul eu 1382 m.; aici se bifurcà; o ramurà 
apucâ între Ceremuç çi Sirete, avênd oa eulme 
pe Bâtca eu 1367 m., Sena ou 1285 m. çi 
Bâtcàul eu 1240 m., iar cealalta între Sirete 
çi Suceava eu Petraçoa ca eulme eu 1127 m. 
Muntii B.-ei nu se înaltâ pânâ în regiunea ghie- 
tarilor, dar întrec pe ici-colea pe a |)âduiilor. 
In pârtile despre nord çi est, unde predonme.sce 
piatra arinoasâ eu conglomerate în pâtura de 
deasupra, iar în cea de desubt straturi de sare 
çi de càrbnni numiti de popor »sânge de smeu», 
sûnt vàile rîurilor late çi lungi, ale pâreelor în.sâ 
scurte çi ânguste. In pârtile despre sud-vest, 
unde muntii sûnt compuçi din ardesie mieoasà 
çi din trahit, sûnt vâile rîurilor ânguste çi ne- 
regulate. Pârti frumoase sûnt : Valea Putnei eu 
piscurile Adam çi Eva lângâ Pojorîta, Valea Col- 
bului, Valea Lucavei lângâ Lucina ou .stâncile 
Cuooçul çi Gâina, Valea 'fibâului, etc. Partea 
colnicoasâ a terii este compusâ mai mult din 
pâturi de margâ çi de diluviu.

Apele B.-ei. B. are multe rîuri çi pàree; 
unele o despart de terile vecine pe distante mai 
lungi ori mai scurte, precum Ceremuçul çi Nistrul 
de càtrâ Galitia; Onutul çi Râohitna de càtjâ 
Basarabia; Prutul, Lucavita, Molnita, Siretole, 
Rusturba, Suceava, Racova, Fostioul, Somuzul 
mio, Buneçtii, Hranita, Somuzul, Valea Saeâ, 
Aremlea, Bistrita, Neagra çi Sâriçorul de câtrà 
Moldova; Tesna, Coçna, Pàràul Runcului, Diaca, 
Bistrita çi ’fîbâul de câtrâ Ardeal ; altelo troc prin 
ea ca Pmtul çi Bistrita, iar altele isvoresc în- 
tr’ênsa ca Moldova, Suceava çi Siretele. Toate 
curg spre Marea Neagra; sûnt putin apâtoase^ 
numai la topitul omâtului çi la ploi mari se urnllâ 
tare, se reversa çi causeazà multe stricâciuni. 
La ou ri nu sûnt, ci numai càteva Ocliiuri de 
mare prin munti çi unul lângâ Râdâut. Intre 
Prut çi Nistni sûnt mai multe pesouine. Putuii 
de apa sâratà (slatinà) sûnt la Maginea, Soloa, 
Cacica; isvoare de apà puoioasâ la Puciosul de 
lângâ lacobeni, iar de apâ feniginoasâ çi gazoasâ 
la Vatra Domei, Candreni, Poiaua Negrei, Gura 
Negrei, Podul (joçnei, etc. Petrolou se gâsesce 
la Vatra Moldovitei.

PnODUCTE, CLIMA.
Pltmêntul B.-ei e.ste mânos çi productiv, mai 

aies în valea Prutului çi a Suf'ovei,^ umlo aiA- 
t U ri le sûnt mai abundante decât în valea Si- 
retului. Prin vâile muutoase so gâsesc putine se- 
mënâturi de ovës, orz çi bârâbule. Din’ întreg 
arealul ei de 10,441 kma. cam la 4519 km*, sunt 
aooperiti eu pâduri, 1913 eu arâturi, 1435 eu 
grâdini çi fênate, 1143 ou toloci, ceva pre.ste 
1 km*, eu vinate çi numai 1430 km*, ar h pa_ 
mênt neproductiv. Pâduri le .siint compuse !n 
partea muntoasâ mai numai diu pini, moliçi çi 
braiji ; în partea colnicoasâ mai mult din lagi, 
carpeni, mesteceni, plopi, stejari çi arim; dai
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se gasesc ici-colea paltini, frasini, artari, ni mi, 
corni (rar), jugastri, larce, jneapën, tisâ (rar), 
teiu, râchiti, salce, màlini, aca^i, scurusi, mâcieçi, 
aluni, etc. Prin gradini pomete sûnt: meri, 
péri, pruni, perji, cireçi, viçini, nuci, zarzari, etc. 
Ca plante nutiltive se cultiva pàpuçoinl, sëcara, 
grâiü, ovësul, orznl, meiul (rar), pàrincul (rar), 
mazerea, fasolea, bobiJ, bârabula, curechiul, etc. 
Ca animale domestice se tin boi, vaci, oi, câpre 
(rar), cai, porci, gâini, rate, gâsce, curci. Ani
male seltiatice se gâsesc; lupi, urçi (rar), vulpi, 
iepuri, cerbi, ciute, cSprioare, vieri, dUiori, jderi, 
etc. ; iar paseri : vulturi, uli, çoimi, pajore (rar), 
sitari, prepelite. pàtumichi,gâinuçte,grauri, sturcji, 
etc. Pesci sûnt, afarâ de pitici çi grindele, câ- 
ra?i, crapi, Uni, mrene, fusari, çtiuci, pâstravi, 
somni (rar). Intre minérale gâsim fier, aramâ, 
argint (putin), aur (putin), sare, pucioasâ, asbest, 
etc In tim))\ü de fata numai sarea se scoate ré
gulât în saJinele delà Cacica, §i fier în minele 
delà lacobeni ; minele de aramâ delà Pojorîta ?i 
cele de aigint delà Cârlibaba sûnt parasite.

Clima B.-ei este dnlce, plâcutâ çi sânâtoasâ; 
piimâvara e scuiià, vara nu prea caldà, toamna 
[ungâ ?i fnimoasâ, iarna nu prea aspra. Ploi sûnt 
îndeajuns; temperatura ordinarà dmtr’un an va- 
riazâ între 15° sub çi 25° preste zéro.

POPtTLAplUNE A.
Locuitorii B.-ei se compuneau la încorporarea 

ei în anul 1776 din 17,047 familii, çi anume 
din 346 de nobiU, 501 de preoti, 14,992 de te- 
rani sau clâcaçi, 45 de comércianti, 58 de Ar- 
meni, 526 de Jidani, 294 de (Jlgani, 58 de îm- 
blâtori, 26 de Arnâuti, 104 de uçeri çi 97 de 
oâlâraçi ; aceste patru categorü din urmâ ca ser- 
vitori pe la oficü; deci la olaltà cam la 85,235 
suflete pe làngâ 466 câlugâri çi 88 câlugârite. 
Lumenii eu preotii 1er locuiau în 289 comune 
çi 62 càtune, iai- câlngârii în 17 manâstiri çi 
14 mânâstioare, eu 28 câlugârite la 6 •din ele 
çi 60 câlugârite în o mânâstire çi în patru 
mânâstioare deosebite. In anul 1784 locuitorii 
ortodoxi se compuneau din 26,731 de fam. lu- 
mene, deci cam la 133,655 de suflete, çi erau 
împârtiti bisericesce în 239 parochii eu 247 bi- 
serici^ çi 296 preoti. De atunci încoace locuitorii 
s au înmultit foarte repede, cei ortodoxi çi in- 
digeni pe cale fireascâ, iar ceilalti mai mult piin 
imignire, ajungênd eu totii în 1890 la 646,591 
de suflete, 324,469 bârbati çi 322,122 femei, 
dintre cari 451,320 ortod.: Komâni çi Ruteni; 
92,980 apuseni çi uniti : Nemti, Poloni çi Ruteni ; 
16,294 protestant! : Nemti çi Maghiari ; 3233 Lipo- 
veni(Slavi) çi82,764 Jidani. ineât despre liinba de 
oonversare, 208,301 se folosesc de limba lom., 
268,367 de cea rnteanâ, hutâneascâ çi Upoveneascâ, 
133,501 de ceagerm., 8139 de cea magluarâ, 536 de 
cea slovacâ, 28 de cea sloveanâ çi 18 de ceaitaüanâ. 
Ei locuiesc astâ4i în cinci orofe: Cernâutul, 
Siretele, Suceava, Râdâutul çi Câmpul- 
Lung; în 19 tîrguri, dintie cari cele mai în- 
semnate sûnt: Sadagura, Boianul, Cot- 
jnanul, Vijnita. Storojinetul, Solca, 
Gura Homorului, Varna, lacobenii çi 
Vatra Dornei; çi în 3ll eomune sâtesci eu 
199 mojfii domeniale çi 63 càtune. Deaimea popo- 
ratiunii este acum de 62 suflete pe chilometru 
patrat Românü çi Rutenü se ocupâ mai mult eu

Encâclopedia TomanA Toi. I.

agricultura çi ou prâsirea vitelor, Jidanii eu co- 
merciul çi eu industria, Nemtü çi Polonii mai 
mult eu meseriile çi Lipovenii eu pomâritul.

Industria çi cohkuuiul.
Industria a luat mare avênt în timpul din 

urmâ. Pe lângâ fabricele de spirt de mai înainte 
çi ferâriile delà lacobeni çi salinele delà Cacica, 
s au mai înfiintat; berârii, puturi de petroleu; 
ferestree eu vapor in Cemâut, în Berhomet pe 
Sirete, în Ruçii Moldovitei, în Doma Candreni, 
çi altele purtate de apa rîurUor; o fabricâ de 
lemn pentru résonante în Straja; mori ou çi 
fârâ vapor; o fabricâ de aprinjoare çi de cernent 
în Straja çi alta de chimicalii in Putna; o fabricâ 
de hârtie în Râdâut, scâpâtatâ; sticlârü în Crasna 
çi Voivodeasa; fabricâ de oleu în Cemâut, de 
cordovan în Suceava çi Vijnita; fabrici pentru 
maçine, pentm mobile, spâlâtorii, etc. 'j'eranii 
âneâ continuâ a-çi fabrica ei înçiçi pânzâ, 
suman, cojoace, pieptare, lâicere, toluri, scoarte, 
opinci, fuse, coveti, etc., precum çi unele unelte 
de lucru.

Gomereiul. Se expoartâ mnlte producte brute ; 
vite coraute çi masenri; grau, pâpuçoiu, secarâ; 
fâini; mult lemn pentru zidiri. Se impoartâ fa- 
bricate din terile apusene. Comerciu viu e mai 
aies en Moldova çi eu Basarabia; el este pre- 
tutindenea facilitât, pe lângâ multe drumuri 
bune împërâtesci, de tearâ çi vicinale, âneâ çi 
prin 0 retea de câi ferate locale: Cemânt- 
Noosulita, Lujeni-Zaliçcic, Nepolocaut-Vijnita, 
BQiboca-Berhomet-Mejebrodea, Hliboca-Sirete, 
Carapciu-Ciudeiu, Hadic-Râdânt, Râdàut-Frasin 
pe Suceava, Hatna-Câmpul-lnng, Vama-Ruçii- 
Moldovitei çi Itcani-Suceava, cari toate alimen- 
teazâ linia principalâ Lemberg-Cemâut-Suceava- 
Galati-Odesa. Multe oficü postale çi telegrafice, 
chiar çi în comune rurale mai însemnate, âneâ 
îi dau mare avênt. Tîrguri annale se tin în 
locurile principale comerciale, mârginite acum 
mai mult la vite. Institnte de crédit çi pâstrare 
de bani âneâ sûnt destule, dar numai patra din 
ele sûnt în mâni românesci în Gura-Homoiului, 
Storojînet, Cemâut çi Câmpul-lung.

ISTOBIA BuCOVINKI.
Teritoriul B.-ei în veohime fâcea parte din 

Dacia Traianâ. In timpurile nâvâlirilor ea era sub 
stâpânirile barbare, ce s’au succédât dnpâ vre- 
muri, pânâ când se stabilî acolo în mod de- 
ftnitiv domnia Moldovei între 1342 çi 1349. 
De aci înainte B. fâcù parte întregitoare din 
acest principat sub denumirea de jinutul Cer- 
nâutului, de ocolul Câmpulungului çi parte din 
udetid Sucevii çi împârti soartea eu dînsul pânâ 

în 1775, când se deslipi de el çi se îneorporà, 
eu garantarea statului quo, în staturile împërâtiei 
babsburgice. Aici câpëtà altâ împârtealâ. Avù 
pânâ 1786 administratiune miUtai'â; fù apoi îm- 
preunatâ eu Galitia pânâ 1790 sub denumirea 
de ocol eau cerc (Ereis) al ei eu o diregàtorie 
cercualâ (Kreisamt) în Cemâut, eu trei jude- 
eâtorii civile în Cemâut, Sirete çi Suceava, eu 
una criminalâ în Sirete çi eu un foram nobilium 
în Leina e. Lemberg. Din motivul câ locuitorii 
B.-ei diferesc de ai dalitiei »dupâ origine, grain, 
moravuri, datini çi confesiune, çi câ nu se poate 
açtepta o împreunare çi contopire adeveratâ*,

39
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dispuse împëratul Léopold H. prin décrétai din 
29 Sept. 1790 oa B. sa se deslipeascâ de Gali^ia, 
sa nu mai îacâ parte din eâ, nici nobilünea ei 
sa nu se mai finâ de a Galifiei, iar în privinta 
administratiyâ, politicâ çi jude^ara, sa mai re- 
mânâ spre încercare, provizor, atâta legàturâ 
eu guvemul Gali{iei câtâ este oompatibilâ eu si- 
guritatea çi autonomia ^rii. In 1804 câpëtà B. 
un propriu forum nobilium, dar în 13 Apr. 1817 
se impreunà din nou nobilimea B.-ei eu a Gali- 
tiei eu scopul de a o amalgama, însâ îndeçert. 
Dupa O nemultâmire îndelungatâ din partea 
loouitorilor ortodoxi resâriteni, sporita prin miç- 
cârile autonomiste din 1848, se decretà, la ce- 
rerea lor insistenta, prin oonstitufiunea imperiaJâ 
din 4Mart. 1849 autonomia B.-ei declarându-o 
teaiâ de coroanâ si ereditarâ, separata, dându-i-se 
titlul de ducat eu un guvemator, »pre?edinte al 
terii», în frunte, si punêndu-o în privinta ad- 
ministra^unii politice deadreptul sub guvemul 
central din Yiena, remânênd numai judecâtoresce 
sub curtea de apel din Galitia. In 22 Apr. 1860 
isbuti O fractiune unionistâ si polonista din tearâ 
a stoarce decretarea reîncorporâiii B.-ei eu Ga- 
li^a spre a-i da împreunâ eu aoeasta în con- 
stitutiunea imperialâ, ce se proiecta, o singurâ 
representantâ si ° singurâ caméra legislativâ 
provincialâ, dar aceasta incorporare fù revocatâ 
in 25 Aug. 1860 în urma reclamârilor stârui- 
toare ale partidei autonomiste. Prin décrétai 
împëràtesc din 20 Oct. 1860 si prin constitu- 
tiunea imperialâ din 26 Febr. 1861 fù B. din nou 
recunoscutâ ca (earâ separatâ eu tiUul de ducat, 
eu autonomie si ou representantâ proprie ca si 
celelalte teri si regate din imperiu. Prin diploma 
din 9 Dec. 1862 i-se recunoscù si o marcâ proprie ; 
un scut impartit dealungul în albastru si rosu, pe 
el un cap de bour eu trei stele în triunghiu ver
tical, soutul învëüt într’o mantea rosie càptasitâ 
eu ermelin, si eu o coroanâ ducalâ deasupra.

AmiTOTSTR.ATTA.

Pentru administrarea civilà B. are organe 
autonome si organe impériale regale. Pentra 
esercitarea autonomiei este o camerâ legis
lativâ provincialâ compusâ din 31 deputati, doi 
eu voturi virile, iar ceialalti alesi, si anume 10 
de proprietarii cei mari, 7 de orase si caméra 
comercialâ, si numai 12 de eomunele sâtesci. 
Caméra îsi alege apoi din mijlocul sëu ca organ 
administrativ si executiv, un comitet permanent 
de 5 membri, în frunte eu câpitanul terii, ca 
presedinte al camerei, numit de împëratul dintre 
deputati. Comunele urbane si rurale se 
administreazà însile prin comitete comunale 
de câte 8—30 de membri alesi de eâtrâ locuitori, 
în frunte eu câte un primar (antiste, vornic) 
Comunele eu statut propriu, Cernâutul numai, 
au mai multi membri în representantâ. Pentru 
administrarea polüicà B. are un guvem local 
eu sediul în Cemâut si 9 câpitànate, supuse 
acestaia, eu sediile în Cemâut, Câmpul-lung, 
Cotman, Gura Homorului, Eâdâut, Sirete, Storo- 
jînet, Sueeava si Vijnita. Pentru administrarea 
judectttoreascS B. este împârtitâ în doue tribu- 
nale, în tribunalul Cemâutului eu 9 judete eu 
sediile în Cemâut, Cotman, Putila, Sadagura, 
Sirete, Stânesti, Storojînet, Vijnita si Zastavna, 
si în tribunalul Sucevii ou 7 judete eu sediUe în

Dorna, Gura Homorului, Câmpul-lung, Eâdâut 
Seletin, Solca si Sueeava. Mai are âneâ în Cer- 
nâut 0 direotiune financiarâ, o direotiune pentru 
administrarea fondulu religionar gr. or., o divec- 
tiune pentm poste si telegrafe, un inspectorat 
pentru câile ferate, tm oficiu pentru verifioarea 
mësurilor si a greutâtüor, si o statiune de co- 
mandâ militarâ. In privinta administrârii biseri- 
eesciB. formeazâ?pentra locuitorii drept-ore- 
dinciosi resâriteni o archidieoesâ archi- 
episcopeascâ si mitropolitanâ eu sediul în Cer- 
nâut, eu un consistoriu în fmnte, oompus din 
5 eonsilieri activi si 2 onorari ; are 243 de jm- 
rochii ou 356 de biserici si 336 de preoti ; ti ei 
mânâstiri ou o expositurâ, toate eu 48 de cn- 
lugâri; este împâi-titâ în 12 protopopiate eu 
478,118 de suflete (1895), 241,551 bârbati si 
236,567 femei. Locuitorii apuseni se tin de 
archidiecesa gabtianâ eu sediul în Leina s. Lem- 
berg, cei protestanti de superintendenta de 
acolo, iar mosaicii au un rabinat general in 
tearâ, ou sediul în Cemâut.

CüLTÜBA.
In privinta ivirii institutelor de culiurà este 

de înregistrat, câ pe timpiü încorporârü B.-ei 
se aflau pe teritoriul ei numai doue fcoak 
publiée: la episcopia dm Eâdâut ?i Ia mânâ- 
stirea Putnei, iar scoale private în Sueeava, în 
Sirete, Cemâut, Câmpul-lung, prin unele mâ
nâstiri si pe lângà ele âneâ nisce învotâtori am- 
bulanti, cari învëtau prin case private. Invëtà- 
mêntal se mârginea în a ceti si scrie, si numai 
în scoala delà Putna se da o înstractiune teo- 
logicâ mai superioarà. Sub administrarea inili- 
tarâ a B.-ei se organisarâ scoalele pe temelie 
nationalâ româneascâ si se înmultirâ la 32 pânâ 
în 1792. Punêndu-se însâ scoalele, dupa îm- 
preunarea B.-ei ou Galitiai sub privegbiarea oon- 
sistoriului apusean din Leina s. Lemberg, si cer- 
eând acesta a face propagandâ oonfesionalà prin 
ele, se spâriarâ Eomânii si, desridicându-se âneâ 
în 1793 obligativitatea învëtâmêntului, le pârâ- 
sirâ pe încetal asa, înoât pânâ la 1804 se redu- 
serâ la 14. Dupâ o luptâ îndelungatâ pentru re- 
câstigarea inspectoratului soolar, urmatâ îusàmai 
eu deadinsul abia din 5/17 Sept. 1837, isbuti eon- 
sistoriul episcopesc din Cemâut sa capete în 
18 Maiu 1844 un decret împërâteso, în virtutea 
câruia sâ se împartâ inspectoratal sooalelor dupa 
caracterul lor confesional si national, între con- 
sistoriul episcopesc ortodox resàritean diu Cer- 
nâut si cei mitropoütan apusean din Leina; aoest 
decret însâ se aduse la îndeplinire abia prin or- 
dinul ministerial din 23 Febr. 1850, dar si aouni 
eu întârcjiare, üind-câ predarea de fapt a inspM- 
toratului se fâcù eu cinci ani mai în urmâ. De 
aci înaiute luà învëtâmêntul primar un avent 
îmbuourâtor asa înoât consistoriul episcopesc 
din Cemâut dete în 1870 în sama inspectora- 
talui civil, décrétât prin logea terü din 14 Mjuu 
1869,108 scoale activate si 104 proieetate. Pee'ru 
insPrucfiunea învëfàtorilor se înfiintà în 178o pe 
lângâ scoala clericalâ din Cemâut un ours pie- 
parativ de sese luni, care trecù în 1808 la çcoala 
normalâ apusanâ de acolo; în 1848 se des'O^ | 
în curs preparativ de un an, iar în 1849 de ao 
ani; în 1852 se reorganisàs' în 1859 se irnpreunn 
eu nou înfiintata sooalâ ort, res. de model. In locu
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acestei »preparandfi« se înfiintà în 1870 vin pe- 
dagogiu i. r. de patru olase pentru învëtatori çi 
învëtâtoare. Ca fcoale secundare s’a créât în 
1808 în Cernant un lioeu ou patru clase nem- 
tesoi çi douë latinesci, la care s’a adaus în 1814 
un ours filosoflc de doi ani, iar în 1849 s’a ré
organisât în giinnasiu superior nemtesc eu opt 
olase ; în 1896 s’a mai deschis aioi un gimnasiu 
inferior (4 clase) tôt nemtesc, eu clase paralele 
rutenesoi. In 1860 s’a înfiintat un gimnasiu su
perior ort. res. în Suceava, câruia i-s’au adaus 
sucoesiv din anul 1881 patru clase paralele eu 
limba roraâneasoâ; în 1862 o çcoalâ realâ ort. res. 
în Cemâut eu 7 clase; în 1872 âneà un gimnasiu 
superior în Bâdâut; în 1871 o çcoalâ de agricul- 
turâ si în 1873 alta de meserü în Cernâut; çi în 
fine, tôt aici ca coroanâ a întregului învëtâmênt 
s’a deschis universitatea Franciseo-Iosefinà ou 
trei faoultâti: teologicâ, juridicâ çi filosoficâ.

Prin stàruinti neobosite cultura intelectualà 
a luat avènt în timpul din urmâ, dar n’a ajuns 
âneà la un grad multàmitor; sûnt abia vr’o 6°/o 
de oei ce sciu ceti çi scrie çi vr’o 9°/o de cei ce 
sciu ceti numai. Exista astâcji în B. 313 f coale 
^rimare publice ou 821 învëtatori, çi anume 
in oraçe çi în unele tîrguri 30 de çooale eu patru 
çi mai multe clase, eu 298 instructori; çcoale 
primare eu una pânâ la trei clase se aflâ 15 în 
oraçe çi tîrguri, eu 39 învëtatori, iar în co- 
munele sâtesci 257 eu 285 învëtatori. Sûnt 
în tearâ 8 çcoale secundare ou 154 profesori ; 
douë çcoale pentru meserü, o çcoalâ de cântâreti 
bisericesoi çi alta de moçit, çi în fine o univer- 
sitate eu 36 docenti çi 369 au(Jitori în 1896. 
Pe Ifingâ acestea se mai aflâ câteva çcoale çi in- 
stitute private, ca Intematul Doamnelor Romane, 
Asilul de bâie^ romani çi çcoala Israelitâ în Cer- 
nàut, çcoala Armeneascâ çi Institutul çcoalei Ro
mane în Suceava; apoi o Societate pentru cul
tura çi literatura românâ în B. çi alta pentru cea 
ruteneascâ în Cernâut, çi mai multe cabinete 

'de lecturâ pe la sate înfiintate în anii din urmâ.
Mifcarea literarà la Românii din B. n’a avut 

un ours uuiform çi régulât ; se disting trei stadii 
în ea; unul delà încorporare pânâ la 1848; al 
doilea de aici pânâ la deschiderea universitâtii în 
1875, çi al treilea delà acest an înainte. In sta- 
diul dintâiu çi anume la început impulsul s’a dat 
de guvern pentru îngrijirea de cârti didactice çi 
pentru vulgarisarea legilor civile çi criminale; 
apoi de translatorii romani delà guvernul din 
Leina sau Lemberg pentru lucrâri sciintifice çi 
beletristioe, çi în fine de consistoriul episoopeso 
din Ceraâut pentru publioarea unui câlindariu, 
dintru început (1814) pentru o sutâ de ani. iar 
dm 1837 resp. 1841 încoace régulât pentru fie- 
care an eu un almanach în el. Ca scriitoi'i în res- 
timpul acesta çi-au fâcut un nume neperitor: 
loan Budaiu Deleanul prin scrierile sale istorice, 
hmbistice çi beletristioe, compuse unele româ- 
nesce, iar altele latinesoe çi nemtesce, dar cari 
n Pltut fi tipârite pe ahmei din causa vi- 
trigiei împrejurârilor, çi Toader Baeocea, care 
tindea pe la 1817 la scoaterea regulatâ a unei 
foi hterare periodioe » Ghrestomaticul românesc<‘, 
mn care însâ nu apârù decât un singur fascicol 
o, 'p5 d0 pagini, abia în 1820; apoi Teoctist 
Blajevidu çi ïeofil Bendela prin publioarea în 
nemtesce cel dintâiu a opului »Granimatik der

dako-romanischen Spraohe«, (1844), iar al doilea 
a Bcrierii »Die Bucovina im Kbnigreiohe Galizien», 
(1845). Stadiul al doilea se înaugureazâ pe terenul 
literar prin publioarea de oâtrâ fratii Georgiu, 
Alexandru çi Eudoxiu Hurmueaki a vestitei 
gazete tBucovina< (Oct. 1848 pânâ Sept. 1850), 
iar pe terenul national-cultural mai ântâiu prin 
deorètarea în 18/30 Oct. 1848 de oâtrâ episcopul 
B.-ei Eugeniu Hacman a reîntroducerii limbii 
românesci la institutul teologic, çi apoi prin în- 
fiintarea în 20 Bec. 1848, resp. deschiderea în 
28 Febr. 1849, la institutul filosoflc din Cernâut 
a unei catedre pentru limba çi literatura roinâ- 
neascâ. Miçcarea literarà din acest restimp se 
consolida çi se lâti prin deschiderea în 2 Maiu 
1862 a Reuniunii de lecturâ, care luà mai pe 
urmâ numele de »Societate pentru cultura fi 
literatura romand în B.t çi prin edarea »Foii 
Sooietâtii® (1865—69). Ca scriitori în restimpul 
acesta este de a se numi eu laudâ pentru lite
ratura didacticâ Samuil Andrievieiu-Morariu, 
Vasile lanoviciu, Teoctist Blajeviciu, Aron 
Pumnul çi Coatantin Morariu (Andrieviciu) ; 
pentru literatura teologicâ Vasile lanoviciu, 
çi pentru literatura beletristicâ oa începëtor 
Iracliu Porumbescul çi ca culminare Dumitru 
Petrino. Educarea nationalâ prin deçteptareacon- 
soiintei do neam çi a plâcerii spre lucrâri lite- 
rare, începutâ do nemuritorul Aron Pumnul, 
continuatâ çi direasâ mai départe de loan G. 
Sbiera, îçi dâdù fruotele sale mânoase abia în 
restimpul al treilea, ou deosebire dupâ ce ieçirâ 
delà universitatea din Viena çi delà aima mater 
Franoisco-Iosephina Cemautiensis o pleiadâ de 
tineri bravi, înoâlijiti de simteminte nobile çi 
conduçi de cugetâri mai înalte. In restimpul 
acesta nu existâ teren literar, pe care nu çi-ar 
fl înoercat unul eau altnl talantul de care dis- 
punea, çi mârturieim câ nu fârâ de oarecare 
succès. Nnmèrul soriitorilor din restimpul acesta 
este destul de mare, dar âneâ nime n’a ajuns la 
0 reputafinne generalâ bine stabilitâ, decât doarâ 
pe terenul teologic cav. Isidor Ondul, pe cel 
folcloristic S. Fl. Marian, pe cel istorio Dr. 
Dumitru Ondul çi pe cel beletristic fratii Vasüe 
çi loan Bumbac.

Lit.: Heimatskunde der Bukowina de D. 
Isopescul, Cemâut, 1872; Bidermann, Die Bu
kowina unter der osterr. Verwaltung, Lemberg, 
1876; Ficker A., Hundert Jahre 1775—1875, 
Wien, 1875; Worobkiewiz E., Die geographisch- 
statistischen Verhâltnisse der B., Lemberg, 1893 ; 
Sbiera, Miçcâri literare la Românii din B., Oradea 
mare, 1890; Morariu C., Parfi din istoria Româ- 
nilor hucovineni, br. 1—2, Cernâut, 1893—94; v. 
Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Buko
wina, 1—4, Cernâut 1893—97; Werenka Dr. D., 
Topographie der Bukowina, Cernâut, 1895 ; Spe- 
oial-Orts-Repertorium der Bukowina,Wien, 1894; 
Schematismus derBuk. gr.-or. Diooese, Cernâut, 
1895; Bogdan-Duicâ G., Bucovina, Sibiiu, 1895; 
Polek Dr. I., Repertorium der Landeskundlichen 
Literatur der Bukowina. Cernowitz, 1892 çi în 
fine publicatiunile rev. >Român. Revue» a lui Dr. 
Diaoonovich despre B., 1885—1894.

Biserioa. romakï din Bucovina.
La îneorporarea Bucovinei în împërâtia Au- 

striei în 1776, biserica Romênilpr din ea forma
39*
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O episoopie çi sta sub mitropolia din laçi. Dupa 
încorporare se desfâcù, eu oonsimjeinênfnil mi- 
tropolitului dJn laçi, legàtura canonicâ dintre 
episoopia Râdâutului çi mitropolia Sucevei, res
pective de laçi, si se dâdurà episcopului local 
nisce preoti din Transilvania spre ajutor pentru 
regularea afacerilor interioare bisericesci. In 
12 Dec. 1781 se strâmutà scaunul episcopiei 
delà Badaut la Cernaut- Prin resolutiuuea împ. 
din 30 Sept. 1783 se supuse episcopul B.-ei în 
afaceiile de credintâ çi curât spirituale mitro- 
poliei sêrbesci din Carlovët çi sinodului mitro- 
politan de acolo, mai pe urmâ însâ prin reso- 
lutiunea împ. din 8 Dec. 1786, chiar çi în cele- 
lalte afaceri bisericesci. Mitropolia sêrbeascâ fù 
declarata ca un for sau judet apelativ în toate 
oertele bisericesci ale clerului bucovinean, çi mi- 
tropoUtul sêrbeso câpëtase dreptui de a numî 
egumenii mânastirilor din B. ; în sebimb pentru 
aceasta subordinare, episcopul B.-ei avea dreptui 
de a lua parte la sinodul mitropoütan sêrbesc çi 
la alegerea mitropolitului.

Pentru o rentâ anualâ de 6000 fl. se luarâ 
ou învoiala episcopului moçiile episcopesci în 
administrarea statului în 28 Aug. 1782, iar în 
1783 se secularisarà toate mânâstirile din B. 
pana la trei; moçiile lor se luarâ dimpreunâ eu 
moçüle episcopesci în administrarea statului, stâ- 
tuindu-se ca veniturile delà toate sa între într’o 
cassa separatâ, care sa poarte numele de «cassa 
fondului rebgionar« çi sa fle destinate numai la 
salarisarea episcopului çi a clerului, çi pentru 
Bustinerea bisericUor, mânastirilor çi a cultului 
dreptcredincios, çi pentru înfiintarea de çcoale 
confesionale çi a altor institute pioase.

In 29 Apr. 1786 s’a publicat un regulament 
organic, ounoscut sub numele de «planul regu- 
lativ bisericeso», prin care se dete bisericii din 
B. organisarea intemâ ce o are çi astà(}i, afarâ 

' de putine schimbâri neesentiale întroduse în 
decursul timpului. Dupâ acest plan regulativ se 
împârfî dieoesa B.-ei în 6 protopopiate çi 2 vica- 
riate; 1) al Cernâutului eu 31 de parochii; 2) 
al Ceremuçului eu 34; 3) al Nistrului eu 24; 
4) al Berhometului eu 29; 5) al Vicovului eu 
vicariatul Câmpulungului Eusesc eu 37, çi 6) al 
Sucevii eu vicaiiatul Câmpulungului Moldove- 
nesc eu 31 de paroclui. In toate aceste proto
popiate se aflau pe atimci 186 de parocliii eu 
27,245 de famîlii, 207 biserici parochiale çi 38 
de filiale, 259 de preo^i activi, 49 supranumerari 
çi 36 deficien^i. In urma regulârii a doua din 
23 Dec. 1843 se împâr{i diecesa B.-ei prin or- 
dinul guvernial din 11 Sept. 1844, Nr. 50328 în 
douëspre^ece protopopiate: 1) al Cernâutului, 
astàcji (1895) eu 30 de parochii çi 71,916 de su- 
flete ; 2) al Siretului eu 18 parochii çi 28,244 de 
suflete; 3) al Sucevii eu 19 parochii çi 38,759 
de snfiete ; 4) al Eâdâutului eu 20 de parochii çi 
45,712 de suflete ; 5) al Humorului eu 13 parochii 
eu 21,127 de suflete; 6) al Câmpulungului eu 14 
parochii çi 27,786 de suflete ; 7) al Vicovului eu 
19 parochii çi 44,727 de suflete; 8) al Storoji- 
netului eu 22 de parochii çi 45,226 de suflete; 
9) al Ceremuçului eu 21 de parochii çi 42,790 de 
suflete ; 10) al Cotmanului eu 24 de parochii çi 
46,735 de suflete; 11) al Nistrului eu 26 de 
parochii çi 43,632 de suflete çi 12) al Futilei eu 
15 parochii çi 20,035 de suflete.

Autonomia çi égala îndreptâtire a bisericii çl 
a confesionalilor ei se recunoscù în constitu- 
tiunea din 4 Martie 1849. Spre a se întelege 
asupra separârii bisericüor ortodoxe resàritene 
dupâ principiul nationalitâtii, precum çi asupra 
organisârii conform eu cerinfele timpului, se 
adunarâ în Viena toti episcopii çi se stâtuirâ 
împreunà în anul 1850 çi 1851 prin fjece luni 
de (Jile- Sfâtuirile acestea însâ remaserâ fârà 
de nici un résultat de astâdatâ. Patentai îm- 
përâtesc din 31 Dec. 1851, prin care se retrase 
constitutiunii din 4 Martie 1849 valabilitatea çi 
puterea ei de lege, curmà deocamdatâ ori ce 
nâsuintâ autonomistâ pe terenul bisericoao. lu 
anul 1860, când se convocarâ la Viena bàrbati 
distinçi din toate popoarele çi confesiunile spre 
a se consulta eu regimul pentru o noua orga- 
nisare a imperiului pe principiul egalei îndrep- 
tâtiri nationale çi confesionale, senatorii impe- 
riaU români din B. çi din Banatul Timiçan cerurâ 
în 21 August un sinod bisericesc compus din 
preoti çi lumeni çi înfiintarea unei mitropolii ro- 
mânesci. Impëratul, prin resolutiuuea din 27 Sept 
1860, împlinî în parte cererea Românilor çi dis- 
puse ca sub preçedinta mitropolitului sêrbesc 
sâ se adune în Carlovët un sinod bisericesc, 
compus din toti episcopii dreptcredincioçi, spre 
a délibéra împreunà asupra organisârii biseri
cesci. Prin emisul din 30 Sept. 1860 niinisteriul 
însciintà atât pe episcopul B.-ei cât çi pe al Tran- 
silvaniei despre intentiunea împërâteasoâ çi îi pro- 
voeà ca sâ se înteleagâ eu confesionalii lor despre 
propunerile ce vor sâ faeâ la sinodul din Carlovët.

Delà episcopul B.-ei Eug. Hacman se açtepta, 
câ el nu va pârâsî terenul, pe care se pusese în 
scrisoarea sa din 1849, çi cà va apëra înfiintarea 
unei singure mitropolii pentru toti Eomânii din 
Austro-Ungaria. Darâ el convoen în lan. 1861 im 
consister eppesc, complétât eu mai mul,i barbafl 
din cler, spre formularea unei propuneri relative 
la autonomia çi organisarea bisericii din B: Aceste 
propuneri s’au supus apoi spre desbatere în l’elir. 
1861 unei adunâri compuse nuinai din preoti, care 
formulând »dorintele« clerului [bucovinean cere 
între altele»Ridicarea episcopiilor din B. çi Ardeal 
la treapta de mitropolii«.

Aceste «dorinte* au produs mare suporare atât 
în tearâ cât çi la Românii din Transilvania. Lit- 
menii doriau sâ fie realisatà autonomia çi or
ganisarea bisericii çi erau pentru o singurâ nii- 
tropoüe româneascâ, eu reçediuta în Cernâut 
sau în Sibiiu, çi pentru întroducerea sistemului 
representativ, adecâ pentru sinoade sau eongrese 
provinciale çi eparchiale, compuse din preoti çi 
lumeni, la pertractarea afacerilor nedogmatice. 
La stàruinta lor în 27 Martie 186.S, dieta tel‘' 
vota 0 adresâ câtrâ împëratul, prin care oerea 
reaUsarea autonomiei bisericesci çi întrarea die- 
oesanilor în esercitiul ei.

In anul 1864, în Aug., s’a adunat la Carlovët 
sinodul episcopesc. Aici episcopul B.-ei’sa in- 
voit eu înfiintarea unei mitropolii romànesci, 
dar numai pentru Românii din Transivania çi 
Ungaria; pentru B. însâ a pretins o positmne 
separatâ autonomâ çi ridicarea bisericii dm B. 
la rangul de mitropolie coordinatâ ou mitropolia 
rom. çi sêrb. din Ungaria, ca episcopii sa ne 
aleçi de preoti çi lumeni çi întàriti de impe- 
ratul, çi in fine puse întrebarea câtrâ 8in° i
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de ar fi eu cale ca sa se înenviinteze sau nu 
lumemloT partioiparea la sinoadele biseiicesd,

daeâ da, în care mësurâ?
Fropuneifie episoopului B.-ei au produs o ade- 

vëratâ amâiîre sufleteascâ, care a gasit resunet 
ÎD cite O eâtrâ ministeiiu çi eâtra însuÿ
episcopul terîL

La toate miçcâiile pomite de Bomânii dm B. 
ÎD causa ierarchicâ ^ oiganisatoriâ a biseiicii lor, 
respunse episcopul Eng. Hacmao în 18/30 Aug.
1865 într’o lungâ scrisoare pastoialâ, în care îgi 
apërà punctnl sëu de plecare. Afât Inmenii cât 
çi mai loti pieotü, v^ênd câ nu mai pot veni 
la O întelegere eu episcopul lor, se adresarâ în 
15 Febr. 1866 prin dieta terii eâtrâ împëratul 
en mgarea, ca sâ se convoace în Cemânî o 
adonare compnsâ dm preoîi çi lumeni, spre a-çi 
exprima vederile çi dorintele lor în privinfa au- 
tonomiei çi a oiganisârii bisericiL Ep. Hacman, 
prin scrisoarea sa din 6 Marrie 1866 protesta 
atât în contra cererii cât çi în contra ameste- 
oulni dietei îerü în afacerile bisericesci. In nrma 
acestui protest çi a stâmintelor necontenite din 
partes episcopului, împëratul refusà în 10 Dec.
1866 împlinirea dorinfei diecesanilor.

La noue stâmin^ ale diecesanilor çi la în- 
ü'evenirea camerei deputa^ilor în çedinta din 
19 Ionie 1868, ministerinl promise, cà va câuta 
si împlineascâ dormtele diecesanilor B.-eL Intr’un 
émis din 21 Inlie 1868, adresat eâtrâ episcopul 
B.-ei, ministerinl declârà câ este decis a réalisa 
çi în B. autonomia bisericii, çi-1 provoeà ca sâ-i 
supnnâ propnneiile sale, dupâ ce va fi consultât 
atât consistorial eppesc, cât çi un nnmër oare- 
care de lumeni. Consistorial eppesc, luând în 
considerare atât •dorintele» cleralni din 1861 çi 
propunerile episc. Hacman din 1864, cât çi pà- 
renle lumenilor, adopta çi el principinl repre- 
sentativ en preoti çi lumeni çi lucià un statut 
çi-1 supuse in lan. 1869 episcopçlui spre pre- 
sentare la locurile competente. Ep. Hacman, ne- 
înteles fiind nici en principinl representativ eu 
preofi çi lumeni, nici en ingerinta congresnlni 
bisericesc la admiinistrarea çi intrebnintarea fon- 
dulni religionar, îçi exprima pârerea sa contrarie. 
Asnpra raportnlni ep. Hacman nrmâ o decisinne 
(10 Dec. 1869), prin care se respinse statntnl 
élaborât de consistorin, mm aies din causa dispo- 
si^innilor relative la administrarea çi întrebnin- 
tarea fondnlui religionar çi la Ingerinfa congre- 
salm bisericesc asnpra ei. La 11/23 Innie 1870 
se intmnesce o adonare popor^â în Cemânî- 
cercetatâ de preste donë mii de lumeni çi preoji, 
ÇI decise ca sa trimità o adresâ eâtrâ consUinl 
de ministri, prin care sâ se prerindâ respec- 
tarea dreptnruor constitnîionale fa(à eu bisCTca 
ort. din B., çi sâ cearà cà sâ i-se dee çi ei an- 
tonomia cemtâ. Gu tôt protestai episc. Hacman, 
ministerinl de culte, prin emisol sëu din 30 Sept. 
1870, fâcù cunoscut, câ guvemul împ. este ho- 
tânt sâ acriveze autonomia bisericiL In 1 Dec. 
1870 eçi un émis mimsterial, prin care se con- 
voeà, snb preçedmîa guvematorului ferii, un 
coDCTea preparativ compns din 18 preoii çi 
18 lumeni, parte aleçi, parte numi^ eu scopul 
ca sâ formuleze, eu participarea episccpului, 
proponerile pentm conebiemarea nirai congres 
bisericesc consritnant Episc. Hacman, intrebat 
fiind asupra consim^ementalui seu, declarà în

10 lan. 1871, câ el nu va ha parte la dolibe- 
râri, dar câ îçi va da pârerea deosebit, darii i-se 
va cere. Aceastâ adonare prepararivâ se deschise 
în 1/13 Marrie 1871 çi, ihpâ mai moite consul
tai^ vota en majoritade o 1^ electoralâ, pe te- 
meral câreia sâ se convoace vütorul congres bise
ricesc consrituant Acest proiect de lege câpétâ 
în 9 Aug. 1871 sam^hmea împ. çi se publicà 
în 7 Sept 1871 ca lege.

Cu toate aceste Hanman a tôt remonstratîri 
contrâ. In arma acestei op
nu se convoca mci con 

Prin resolntianea din 23 lan. 1873 episcopia 
B.-ei se ridicà la rangnl de archiepiscopie çi de 
mitropolie independentâ, supunêndu-i-se casufra- 
gane cele doué episcopii ort. din Dabnatia, adecâ 
din Zara çi din Cattaro, çi se nami ca archie- 
piscop çi mitropolit episc. Hacman. El însâ mûri 
in Tiena în 12 Apr. 187.3. In 13 Nov. 1873 fù 
numit succesor al lui Hacman arcbimandiital 
Teofil Bendela. Acesta la cererea gavematomlni 
îerri (8 Main 1874) botâri (Jina natalâ a împë
ratul ui din 6/18 Aug. 1874 pentm convocarea 
congresnlni çi publicà totodatâ lânduiala de ale- 
geie; însâ guvemul n’a convocat coogiesoL 
Bendela moare în 2 Aug. 1875,- nnnaçnl sëu 
Teoctist Blajevicia, nnmrt 22 Marrie 1877, în 
9 -Dec. 1878 formnJà mgarea pentm convocarea 
unui congres nnmai pentm B. pe temeinl lân- 
duielei de alegere sanc(ionate. Insâ si Blajevicin 
mûri în 9 Inlie 1879. Cà unnaç fà numit în 
12 Marrie 1880 archimandrital Silvestm Morarin- 
Andrievicin. Abia acesta avù fericirea, dupâ 
doi ani de stâmintâ necontenitâ, a desebide în 
14/26 Inlie 1882 çi a présida primai congres 
consrituant al bisericii oit. din 6. In acest con
gres s’a votât unanim un statut pentm congiesnl 
bis. al arcbidiecesei orL or. a B.-ei çi no le- 
gnlament de altéré. Aceste decisiuni însâ nu 
câpëtarâ sanefianea împërâteascâ, ci ministml 
de culte fù însârcmat sâ convoace un non con
gres pe temeinl regnlamentului de alegere din 
1871. Se ficnrâ déci noue alegeri çi coogresul 
non s’a desebis în 18/30 Sept. 1891. Congresul 
acesta a aies un comitet, care sâ elaboreze un 
non statut eongiesnal çi an non regulament de 
altéré. La o discusiune asnpra acestora însâ, 
preenm çi la convocarea congresnlni bisericesc 
nu s’a mai ajuns. [Dr. L G. Sbiera.]

„BacoviBa“, foaie rom. pentm poliricâ, relire 
çi litcraturâ, înfiinpitft în Cemânt de fam. Hur- 
muzachi la (16 Oct.) 1848; ea tu ledigiatâ ro- 
mânesce çi nemfesce ; nnmai >teniIletonnl< ei era 
carat românesc. B. ieçi eâte odatâ pe septémânâ, 
çi încetâ în Sept 1850, nefiind îndequna spii- 
jinitâ de colaboratori. Ca redactori responsabfli 
fignieazâ în 1849 fra[ii Giorgni çi Alexandra, iar 
în 1850 nnmai Alex. HnrmuzacbL La aceastâ 
foaie fn çi Aron Pnmnnl un Incrâtor neobosit,
îndatàdapàsosireasaîn Bucovina, mai aies pentm
textul românesc. Tendinfa fini a fost en desâ- 
vîrçire patrioricâ, liberalâ çi national â. Giorgm 
Hurmuxachi în primai arricol de fond <}ico; 
>Foaia noastrâ va fi defensoml intereselor natio
nale, intelectnale çi matnriala ale Bncovinei, re- 
presentantnl nevointelor çi doiintelor ei, oiganul 
bncuriilor çi suferinfelor eL Monarchia demo-
ciaricâ eu fimte conaeantele ; 0 Anstrie Hbeiâ, pu-
temicâ, fahicâ; deplinâ îndritnire a riiluror mç-
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{ionalitâtilor; autonomie provincialâ; întreg 91 
nemarginit progrès în toate ramurile aotivitàtii 
oinenesci; ea este eu deosebire chiematâ de a 
mijioeî ?i cunoscin^ ambelor surori, Moldova 91 
Valahia, Austriei 9! Germaniei, cari au de apërat 
în aceste principate interese de 0 nemèsui'atâ 
importantâ ;.... ca foaie nu va lipsi a se ocupa 9! 
de soartea tratilor nostri Romani din üngaria 9! 
Transilvania». [Dr. I. G. Sbiera.]

Bucçânescu, poet moldovean de pe la înee- 
putul seclului, ojtat de Alexandri în îotrodu- 
cerea la scrierile'lui Constantin Negruzzi. Ce 9! 
enm va fi scris, nu se scie.

Buc^esol, com. rur. în Rom., j. Bacau, pl. Tazlâul 
de sus, compusâ din cat. : B., Cernu, Cornetu, Ba- 
lenii, Turluianu 9! Lereni, eu 2015 loc., (între cari 
130 Magh.) pe 0 suprafata de 7000 hect. ; are 4 
biserici 9! 1 9coalâ mixtâ în B.

BuoÿlanI, 1) com. rur. în Rom., j. Dambovifa, 
compusâ din 3 càtune eu 1046 loc. 2 biserici, 
1 90oalâ mixtâ. 2) B., com. rur. în j. Vla9ca, 
compusâ din câtunele : B. de sus, Osebiti sau B. 
de jos 9i Podi9oru sau B.-Mo9teni. Are 1 9coalà 
de bàieti, 1 de fete; 2 biserici eu un preot.

BucÿOala, sat în Bucovina, câp. 9i j. Câmpul- 
lung, formeazâ comunâ 9i parochie eu coniunele 
l'rasînul 9! Dorotea eu Plotonita, cari au îm- 
preunâ 2605 loc. (2055 ort., 367 apus., 35 prot. 
9i 148 mos.) B. are mo9ie mânâstireascâ, 0 9Coalâ 
de 2 clase. [Dr. I. G. Sbiera.]

Buour, hiserica, în Bucuresci, situatâ pe 0 
movilâ în apropiere de rîul Dâmbovita, a fost 
ridicatâ mai ântâiu din lemn, dupâ tradi(iime de 
Buour Ciobanul, 9i ziditâ din câràmidâ de Mircea 
Basarab. Biserica este mica oa de 9 metri în 
lungime 9! 5 în largime. Este albâ pe diuafarâ 
9i pe dinlâuntru. Deasupra are un turnulet mic, 
care respunde în biserica. Dinainte-i are un balcon 
pe stâlpi de lemn. Ea se administreazâ de în- 
grijitorul bisericei Radu-Vodà.

Bucuresci, (eu un plan), capitula României 9! a 
j. Ilfov, residenta Regelui roman, situatâ între 
26“ 6' long, estioà de Greenwich 9! 44° 25' lat. 
nordioâ, 82 m. deasupra nivelului Mârii Negre, 
pe ambele maluri ale Dâmbovitei, care aici e ca- 
nalisatâ. In 1895 temperatura raaximalâ a aerului 
a fost 38° 9! ceaminimalà—19-1°, precipita(iunüe 
atmusferice 648 mm., presiunea atmosfericâ mij- 
locie 753'7 mm., temperatura miiîocie a solului 
10'5I>. Clima e variabilâ, excesivâ ebiar.

Suprafafa B.-ilor dupâ vechea zona a ora9ului 
(între 9oselele : Basarabilor, Bonaparte, Stefan oel 
Mare, Mihaiu Bravul, Vâcâresci, ViUor, Doamnei, 
Pandurilor 9! Grozâvesci) e de 28-174 km*., iai’ 
dupâ zona nouâ 55 km1. Dupâ «Dictionarul geo- 
grafic al j. Ilfov* (1888), suprafa(a B.-ilor, dupâ 
zona veohe, e ocupatâ de 4'236 km1, edificii 9! 
curti, 360'692 m1. grâdini peulru flori, 4-130 km1, 
sâdiri 9! pometuri, 3-002 km1, terenuri pentru 
legumi, 12-118 km1, sâdiri de vii, 2-892 km1, te
renuri virane 9! 2-516 km1, strade 9! pie(e pu
bliée. B.-ii la 1895 aveau 1031 câi de comuni- 
ca(ie; dintre strade au fost pavate 747; canale 
de scurgere erau in lungime de 90,330 m., iar 
conducte de apâ în lungime de 157-983 m.

PoPUIiAfrUNEA.
Date sigure despre populatiunea ora9ului B. 

.nainte de recenseméntul delà 1859 nu exista, j

acest recensement a gâsit 121,734 suflete. Delà 
1866 pânâ inclusive 1880 miscarea populafiunii 
se încheia anual eu un déficit, numai anii 1869 
9i 1876 fao exceptiune, arâtând un mic spor. 
Delà 1881 nascerile covîr9esc decesele, de ase- 
menea imigra(iunea din provincie 9i stràinâtate 
se mâresce, astfel oâ numërul locuitorilor arata 0 
oontinuâcresoere. Recenseméntul delà 8—10 Dec. 
1894 a gâsit 232,009 suflete; considerând îa.sâ 
câ la înscriere s’au strâourat nereoensa(i 6—7°/0 
ale popula(iunii, fârâ exagerare se poate évalua 
numërul locuitorilor la 250,000. Intre acegtia 
sûnt: dupâstarea familiarâ capi de familie 
48,857 bârbati 9! 10,614 femei, membri în familie 
71,707 b. 9i 100,834 f. ; dupâ starea socialâ: ne- 
câsâtoriti 75,014 b. 9! 54,389 f., câsâtori(i 41,235 b. 
9! 40,212 f., vëduvi pi-in deces 3566 b. 9! 15,311 f., 
divorfati 746 b. 9! 1536 f.; dupâ proteotiune: 
cetâteni romani 83,176 b. 9! 72,438 f., supugi 
strâini 20,272 b. 9! 21,209 f., fârâ proteotiune 
17,113 b. 9i 16,801 f.; dupâ religiune: or- 
todoxi 90,128 b. 9i 77,470 f., catolici gi prote- 
stanti 14,598 b. gi 17,698 f., mosaici 15,256 b. gi 
15,995 f., mohamedani 347 b. gi 66 f., alte religiuni 
232 b. gi 219 f. ; dupâ instructiune: soiu ceti 
gi scrie 70,324 b, gi 43,789 f., analfabeti 50,237 b. 
gi 67,659 f. ; dupâ profesiune : débitant! de beu- 
turi spirtoase 1830 b. gi 91 f., profesiuni liberale 
2061 b. gi 145 f., alte profesiuni 28,202 b, gi 
2888 femei. In anul 1895 s’au nâscut în B. 
8170 copii -vii, dintre cari 4260 bàieti gi 3910 fetc, 
legitimi 6890 gi ilegitimi 1280. Dupâ oonfesiuni 
copiii nâscuti în 1895 se îrapart: oi-todoxi 6045, 
catolici 591, protestant! 310, armeni 6, mo.saioi 
1216, religie necunoscutâ 2; raportul nasoei-ilor 
dupâ confesiuni fatâ eu populatia rospectivâ a 
fost mai mare la mosaici. Mortalitatea aco- 
luiagi an a fost 6053, dintre cari 3332 de sex 
bârb. gi 2721 de sex femeie.se; dupâ religiune: 
ortodoxi 4680, catolici 489, protestant! 187, ar
meni 5, mohamedani 9, mosaici 603, religie ne
cunoscutâ 20 ; raportul mortalitâtii dupa cou- 
fesiuni fatâ eu populatia respeotivà a fo.st mai 
mare la ortodoxi. Morti s’au nâscut 374 eopii. 
Cresoerea populatiei datorità covîi-girii nascerilor 
asupra mortilor a fost de 2-1170/0, iar cresoerea 
populatiei preste tôt 3-52<l/0. Numërul oasâto- 
riilor în B. pe 1895 a fost de 1357; din cele 
2714 personne câsâtorite dupâ confesiuni au fost : 
ortodoxi 1956 b. gi 1864 f., gregoriani 4 b. gi 8 f., 
catolici 170 b. gi 224 f., protestanti 66 b. gi 106 f., 
mosaici 518 b. gi 812 femei. Divoi'turi s'au 
înregistrat 118 ; dupâ confesiuni cei divoi-tati au 
fost: ortodoxi 102 b. gi 104 f., catolici 5 b. gi 4 f., 
protestanti 1 b., mosaici 10 bârbati gi 10 femei.

Locuinfe. Dupâ «Dictionarul geograüc al j. Ilfov» 
populatia B.-ilor a loouit la 1888 in 17,313 case. 
Devoltarea oragului 0 dovedesce împrejurarea, 
câ numai în 1895 s’au zidit 1339 edificii 

Consum. Populatia consumâ anual ca.23.012,CTO 
kgr. carne, pe cap circa 92 kgr. ; dintre oëlelalte 
alimente : pe cap 5-98 kgr. pesce proa.spët, 3-28kgr. 
pesce sârat, 20-50 kgr. cartofi, 2 04 kgr. cafea, 
15-00 kgr. zahâr, 30-70 litri lapte, 235-00 kgr. 
pane, 24-43 litri beuturi spirtoase, 112-30 litri vin, 
10-20 htri bere. , „

In garnisoand se aflau 1895; Batahonul 4 
vênâtori, Reg. Mihaiu Viteazul nr. 6, Reg. 4 iltov 
nr. 21, Batahonul lalomita nr. 23, Reg. 2 arn-
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Oratiu . . 
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Plâcerii . 
Hantelor 
Plugarilor 
Poetului .
Politiei 
Polisu . .
Polonâ 
Pomul verde 
Popa Cbitu 

» Fieru 
• » Nan 

» Nicolae 
» Petre 
s Bosu 
» Soare 

, » Tatu 
Pofta veche 
Pbteraçi . 
Povemei . 
Frecupëtii nouî 

» vech 
Primâverei 
Frincipatole unité 
Profesori . 
Profetului 
Progresuloi 
Fnidentei 
Puiÿonüui

co apâ rece 
» -de piatra'
» co plopi Parlai ni . .

Radolesco 
Radolescu 
Eadu-Vodâ . .
Rahovei (fondât.) 
Bâsurilor . .
Rea Silvia 
Regai â . . 
Regeiieràreî . 
Begolus . . 
Remus. . . 
Renasceri

V- E5
. C4 

B4 
DS 
C6 

C6.7 
B4 
BB 

. D3 
DB 
C6 
D4 
C6 
DB 

. B3 
0,00,7 
. ÉB 

CB 
BB 
-D4 
C4 
CB 
D6 
06 
DB 
A7 

D4.S 
CB 
CB 
CB 
CB 
D7 
D6 
CB 
A3 
B4 
B4 

- DB 
BB 
CS 

CB,6 
Éo 
D4 
04 
B3

B, CB 
A3 
DB 
CB 
CO 
D3 
CB 
CB

CB. 6 
B3.4 

B4 
D4,B 

B4 
BB 
BO 
B4 
D4 
D4 
BB 
04 
CB

C, D3 
C3 
B4 
B4

C6ei£4
DB
A7
DB
D4
BB
C3
04
E6
B3
CB
B4

Respântiilor BB
Rinocer (fondât.) . . C4
Rîureaii ...... C4
Romanâ . B4,o,6
Romulus . DB
Ronda . . C6
' ■ » bisericii . A7
Roselor 03
Roçca (fondât.) . C4
Rosetti . . . 1B2t3çiDB

>» întraren . . C4
Rotari
Rotarüor .
Rudolf 
Ruinele . 
Rumeooi'a 
Sabinelor.
SâgetU . 
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lerie, 6 aitiléiié, _ Eeg. 10 axtileriè, Eeg. 3 

Myis. jandarmi câl.,Comp. jandarmi ped., 
Compania 2 aanitaia, Compania 2 sabsistenta, 
Compania 2 ad-ti0, Reg. 1 genit^ Eeg. 2 cetate, 
Escadron 2 tren, Eeg, ' 4 Eoçiori.

jjegêtori. In 1895 se aflan în B. pentm co- 
leginl I. sénat 2141, col. IL sénat 23Q1, col. L 
caméra 2881, col. II. oamerâ 7703, coL III. ca
méra 7036 alegëtori.

Aanaonn..
B. e sitnat pe un çes, a câmi monotonie nninai 

pujin e întremptâ de unele ridicâtori în parole 
vestice, de dealnl Spirei çi al MitropoUei ?i de 
platoul delà Cotroceni O ünpresinne plâcntâ face 
usamarea de verdeatâ, cnitivatâ çi neculÜTata, 
din imensele gradin! private çi pnblice (t. ac.), 
care bâte la ocni en deosebire la întrarea în oraç 
piin gara EUaret In general B. face impresinnea 
nmd oraç mare, care acnm e pe cale de a-çi 
sohimba fafa ; unele parti an caracterni nnni orao 
modem, iar altele reamintesc vechile timpnri 
de restnçte, cand pniprietarU nu se puteau gândi 
la constmirea unor locninfe solide. CaleaVictoriei 
(V. ilostr. p. 606—09), Stradele Lipseani, Carol, 
^lari, Coltei, Smârdan, etc. sont proTë^ute eu 
pardoseala bnnâ $i trotoaie moderne, pretutin- 
denea firme comenâale, o circulatie vie de oa- 
meni, mnltime de tràsnzi elegante, trase de cai 
aprigi, can aleaigâ în luptol capolui, dar en o si- 
gaiantâ «HmîraHlâ Pompoasele edificii de pe Bn- 
leyaidnl PSisabeta ^ Bnlevardnl Carol (t. flostr. p. 
611) dovedesc^ câ B. în TÎHnnil od mai apiopiat ra 
pute n?alisa m aspectol séu en oiaçele mari din 
Occident, m«i HanS i*âilp çi Bnlevardcle plâ- 
unité se tuf dune la îndepliniie.

Aspectnl oia^nhii e în parte condifionat çi de 
cnisnl Dàmboïiteî, caie intrâ în oraç la noid- 
vest $i ia o diiectiB spre sud-est. Ea imparte 
oraçnl în o jnmâate noid-estica mai mare ÿi ima 
snd-resticâ mnï mîeàt IfaiInTila rînlui sunt 
eu 10 podnri pentm trasairi ÿ un pod pentm 
calea feiatâ. Qnaï-inile Bimbovitei sont înze- 
Btraie aifi nnimri cnpopne ™Kri moderne, dar 
au un frnnMW! viilntT ÿ tôt dereni de sâenr nn 
Cartier de fmnte. Hhÿirnl pëcat al DÉnmonjbn 
e, câ mi aie api, câtâ ac trebm tfo aibà nn nn, 
care tmiim MBgpra. nmiri legat

Pârtfle mai exiiaiiie ale siatnluL mmàte ÿ ma- 
balaie, oferiinttaU(n]Mitîn îneSiitâtor; case Tcebi, 
scande, en fcniwuJIit'i mmmm«iwiijyiiin«< diinaiiiiitiRa e 
carte mai latirm .«m iimam rnmaim, îm tsde mai mollte 
casuri ÿ nnndaii, adhraife eotite nepaidisiaite; 
tnate aceajlma. mrmilt matwpm». Itiiiiiiliwwmniri pagUmad-
mmistiatia B.-îlll!ilI, de a «nnwitïïrmmaL tSwS. Ijattero- 

- pore gkantiEa Ingaiaans a nmaXmrmiiSni masnlnL 
__________ l—}lftMWHywniraiyfiHia.1111 m

B. e îmMiiligmiBMi de IB isgrtnaii |â IS hatem 
utennedïaie, a câmsir TSimiip^ cabreaillaiâ, as
itfÏHle (fin apm ^dhaiinillnni sb FatÜtsa, 
*3înd pân>»°»illr Miiigpniiaaaa, 'T'inumni, BlælSmeaai,

la tipuri deosebite dupi valoarea seotorulùi de atao. 
Àrmamentul 1er constâ în obusiere, mortiers pi 
tunuri en tragere repede, toate adapostite sub cu- 
pble; tirul in ambresurS e proscris; tirul în 
barbota sé poate utilisa prin âete înaltate; ar- 
tileria de calibru mijlociu insâ, eSreia i-se osigurE 
cëa mai inare mobilitate pi intensitate de tirprin 
manevre pe raiuri pi înmnltirea baterillor inter
médiare, este elementnl esential pentm apêrarea 
intervalelor. O cale feratâ dositâ piin planta- 
tiuni, pennite a exeonta transporturi de trupe ri 
material pentm a acumola cele mai mari mij- 
loace ie resistentà acolo, unde s’ar pronunp, 
lucrârile de asediu. Circomferinta fortniilor ce- 
tàtei B. mësoarà aproape 70 km. O astfel de 
organisare face din B. uoa din cetâtile moderne 
cele mai tari, putênd dupâ împejnrâri «errt; 
ca basa de operatiani, pivot de manevrâ son 
ca cetate de refogin, Valoarea strategioi a acestri 
cetâti este din toate pnnctole de redere comna- 
rabilâ en acea a reginnilor fortifleato, a eâtor d1o~ 
care enneticâ, dnpâ generalnl Brialmont, ar cere 
nn cotp de annata p. 10 km. circomtorentâ. Brial- 
mon^ care a întoemit proiectnl organisarei 
nnlni B., mieriazâ ci, pentrurca apécarea ao- 
mâniei sa fie cemptoti, ar tratmi a se créa on 
cm de pod pe Sitôt, nimi pe Bmiirei, unul pe 
OU 4 3 San 4 fortori de opiire peprinripalrie 
dmmnri ale Cazpatilor, Fcriectnl a prisot un 
începnt de exeeufare am organisarea liotoi 
Focpani-USmoloasa-GalapL [lanocsca]

OuIdIST FUFI/KE.
Infiintareaeradinilf/r pub lice daleazâ «fin tifMol 

generalolni KmsetoS, déplia împntoroîcital Ittt- 
pèratnlni msesc pentm terile rmnâsesd în anal 
1831. Prin rc^ukmentnl orgam'e p«iUit îo3^ 
nâtâtia otaçalni B., la ait §4^, se statonneesee 
a se înfiinta trri jriefe pentm pHmbarea tusMi- 
cnlm, dintre can nna la Ciwal podnhn Meg»' 
soaia. Oaoi atnnri ifAîaeepat mlaeeieife^lé 
de prenmWane de pe acest lec p s^m ÿssÊsà, 
alerie en copaci de toi, îneepêod delà borietâ 
nânâ la trmdnl al Ill-tea, aprsape de £isea«i, 
Mai esmtâ ^ astâ^i eopad héiàm de tri ^ 
tinmnl acria.

Cn ferrmarea grüdisri pe 
I fmdtt €% începnt anb dsnuia prise. :
fi dnpü abdiicaiea bâ #a cesfibmat est Im^âslilé 
M rimpiiiil düsnokt prise, Batbs »
deüd&jwat o arito&de msre f&siitm ÿms^esi' 
talea (tsqpiitairi, ün oâdiisâir m ffluÉt
gttriripricfpete, C.lleper, riÉenaiat îm psstt% » 
fyÿtimSnmatmsiÉSÉmis&^amàâ^Sai^sws» 
faietâaii!»', t»nninate îi& lt@lL itmslü ÿi av- 
bo^bâ ezriiiri ÿ’aai Üjstnsiiiie dEs Bafi» de s«nl„ 
pg lanaie.

Mésiika.vsmM&stéleTSSe!Sf«a:eit»ed(Ma.€Sf'

CW iamaie swMseaiiSf esri soi etoHn aM 
fn^ie p ft^uDti tssssee» îs e» p aesri» o6e

Sun
UD numete müi^iar fflÜT
Mone^ ^utmn^

dâmjwm, fMmie 3Asn[ esassÿwA

ésêésij^ dria e Iks e 1
ctserinÉle stfee padËew de asâodiBri fmse: fs 

tiÉ# îs Ikat- O de «i» itn>

as e jpis&iâl w jero;- Mbü
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lungi de stejar. Ou nâmolul scos s’a ridicat 
ierenm jux împrejur cât era necesar pentru 
O prosperare bunâ a plantatiunilor; s’a fâcut apoi 
UQ canal cam de 2 km. lungime, légat eu Dâm- 
bovita, destinât pentm împrospëtarea apei din 
lac. Toate aceste lucrâri s’au exécutât eu clâcaçi.

Pareul delà Cotroceni, ale cârui prime plan- 
tafiuni se datoresc tôt princ. Stirbey, în timpul 
din urmâ, când curtea Régala a luat aici reçe- 
din^a de varâ, s’a mârit foarte mult, a^a câ 
astâiji ocupâ o suprafatà de vr’o 20 hectare. 
Palatul delà Cotroceni (v. ac.) clâdit din nou 
pe temeliile chiliilor câlugâresci, cari îneun- 
giurau biserica din curtea vechei mânâstiri, ser-

din punct de vedere artistic lasâ foarte mult de 
dont, sûnt : a) statua ecuestrâ a lui Mihaiu- Vi- 
ieasul, turnatâ în bronz, eu un piédestal de mar- 
morâ, de ambele parfi câte un tun luat ca trofeu 
în resboiul delà 1877—78 ; b) statua lui George 
Lazar §i c) a lui Heliade Èaduleseu, ambele diu 
marmorâ, açezate pe piédestal de marmorâ, în 
mârime de odatâ çi jumëtate ; d) statua din mar
morâ a Domnifei Balaga (v. üustr. p. 567) açe- 
zatâ în pareul delà Açezâmintele Brancovenesci; 
e) Golumna episcopiei, purtând vulturul României 
eu aripile desfâcute çi eu o cruce în cioc. Dintre 
zidiri sûnt vrednice de amintire: Palatul régal, 
residenta de iamâ a regelui, situât pe Calea Vic-

jtv:rS5'" ^

ÜSl-

« .’ ï-
Din Calea Victoriei.

vesce astâ(p ca reçedintâ permanentâ principelui 
moçtenitor.

Prin resoumpërarea çi dëramarea caselor, cari 
încungîurau Palatul regai din Capitalâ, s’a créât 
0 grâdinâ destul de spatieasà, care mai înainte 
lipsia eu totul reçedintei regale. Cu înflorirea 
oraçului, dupa 1877—78, au luat çi gràdinile un 
aTont mare. O mul^me de planta^ium noue s’au 
înflintat cu deschiderea bulevaideler çi cu cana- 
Usarea rîului Dftmbovita, prin care oraçul desfâ- 
çnrâ un aspect cu totul nou çi plâcut.

[W. Knechtel.]
Monumente çi zmiKi.

România preste tôt e sâracâ în monuments çi 
nici capitala terü nu face exceptiune. Monu- 
jnente publics, vrednice de amintire, cari însâ

toriei. Aripa stângâ a edificiului a fost clâdità de 
boierul Constantin Golescu la începutul veacului 
acestuia; între anii 1882 çi 1885 s’a rénovât çi 
s’au adaus unele parti noue. Insuçiri architec- 
tonice extraordinare nu i-se pot atribui ; de re- 
marcat e în interiorul palatului o grupâ de mar
morâ, care represintâ pe regina României îngri* 
jind un Dérobant rânit, çi Apoteosa României, 
picturâ pe plafonul scârii tractului de mijldo. Pa
latul delà Cotroceni (v. ac.) e un castel zidit cu 
gust çi servesce ca residentâ pâreohii princiare 
moçtenitoare. Çi ca mârime çi ca stil sûnt o falâ 
a B.-ilor aotuah : Palatul Universitâtii (v. ilustr. 
p. 19.), Palatul Bâncii nationale (v. ilustr. p. 387) 
çi Palatul justitiei, nu mai putin çi Ateneul (v. 
ilustr. p. 306), cu o cupolâ putemicâ çi un yestibul 
înzestrat cu puternice columne în stil dorio. Dacà
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Ateneul ar fl clâdit din material mai solid, eu 
drept cuvent ar puté rivalisa eu zidirile de acest 
fel din alte oraçe mari. De remareat e çi Teatrul 
national (v. ilustr. p. 617), mai mult însâ pentru 
aranjamentul sëu intern, decât pentru modestul 
sëu exterior. Palatul postelor çi Palatul mini- 
steriului domeniilor, împreunâ eu câteva palate 
private mai alese, înekeie micul tablou al zidi- 
rilor remarcabile din B.

Casakme.
Casarma Cuza în dealul Spirei, construità în 

1862, a costat 150,000 lei; are 183 încàperi; arsa 
în 1897 s’a reparat. B ocupatâ de reg. Miliaiu Yi-

geniului, situatâ la vestul oiaçului, pe platoul 
Cütroeenilor, compusâ din trei mari paviiioane 
pentru trupâ çi servicii çi mai multe corpuri 
de clâdire pentru conservatul materialnlui de 
resboiu çi instructiune ; e încungiuratâ de un 
parc frumos çi posedâ un poLigon pentm lucrà- 
rile de vaxâ. S’a construit in 1875, însâ a primit 
de atunci amelioràri succesive çi importante. 
Este reçedinta regimentului 1 geniu, compus 
din 13 companii, çi e legatâ eu câile ferate ale 
statului printr’o Unie exploatata de trupele de 
geniu, deservind marile stabilimente militare 
de pe platoul Cotrocenilor. (v. art. atelier, 
arsenal.)

, ■ '• 'i5'

ÿl ^ 1 .
Din Calea Victoriei.

teazu nr. 6 çi de batal. permanent al reg. Argeç, 
nr. 6. Cas. vêndtorüor, în dealul Spirei, la est 
de casarma Cuza; costruitâ în 1886, a costat 
290,000 1., are 74 camere çi e ocupatâ de bat. 
2 vênàtori. Caa. reg. 4 Ilfov nr. 21, construità 
lu 1886 (365,000 1.), eu 86 încàperi, situatâ pe 
çoseaua Prancmasonilor in dreptul spitalului mi
litai. Cas. sft. Oheorghe, ocupatâ de i-eg. 4 
roçiori, 2, 6 çi 10 artilerie; cea mai vastâ ca- 
sarmâ din B., situatâ în pai'tea vesticâ a oraçului 
pe çoseaua Manutantei. Construità în 1846, sistem 
Yauban, are 483 camere çi a costat 1.120,000 lei. 
Cas. Alexandria, în dealul Spirei, alâturi de Ar
senal, s’a construit în 1863^(343,000 lei), çi e 
°®')patâ de bat. 1 vênàtori. Âncâ din 1846 se 
™à aci O micâ casaxmâ, unde s’a întêmplat la 
1848 ciocm'rea dintre Turci çi pompieri. Cas.

ABMINlSTHAflA.
Oraçul B., în ceea ce privesce gospodâria, e 

administrât de primai-, doue ajutoare de primai- 
çi de consiliul comunal, conform legii commiale. 
B. este împârfit în cinci pSrfi, numite colori, 
çi anume : coloarea de rofu, (circurnscripta I.), 
galben, (cire. II.), verde, (cire, m.), albastru, 
(cire. IV.) çi negru, (cire. V.) Pentru satisfacerea 
diferitelor servicii administrative, oraçul mai este 
împârfit în 88 de suburbü, avêndfiecare suburbie 
unul sau mai mulfi delegafi rmmi(i de primanil 
oraçului.

Siguranfa publicà. In ceea ce privesce si- 
guranfa publicâ, ea e îneredinfatâ prefectului 
de poli fie. In scopul acesta B. e împârfit în 
cinci inspectorate poUfiouesci, câte unul de fie- 
care coloare çi în 50 secjiuni sau comisariate,
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avênd fiecare un oomisar, un sub-oomisar cl. I. 
çi unul cl. II. Fe lângâ aceçtia, paza de cji gi 
noapte se face de cerpul sergentiler de oraç, 
care numerà preste 1200 oameni.

Asistenfa puhlicd este dintre cele mai întinse. 
Deçî comona nu jiosede un serviciu public bine 
organisai pentru ingrijirea tuturor sàracüor, ea 
imparte ajutoare in naturâ çi bani în tôt de- 
cursul amilui, iji mai eu samâ în ajunul ser- 
bâtorilor. Dispune apoi de o Ospêtàrie popu- 
lard împreunatâ eu un Asil de noapte. [—]

Serviciul sanitar este încredintat mai multor 
administratiuni ; primàriei comunei $i direc^iu- 
nilor de spitale eu fundatiuni spéciale. Serviciul 
igienei publiée, al polifiei sanitare çi veterinare, 
depinde de primària orasului sub controhü mi- 
nisteriului de interne (al directiunii generale a 
serviciului sanitar); acest serviciu se compune 
din un medic-çef eu personal de cancelarie; de 
14 medici comunali, însarcina^i eu câutarea gra- 
tuitâ a bolnavilor sâraci, eu priveghierea sani- 
tarâ a scoalelor, eu provenirea boalelor infec- 
(ioase çi eu alte lucrâri de poli(ia sanitarâ, eu 
ingrijirea medioalâ a copiilor gâsifi, a infirmUor 
din ospiciul comunal; de 1 veterinar primar 
çi 4 veterinari comunali, insarcicaji eu politia 
veterinarâ, eu serviciul abatorului çi al oborului 
(tîrgului) de vite, eu priveghierea alimentelor 
de origine aniinalâ din comerciu, eu cultivarea 
de vaccin animal; de 2 chimiçti municipali; de 
6 vacoinatori, 9 moaçe comunale, 6 agent! sa- 
nitari, însârcinati eu priveghierea salubritâtii 
publiée çi eu desinfectare ; de 1 mecanie, pentnr 
aparatele de desinfectare, 1 réviser al copiilor gâ- 
siti, 1 oomisar sanitar. Ca autoritate consulta- 
tivâ in chestiuni sanitare functioneazà, pe lângâ 
primar çi consiliul comunal, un consiliu de igienâ 
publicâ al ora^ului, oompus din primar ca pre- 
çedinte, din medioul-çef ca vicepreçedinte, din 
16 medici, un aichitect, 1 ingiuer, 1 farmacist, 
4 veterinari çi 1 secretar.

Cu câutarea bolnavilor sâraci nu este însâr- 
ciuatâ mimai primària, ci çi unele administratiuni 
de spitale cu fundatiuni spéciale : eforia spitalelor 
civile, eforia spitalului Brâncovenesc, epitropia 
spitalului Xenocrat, epitropiile mai multor asile 
pentru bêtrâni ?i infirmi.

Cea mai mai'e din aceste administratiuni este 
Eforia spitalelor civile, care intretine în toatà 
teara, pe lângâ mai multe biserici, mânâstiri $i 
schituri, 10 spitale §i ospicii ou 1304 paturi, din 
veniturile ei de preste 3.500,000 lei. In B. çi în 
vecinâtatea B.-lor posede eforia spitalele urmâ- 
toare : Col{a, cu parte din clinioele facultàtii de 
medicinâ, ou 220 paturi; Filantropia ou 200 
paturi ; Golentina, cu 198 paturi ; Spitalul de eopii 
cu 110 paturi; Maternitatea, cu 45 paturi; &f. 
Pantéleimon, cu 155 paturi; ospiciul Mareufa 
(alienati), cu 320 paturi. In spitalele Bforiei 
spitalelor civile din B. se cautâ pe an aproximativ 
10,000 bolnavi açezati în spital, §i se dau 120,000 
pânâ la 125,000 consultatiuni cu medicamente 
gratuite la bolnavi ambulant!. '

Eforia spitalului Brâncovenesc (v. ao. )?i a 
açezâmintelor Domnita Bàlafa, întretine bise- 
rica çi çooala Domnita Balaça (v. ac.), un asil pentru 
SOfemei bëtrâne ?i sârace, §i spitalul Brâncovenesc 
cu 230 paturi, çi 2 clinice, în care se cautâ pe an 
preste 3000 bolnavi ?i se dau pe an 20,000 con

sultatiuni gratuite la bolnavi ambulant!. Aceste 
açezâminte au un venit anual de 1.150,000 lei.

In spitalul Xenocrat, cu 30 paturi, se cautâ 
pe an 470 pânâ la 500 bolnavi, çi se dau la 
bolnavi ambulant! în termin mediu 1200 con- 
sultatü gratuite.

Bolnavii cu dai'e de mânâ sûnt îngrijiti în 
2 case de sânâtate private pentru boale inteme, 
chirui'gicale çi ^inecologice, çi într’o casâ de 
sânâtate spécialâ pentni alienati; comunitatea 
israelitâ intretine spitalul »Caritaa« cu 30 paturi.

Persoane bëtrâne çi infirme sârace sûnt pri- 
mite în mai multe ospicii: ospiciul Cerlenti, 
asilul sf. Vinere, pentru 40 bëtrâni çi bëtrâne, 
asilul Protopop Teodor, pentru 22 femei bëtrâne, 
asilul Otetele^anu pentru 20 femei bëtrâne, asilul 
Slatineanu, pentru 10 femei bëtiàne, asilul 
Archiereu Calist, pentru 6 femei bëtrâne, asilul 
Sôtsch, administrai de comunitatea luteranâ, 
pentru 26 bëtrâni çi bëtrâne, asilul israelit Elisa- 
beteu pentru 41 infirmi çi bëtrâni de amêndouë 
sexe. Intre stabilimentele de asistentâ publies 
se numerâ çi Bàile poporale, clâdite pe piata 
Bibescu-Vodâ çi desebise la 31 Maiu 1896; în 
acest an au fost cercetate de 58,947 persoane.

Mai fao parte din serviciul sanitar diferite 
instituts ale statului: institutul de patologie 
çi de bactériologie al facultàtii de inedi- 
cinâ, în care se supun la tratamentul anti- 
rabic oameni muçcati de animale turbate, în 
care se produce ser antidifteric, tuberculina çi 
màleina pentru serviciile publics, çi în care se 
examineazâ diferite materii patologice pentru 
verificarea diagnose! çi pentru alte scopuri ale 
politiei sanitare; institutul de chimie al diroc- 
tiunii generale a serviciului sanitar, în care se 
examineazâ alimentele, beuturile çi alte obieote 
çi se fao analisele medico-legale; institutul vac
cinal al statului (al directiunii generale a ser
viciului sanitar) çi institutul vaccinal al çcoalei 
superioare de medicinâ veterinarâ, în care se 
cultivâ vaccin animal; morga, în care se fao 
cercetârile medico-legale a oadaverelor depuse 
aoolo; çcoala superioarâ de medicinâ vete
rinarâ, în care se cautâ animale domestice 
bolnave, atât în spitalele çcoalei precum çi în 
mod ambulator.

In B. se afiâ 32 farmaeîi publiée, afarâ de 
farmaciile spéciale ale spitalelor civile çi militare.

Spitalul militar central din B., institutiune 
model, în care sûnt puse în practicâ prinoipiile 
moderne ale constructiunii de spitale, se compune 

_din 6 pavilioane de bolnavi, din 5 paviiioane anexe 
'pentru administratie, bâi, laboratorii, compania 
sanitarâ, etc. çi este destinât a primi în timp 
de paoe 320, în timp de resboiu 560 bolnavi.

La B. se aflâ sediul autoritâtilor sanitare su- 
perioare, cari conduc serviciul sanitar al Be- 
gatului : direc(iunea generalâ a serviciului sanitar 
(pendinte de ministeriul de interne) cu consiliul 
sanitar superior, cu consiliul superior ' de_ epi- 
zootii, cu comisia farmaceuticâ permanentâ, cu 
comisia veterinarâ permanentâ, a direc|iunii sa
nitare a armatei (direcfiunea VI. a ministeriului 
de resboiu), precum çi a facultâtü de medicinâ 
a Universitâjji din B., cu institutele çi labora- 
toriile ei. [I- F.]

Serviciul salubritàfii, înfiin(at ca atare prin 
budgetul anului 1893—94, e parte integrantâ
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a asiguia curâtenia oraçului, 
vorbind este satisfâcëtoai'e. Ce

a serviciului de poduri çi ^osele $i este menit
cai’e ÎQ general 

Je mai lasà tohiçi 
de dorit e de a se atribui întinderii nepropor- 
(ionate a oraçului faptului, câ cetâtenii na 
totdeuna conlucrâ eu administratia comunalâ. 
Serviciului salubritâtü apai'tin trei sectiuni : 
1) seopunea guuoaielor, 2) secp canalelor ?i 
3) secp graidurilor çi atelierelor. Prima secpune 
ouprinde ourâptul çi stropitul stradelor çi eva- 
cuarea gunoaielor particulare ?i pubUce ; a doua 
cuprinde : a) oonstruopa çi întrepnerea canalelor 
publics çi accesoi'iilor lor pentru evacuarea apelor 
din ploi çi zâpetji, b) autorisapa de construcpi 
de canale la paitioulaii pentru evacuarea ace- 
loraçi;ape, a celor menajere çi industriale, o) ova- 
cuarea prin canal^cu sistem divisionar a'iatri-

provenienta apei, care e apâ de gârla, decan- 
tatâ în basine mari4desohise çi filtratâ prin fllti’e 
orizontale de nâsip, imperfecte çi insuficiente. 
Dai' nici oantitatea nu e mul^iimitoare. S’au în- 
ceput déjà lucrarUe pentru alimentarea oraçului 
eu apâ suteranâ curata çi abimdentâ.

Iluminarea oraçului B. nu stà în raport eu 
suma ce se cheltuesce ; causa e, cà oraçul are 
O întindere prea mai'e, gazul aerian e din cale 
afarâ scump, çi în fine materialul de làmpi, fo- 
losit în pâi'^e excentrioe, e de o caütate infe- 
rioarâ. Iluminatul public se efectuesce prin gaz 
aerian, electiicitate, oleiu minerai dens^çi pe- 
troleu; eu gaz se ilumineazâ centrul oraçului, 
eu petroleu çi oleiu minerai dens pâi’tile excen- 
trice, iar Jeu electiicitate BulevarduJ, Çoseaua 
Mogoçoaiei, Ciçmigiul, Usina idraulicà çi Aba-

B&ile Eforiei.

nelor publiée, d) curâptul latrinelor particulare 
prin serviciul c)is Barometrio; a treia cuprinde: 
a) administrapa grajdurilor çi furagelor, b) ate- 
lierele de reparapuni eu difeiite ramuri, ca 
potcovârie, ferârie, lemnârie, vàpsitoiie çi cu- 
relârie. Gunoaiele se ard în ouptoare spéciale 
la Tunari ; o a doua stapune pentru arderea gu
noaielor se aflâ în construepune. Pentru acest 
serviciu, inclusive seepunea câilor de comu- 
nioatiuue (trotoare, poduri, etc.), s’a prevê<Jut 
in budgetul pe exercipul 1896—97 suma de 
2.863,753 lei 94 bani.

Alimentarea eu apà a oraçului B. se face 
prin filtrele delà Arcuda çi sub presiunea pro- 
dusà de usina idro-electrioâ delà Grozâvesci; 
apa se distribue în oraç prin o oanalisapune, 
care la 1896 a fost 160,144 m. lungâ, avênd 
896 guii de apà, 22 fàntâni pubUce, 34 basine 
pçnitoare çi 21 coloane de apâ, Calitatea apei 
nu e oorespuncjëtoare, vara e prea caldâ çi mai 
totdeuna turbure ; reaua oalitate se expUcà prin

toiiul. In 1896 canalisapunea pentru gaz a fost 
108,886 m. lungâ ; felinare eu gaz au funeponat 
3931, eu petroleu 3261, lâmpi eu oleiu minerai 
dens 466, lampe electrice eu arc voltaic 125, 
lampe incandescente (electrice) 180. Iluminatul, 
inclusive Abatoriul, a costatpe 1896 : 684,816 lei.

Pompierii. Legea impune comunei B. intre- 
pnereade pompieri, pentru cari cheltuiesce la an 
186,000 lei. Serviciul de pompieri este îneredinfat 
unei companii, împâr(itâ în 5 seepi, care face 
parte din Regimentul 2 Artilerie. Comanda com- 
paniei este înoredinjatâ unui càpitan, avênd 
6 oficieri comandanp ai secjülor. Bfectivul e 
247 oameni çi 100 cai.

FINANfB.
Finanple comunei B. se administreazâ prin 

direepunea comptabUitàpi, serviciul acoiselor, 
çi diversele servicii de perceperea veniturilor, 
potrivit disposipunilor legii comunale din 23 Iulie 
1894, legii asupra comptabilitâpi publiée din
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3 Oct. 1893 çi regulamentului de constatarea, 
perceperea çi uimârirea veniturilor comuuale 
din 16 Febr. 1887, cum çi legii asupra maxi- 
mului taxelor çi veniturilor conmnale din 1 lunie 
1893. Budgetul comunei se alcàtuesce de primar 
çi se supune aprobàrii conailiului comunal în 
sesiunea de lan. çi în urmâ prin ministeriul de 
interne se aprobà de Rege prin decret. Osebit 
de acest budget, care este budgetul ordinar, oo- 
nnma are diverse alte crédité puse la disposi- 
îiunea sa, provenind din resurse spéciale, din 
împnimuturi, al oàror produs face obiectul unui 
budget spécial sau al unei repartifiimi spéciale. 
Aceste resurse sûnt autori'sate de Corpurile le- 
giuitoare, iar repartitiunea lor pe diferitele feluri 
de cheltueU de Consiliul comunal eu aprobarea Mi- 
nisteriului de interne çi uneori eu aprobarea Con- 
siliului de ministri. Budgetul ordinar al comunei 
cuprinde veniturile çi cheltuelile, privitoare pe 
im an financiar, începênd delà 1 Apr., eu ter- 
minele suplimentare acordate de legea compta- 
bilitatii publiée, fie pentru ordonantâri, fie pentru 
plâti çi stringerea veniturilor, cari toate fac 
obiectul comptului definitiv, ce se încheielafinele 
fiecârui exercitiu, adecâ la 30 Sept.

Veniturile comunei sûnt de doue feluri;
I. Venituri ordinare evaluate pentru 1897/98 

çi anume :
1. Venituri directe . . . . lei 1.430,100.—
2. Venturi indirecte (accise) „ 7.825,200.—
3. Venituri din bunuri com. . „ 614,000.—
4. Venituri din servicii com.. „ 1.119,500.—
5. Subventiuni....................... „ 561,252.—
6. Contribufluni pentru dru-

muri.................................„ 1.687,913.95
II. Venituri extraordinare çi anume:

1. Venituricudestinatiunespe-
cialâ pentru 1897/98 . lei 184,877.50

2. Diforite venituri .... „ 106,000.—
Cheltuelile pentru 1897/98 sûnt provëdute prin

urmâtoarele crédité :
1. Datoria publicâ .... lei 5.669,512.05
2. RetribuÇiunea Priniarului çi

ajutoareior...................... „ 45,000.—
3. Seoretariatul general . . „ 201,560.—
4. Directiunea Administrativà „ 2.215,929.—
5. Uirec(iunea Sauitarâ . . „ 472,222.88
6. Direct, lucràrilor technice . „ 3.655,873.95
7. Oficiul stàrei civile . . . „ 43,020.—
8. Directiunea comptabiUtâtii „ 399,195.04
9. Serviciul acciselor . . . „ 637,740.—

10. Casieria centralâ . „ 47,760.—
11. Fond pentm deschideri de

crédité........................... „ 141,030.53
In total budgetul Comunei întoemit pentru 

exercitiul 1897/98, cuprinde la venituri suma de 
lei 13.528,843 bani 45, iar la cheltueli lei 13.387,812 
bani 92, eu un fond de lei 141,030 bani 53, ré
servât pentru deschideri de crédité suplimentare 
çi extraoidinai'e. (v. §i art. (Jecimi aditionale.)

Besursele spéciale ale Comunei sûnt urmâ
toarele :

1) Comptai curent de lei 8.000,000 contractât 
eu Cassa de depuneri, consemnatiuni çi économie, 
eu procentede40/opentru Cassa lucràrilor oraçului, 
autorisât prin legea din 1 luoie 1893, menit a face 
fatà cheltuelilor pentru întoemirea unui plan ge
neral al oraçului, çi exproprierile necesare apli- 
càrii lui. Din acest fond comuna dispunea la 1 Apr.

1897 de lei 3.026,088 bani 42. 2) Imprumutul de 
lei 1.500,000 eu procente 51/,°/o) autorisât prin 
legea din 26 Maiu 1893 pentru repararea stricâ- 
ciunilor causate lucràrilor oraçului prin inunda- 
tiuneadela27Apr. 1893 §i pentru lucrârile ?i expro
prierile destinateaînlàturapeviitor efecteleunor 
atari inundatiuni. Acest împrumut a fost réalisai 
în parte numai pentru lei 750,000. Din totalul 
sumei de 1..500,,000 erau disponibili la data de 
mai sus lei 1.240,413 bani 50. 3) Imprumutul de 
lei 5.000,000 eu procente do 5°/u, autorisai prin 
legea din 31 Marrie 1894, pentru începerea marilor 
lucrâri de însànâtoçire pri vitoare la ape çi canaluri, 
întreposite, haie, pie(e, ospelul comunal, çcoli ?i 
alte construcfiuni comunale, pavage, planta(iuni, 
exproprieri, etc. Din acest împrumut la data 
mentionatà erau disponibili lei 379,737 bani 25. 
4) Impramutul de lei 32.500,000 eu procente 
de 4,/a°/0, autorisai prin legea din 30 Marrie 1895 
pentru sàvîrçirea lucràrilor mari de însânâtoçire 
privitoare la ape ?i canale, etc. precum çi plata 
a cel pufin 15 milioane lei din datoria Frimâriei 
càtrâ Cassa de depuneri, sau ori ce alte datorii. 
Din acest împrumut erau disponibili la data de 
mai sus lei 6.278,699 bani 67.

Osebit de aceste budgete, Comuna are bud
getul séparai al Cassei pensirmilor, întoemit cou- 
form legii çi regulamentului pentru pensiunile 
functionarilor judeteni çi comunali jJin anul 1897. 
Acest budget cuprinde la venituri lei 333,100, 
iar la cheltueli lei 222,173 bani 92, plus lei 20,000 
ca fond pentru deschideri de crédité suplimen
tare çi extraordinare, saldându-se eu un excédent 
de lei 90,926 bani 08.

Situatiunea financiarà a Comunei la 1 Api1.1897 
era grevatâ de un déficit de lei 220,496 bani 22 
renias din exercitiul 1894/95. Exercitiul 1896/97 
însà se soldeazâ la 30 Sept. 1897 eu, un excé
dent de lei 1.667,615 bani 65, care aceperind 
deficitul de mai sus, oferà real Comunei un excé
dent bànesc de lei 1.447,119 bani 43, care va 
fi întrebuintat în diverse lucrâri municipale.

Datoriapublicd a.Com\ineil& 1 Apr. 1897 era de 
lei 88.025,310 bani 26, care se discoinpuneastfel: 
Din împrumut. de din anul remaçide amortisat 

lei 13.200,000 1883 lei 11.082,000.-
„ 16.000,000 1884 „ 14.112,150.-
„ 13.000,000 1888 „ 11.905,000.-
„ 16.000,000 1890 „ 15.010,200.-
„ 5.000,000 1894 „ 1.220,000.-
„ 32.500,000 1895 „ 32.404,500.-

Cassa lucràrilor oraçului „ 2.285,460.26
Saldul numerar al Cassei comunale la 1 Apr. 

1897 era de lei 790,050 bani 75.
Comuna nu are nici o platâ în suferintâ. Ser

viciul anuitatilor împrumuturilor, realisate parte 
în tearà parte în strâinàtate, se efectueazâ in 
mod régulât la scadentâ çi de multe ori chiar 
anticipai.

Imprumuturile Comunei 50/0, contractate prin 
emisiune de obligatiuni, cum sûnt: acela din 
1883, acela din 1884, acela din 1888 çi acela 
din 1890, vor fi în curênd convertite pe basa 
legii din 8 Maiu 1895, çi conventiunii respec
tive, încheiatà în acelaçi an eu un consortiu de 
bancheri. Conversiunea va fi în obligatiuni de 
4l/j çi parte în obligatiuni eu prime.

Taxele de accise se percep de comuna B. in 
basa legii veniturilor comunale, decretate la



Bacuresci. 613
16 Febr. 1887, a regulamentului acestei legi din 
21 Apr. 1887 çi a legii vâmilor din 15 lunie 1874, 
niodificatâ prin câteva legi posterioare. Taxele 
se ÎDoaseazâ de catrâ birourile de percepere la
17 barieri ale or^ului, la 3 gâii (nord, sud çi 
Spirea), la 5 mori çi la 3 fabrici de fâinâ. Ser- 
\iciul acoiselor este împâi'tit în doue: intern, 
condus de un çef, çi extern condus de doi in- 
speotori. Serviciul intem se compune din 8 func- 
(ionari; cel extern din 136, clasificati în: re- 
visori (6), agen(i de control (5), cotari (2), per- 
ceptori-çefl (2), iar restul perceptori, taxatori, 
supraveghietori de gradul I. çi II. Pentru paza 
razei oraçului, Comuna are o guardâ compusâ 
din 370 guar4i, avênd un coniandant, 3 oficieri, 
8 aghiotanti çi 16 sergenti-majori. Pana la 1878 
accisele comunei B. au fost date în întreprin- 
dere çi erau înscrise în budgetul veniturilor eu 
suma de 2*/a milloane. De atunci, ele au fost 
oàutate în regie çi venituiile au crescut pe 
fiecare an pânâ la 1893, lunie 1, când s’a votât 
logea asupra maximului taxelor de aceis, îm- 
preunâ eu tabloul aeestor taxe, çi de eànd venitul 
acoiselor a sporit intr’un ohip sim(itor, Pe anul 
finaneiar 1897/98 venitul aeoiselor este treeüt în 
budgetul Comunei ou suma de 7.825,200 lei. Ad- 
ministrarea aoestui servioiu, oel mai important al 
Comunei, este îneredintatâ unui ajutor de primar.

AUTORIlip PDBLICE.
In B. îçi au sediul, pe langâ Senatul çi Ca

méra României, urmàtoarele autoritâti publiée: 
Casa oivilâ a M. S. Regelui, Casa militarâ. Casa 
M. S. Reginei, Administratia domeniilor Coroanei ; 
Sfântul Sinod; Consiliul ministrilor; Ministeriul 
de interne (Administratia eentralâ, Directiunea 
générais a servioiului sanitar, Directiunea pe- 
nitenoiai’elor, Directiunea générais a telegra- 
felor çi postelor, Imprimeria statului, Prefec- 
tura poUtiei oapitalei çi Prefectura judetului 
lUov) ; Ministeriul afacerilor strSine ; Ministeriul 
de finante (Directiunea contributiunilor directe, 
Directiunea vSmilor, Directiunea comptabilitStii 
generale a statului, Casieria centrais a tesau- 
rului, Directiunea générais a monopolurilor sta
tului, Directiunea générais a oreditelor agri
cole, Casieria générais de Ilfov, MonetSria sta
tului çi fabrioa de timbre çi Inalta curte de 
compturi); Ministeriul lucrSrilor publiée (Ad- 
iniuistratia centrais, CSile ferate romane, Ser- 
viciile idraulioe ale porturilor fluviale çi mari
time, Serviciul de studii çi constructiuni de cSi 
ferate, Serviciul lucrSrilor noui, Serviciul docu- 
rilorçi podurilorçi Serviciul maritiin); Ministeriul 
agrioulturei, industriel, comerciului çi domeniilor 
(Administratia centrais, Directiunea domeniilor 
çi pSdiuilor statului, Directiunea statisticei, Ser
viciul de architecturS, Serviciul minelor, apelor 
minérale, statiunilor balneare çi carierelor) ; Mi
nisteriul de justitie (Administratia centrais, Di- 
rectia personalului çi a comptabilitStii, Directia 
judiciarS, Inalta curte de casatie, Curtea de apel, 
Tribunalul de Efov) ; Ministeriul de resboiu (Ad
ministratia centrais, Marele stat major, Directia 
D infanterie, D. II. cavalerie, D. III. ai'tilerie, 

Sen*ui D. V. geniu, D. VI. sanitarS, D. 
Vn. intendenta, D. VIII. control, Institutul geo- 
grafle, Cassa de dotatie a oastei, Corpul II. de 
armatS, Divisia 4-a de infanterie) ; .-Miiristeriul:

cultelor çi instnictiunii publics (Administratia 
centrais, Directiunea învétSmêntului primar çi 
normal, Directiunea învëtSmêntului secundar çi 
superior, Divisia comptabilitStii, Serviciul con- 
structiunilor çi oontenciosului, Serviciul mitro- 
poliei României); Agentii diplomatici çi consulari 
ai Austro-Ungariei, Belgiei, Bulgariei, Engli- 
terei, Elvetiei, Franciei, Germaniei, Greciei, Italie!, 
Olandei, Rusiei, Serbiei, Statelor-Unite çi ai 
Turciei.

CüLTUL.
In B. îçi are residenta capul bisericii auto- 

cefale ort.-rom., asistat de un vicar sau arebi- 
mandrit de scaun çi de personalul cuvenit; el 
poartS titlul de: ArcMepiscop çi MitropoHt al 
Ungro-Vlachiei, Exarch al plaiurilor çi Primat 
al României; este presidentul Sf. Sinod çi ad- 
ministreazS eparohia Sf. Mitropolii a Ungro- 
Vlachiei, care se extinde preste judetele : Ilfov, 
lalomita, Vlaçca, Teleorman, Dâmbovifa, Muscel 
çi Prahova, cuprindênd, dupS raportul Sf. Sinod 
din 1888, în total 120 parochii urb. ou 243 bi- 
serici çi 758 parochii rur. ou 1481 biserici. (v. 
Üngro-Vlachia). Tôt aici resideazS Archiepiscopul 
latin de B., asistat de un vicar gen., un capitul 
çi ait Personal administrativ; Ai’chidiecesa latinS 
de B. se extinde preste Muntenia çi Dobrogea, 
numerând 27 biserici çi capele, 35 preoti çi 2 sub- 
diaconi de ritul latin çi 1 preotde ritul greco-unit.

Cultul ort. numerSîn B. 31 parochii eu 114 bi
serici, 251 preoti çi 19 diaconi.

Bisericile ort. mai însemnate sûnt: Bis. Mi- 
tropoliei eu hramul Sf. Constantin çi Elena, zi- 
ditS în stil bizantin la 1656 de Constantin ^erban 
Basarab çi restauratS la 1834 ; e situatS pe o mo- 
vilS în curtea palatului mitropolitan, unde se aflS 
çi localül camerei deputatilor; ea este catedrala 
B.-lor; aici se celebreazS ceremoniile oflciale ; 
într’insa Carol I. a fost încoronat la 1881 rege 
al României. Bis. Sf. Apostoli (v. ac ) Bis. Antim 
(v. ao.). Bis. Bucur, (v. ac.) situatâ pe o movilâ 
înapropierea Dâmbovitei, despre care traditia sus- 
tine, cà a fost ridicatâ din lemn de ciobanul Bucur 
çi apoi ziditâ din cârâmidâ de Mircea Basarab. 
Bis. Crefulescu, pe Calea Victoriei, lângà palatul 
regai, ziditâ la 1722 de fain. Crefulescu. B. Co- 
troceni, fostâ mânâstire, ziditâ de Çerban Can- 
taeuzin la 1679. Bis. Curtea-Veche, numitâ astfel 
pentru-oà acolo a fost curtea domneascâ, când 
Mircea-Vodà îçi stràmutà residenta din Tîrgo- 
viçte la B.; e ziditâ de numitul Domn çi a servit 
mult timp pentru ungerea Domnilor Munteniei. 
Bis. Dealu-Spirea, fostâ mânâstire bogatâ, ziditâ 
de Dr. Spirea Kristofi în secl. trecut. Bis. Do- 
broteasa, ziditâ la 1730 de Const. Nâsturel- 
Heràsou ; e una din oele mai mari çi frumoase 
bis. din B. Bis. Doamna Balaça (v. ao.). Bis. St. 
Ecaterina, fostâ mânâstire, f undatâ în secl. XVII. 
de un Pana Vistierul çi înzestratà la 1775 de 
Ecaterina, sotia lui Alexandra Ipsilante-Vodà; 
în epoca secularisàrii avea un venit de preste 
200,000 lei vechi. Bis. Sf. George-Nou, începutà 
a se zidi la 1669 çi terminatâ de Const. Brân- 
coveanu la 1709; e îneungiuratà de o frumoasâ 
gràdinâ, care servâ ca loc de pliinbare locui- 
torilor din ouartierele vecine. Aici sûnt înmor- 
iiiêntati: Const. Brâneoveanu çi Grigorie Brân- 
coveanu eu famthüe lor. Bis. Sf. George-Vechiu,
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ziditâ de jupên Nedelcu Vel-Vornic la 1492; a 
fost catedralâ mitrop. în timp de 30 ani. Bis. 
Sf. loan cel Mare, ziditâ la 1578; în curtea aoestei 
bis. se aflà mormêntul lui loan Alex. Vâcâ- 
rescii. Bis. Lucaci, ziditâ la 1853 ; aici este mor- 
mêntul lui Anton Pan. Bis. Mihaiu-Vodâ, pe 
dealul Spirei, ziditâ deMihaiu Viteazul la 1594. 
Bis. Radu-Vodâ, fostâ mânâstire, fundatâ de 
Alexandm-Yodâ IL, fini lui Mircea-Vodâ la 1568 
çi reedificatâ de Radu-Vodâ la 1614; aici s’a 
înmorniêntat fundatorul mânâstirii. Bis. Sf. Spi- 
ridon-Nou, în strada Sei'ban-Vodâ, ziditâ la 1858 
în locul altoi biserici mai vechi ; este cea mai 
mare çi una din fmmoasele bis. diu B. Bis. 
StavTopoleos (v. ilustr. pag. 616) este o biseri- 
cu^â micâ ziditâ în secl. trecut, însemnatâ din 
punot de vedere architectonie, situatâ alâturi de 
nonl palnt al postelor çi telegr. Bis. Sf. Vineri, 
ziditâ la 1645 de jupân Nicclae Aga çi sotia sa 
loana; are între toate bis. din B. cel mai mare 
venit annal. Bis. Zlâtari, la 
început a fost fâcutâ din 
lemn de nisce Tigani fâu- 
rari, desrebifi de Const.
Brâneoveanu, de unde îçi 
are numele, çi apoi ziditâ 
de familia Cantaeuzin; la 
1850 Archiereul Calisti'at 
Livis 0 rezidi din temelie ; 
bis. e spafioasâ çifrumoasâ, 
lucratâ în stil bizantin. In 
colful, unde Calea Victoriei 
strâtaie Bulevardul Blisa- 
beta, a stat mai nainte bis.
Sârindaru, ridicatâ pe te- 
melia altei bis. vechi din 
secl. XIV. numitâ bis. Co- 
conilor, de câtrâMateiu Ba- 
sarab pe la 1652 çi fiind 
ea a 40 bis. din cele ridi- 
oate în B., i-a dat numele 
de SâTindanr ; aceasta bis., 
amenintând eu minare, fù 
demolatâ în timpul din 
urmâ. Celelalte bis. sûnt 
de mai putinâ importanfâ. 
general stilului bizantin.

^HoleluI Impérial (Calea Victoriei). 
Bis. ort. aparfin în

Cultul catolie numerâ 2 parochii eu 2 bis. : ca
tedralâ Sf. losif (v. ilustr. pag. 615) ziditâ de Msgr. 
Paoli la 1883 in stilulgotic, formànd o podoabâ a 
capitale!, çi »Baratia« (v. ac.), o bis. mai veche i-e- 
masâ delà Prancisoani, 3 capele çi 15 preofi.

CuHul protestant e représentât prin : comu- 
nitatea luteranâ, avênd o bisericâ eu 2 pastori ; 
com. calvinâ, avênd o bis. eu un pastor, çi coin, 
anglicaiiâ avênd o capelà; alte secte protestante, 
oa anabaptiçtii, ç. a. au oratorii private. Armenii 
au 0 bis. eu un preot. In sfîrçit Ovreii au 2 
templuri frumoase çi mai multe sinagoge eu 
17 hahami.

Cimitere. In B. sûnt 17 ciinitere, anume: 3 
ort. comunale: Çerban-Vodâ (Belu), Sf. Troifâ 
çi Sf. Vineri; 1 ort. pe çoseaua Pantilimon; Sf. 
George-Nou, fârâ restrictiunea ca sà primeascâ 
nuniai pe enoriaçi; 4 ort. private, dintre cari 
3 numai pentru enoriaçi, iar al 4-lea e al Efo- 
riei Spitalelor; 1 militar, alâturi eu cim. Çerban- 
Vodâ; 1 catolie tôt aoolo; 2 protestante; 1 ar- 
uienesc ; 2 israelite ; 1 moharaedan çi 1 pentru

oei decedati în penitenoiaml Vâcâresci. La 1867 
erau în B. 109 cimitere, adeoâ la fiecare bisericâ ; 
numërul lor însâ încetul eu încetul a început 
sâ descreascâ çi delà 1876 nn s’a mai permis 
nici 0 înmormêntare înlâuntrul oraçului. La fie
care pimiter se gâsesc acum osuare çi caméra 
moituare sistematice.

iNSTRUqVA’ ÇI INSTITUpiDNI OULTÜRALE.
Invëfàmêntul superior: Universitatea din B., 

(v. art. Universitate çi ilustr. pag. 19) înfiintatà 
la 1864, numerâ (1895) 78 profesori çi 1680 as- 
cultâtori, între cari 118 fete; ea are 5 facultàti 
çi anume fac. de: teologie, drept, Ktere fi filo- 
sofie, seiinfe (eu 3 seefii : naturale, fisico-chimioe 
çi matematice) çi medicinà. Cu fac. de teologie 
stâ în legâturâ un internat cu 40 elevi; fac. de 
sciinte are ca anexe: 2 laboratoare de fisicâ, 2 
lab. de chimie, 1 lab. de morfologie, 1 institut 
çi grâdinâ botanicâ (v. Botanica çi planul çi ilustr.

pag. 544, 546 çi 547), 1 in
stitut de fisiologie, 1 museu 
de zoologie çi cabinetele de 
lucrâri practice la minéra
logie çi petrografie, precum 
çi de géologie çi paléonto
logie ; fac. de medicinà are 
urmâtoarele laboratoare : 
chimie, zoologie çi botanicâ 
medicalâ, farmaoologie çi 
terapeuticâ, fisiologie, isto- 
logie, anatomie topograficâ, 
çi medicinà operatoare, apoi 
teatru anatomie de lucrâri 
practice, 1 institut de bac
tériologie, 1 ours de pato- 
logie ohirurgicalâçi de ban
dage çi altul de. medicinà 
legalâ, çi în fine 9 clinice ; 
fac. de drept çi de medicinà 
au cei maimultiascultâtori. 
— Çcoala normalâ supe- 
rioarâ cu 13 profesori çi 
34 elevi, provè(jutâ cu un 
gimnasiu de aplicatiune.

— Çcoala de poduri çi çosele cu 27 profesori çi 
138 elevi.

^coalele spéciale sûnt representate prin : 1 çcoalâ 
de medicinà veterinarâ cu 91 elevi; 1 çcoalâ de 
farmacie cu 6 profesori çi 117 elevi; 2 çcoale 
comerciale, una de gradul I. çi alta de gradul H., 
în total cu 273 elevi; 2 .seminare ort., anume: 
seminariul central, ouprincJêndclaselelV.—VIII., 
înfiin(at la 1834 çi apai’tinênd statului, cu 24 pro- 
fesori çi 188 elevi, çi seminariul Nifon Mitro- 
politul, înfiintat la 1872 çi întretinêndu-se din 
fondu! lâsat de Mitrop. Nifon, ou 8 clase, 24 
profesori çi 163 elevi; 1 seminariu cat. întrefinut 
de Archiepiscopia cat. de B. cu 25 elevi ; 3 in- 
stitute pedagogioe publ., anume: çcoala.normalâ 
de institutori cu 21 profesori çi 96 elevi; çcoala 
normalâ de institutoare cu 24 prof, çi 190 eleve, 
çi Asilul »Elena Doamna« cu 3 sectiuni: ours 
primar, normal çi profesional, avênd în total 
50 prof, çi 400 eleve; la aoeste se mai adauge 
çcoala normalâ a «Societàtii pentru învëtâtura 
poporului rom.«, un institut de caracter privât; 
1 conservatorde musioà çi declamatiune cu 30 pro
fesori, 171 elevi çi 220 eleve; 1 çcoalâ de bele-
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arte eu 5 profesori, 48 elevi çi 19 eleve ; 3 çcoale 
profesionale de fete eu 36 instructoare çi 575 eleve ; 
1 çcoalâ de agrioulturâ (la Herâstrâu) ou 39 elevi 
çi în fine 1 §coalà de arte çi meserii eu 181 elevi.

§coalele militare siint representate prin : 1 çooalâ 
superioarâ de resboiu ou 31 profesori çi33 elevi;
1 çcoalâ speoialâ de artilerie çi geniu ou 37 pro
fesori çi 139 elevi ; 1 çooalâ de ofioieri ou 20 pro
fesori çi 282 elevi çi 1 çooalâ militarâ de adrai- 
uistrafie ou 12 profesori çi 39 elevi.

^coalele secundare sûnt representate prin : 
4 lioee publ., anume: lio. Sf. Sava, înfiintat în 
1817, ou 36 profesori çi 535 elevi; lio. Mateiu 
Basarab, înfiintat în 1860, ou 25 profesori çi 
764 elevi ; lio. Lazar, înfiintat în 1860, ou 30 pro
fesori çi 428 elevi çi lie. Mihaiu-Viteazul în
fiintat în 1865, ou 22 profesori çi 688 elevi;
2 gimnasii publ., anume: gimn. G. Çinoai, în
fiintat în 1892, ou 13 profesori çi 330 elevi, çi 
gimn. Cantemir-Vodâ, înfiintat în 1865, ou 13 pro
fesori çi 444 elevi; 2 ex
ternats publ. de fete, anume: 
extern, seound. Nr. 1, ou 20 
profesoare, çi 232 eleve, çi 
extern, seoundar Nr. 2. 
iCarmen Sylva» ou 24 pro
fesoare çi 333 eleve. Afarà 
de aoeste mai sûnt 19 çooale 
seound. private, anume : 7 
de bâieti çi 12 de fete ou 
467 elevi çi 782 eleve.

Invêfàmêntulprimar nu- 
merâ în total 70 çooale pu
blics, anume: 32 de bâieti,
31 de fete çi 7 mixte, ou 
157 institutori, 140 institu- 
toare, 6926 bâieti çi 4325 
fete ; apoi 39 çooale private, 
anume: 16 de bâieti çi 23 
de fete, ou 119 institutori,
327 institutoare, 1820 bâieti 
çi 2563 fete. Pe lângâ aoeste 
sûnt àncâ mai multe çooale 
Frobeliane. Dintre çooalele 
confes. mérita amintire spe- 
oialà institutul Sf. Maria (cat.) on 2 pensionate. 
Mai sûnt âneâ numeroase alte pensionate de 
bâieti çi de fete.

Biblioteci §i alte institute sciinfifiee p ar- 
tistice. In B. s’au numerat la 1895 afarâ de Bibl. 
centralâ, închisà în acest an, 13 biblioteci ou 
oirca 100,000 volume ; între aoeste au fost: 1 bibl. 
publicâ, 4 .spéciale, 2 studentesci çi 7 ale sc. se- 
cundare. Dintre biblioteoile publics mai însem- 
nate, ce se gâsesc în B., amintim : Biblioteca 
centrais.; Biblioteca Aeademiei romane çi Bi
blioteca *Fundatiunii Carol I.<, destinatânumai 
pentru studentii universitari (v. Biblioteca) ; Ar- 
ohiyele statului (v. ac.) Dintre colectiuni sûnt de 
amintit; Museul de istorie naturalS situât în 
strada Polonâ çi Museul de antiehitSti, înfiintat 
la 1864; el se _ compupe din 4 secfiiini: seef. 
eolesiasticâ, prea bogatâ în obieote coleotate din 
mânàstirile din tearâ ; seef. numismaticâ, ce po- 
sede monete delà Eomani, nionete bizantine çi 
din terile vecine; sect. aroheologicâ, care cu- 
pnnde obieote foarte raii çi pretioase ca: co- 
nioara delà Pietroasa, modelul bisericei épisco
pale delà Curteade Argeç lucrat dinlemn sculptât.

Catedrala St. loaif.

apoi multe antichitâtidela Adam Cfisi. Acest museu 
s’a irabogâtit foarte mult prin munoa distinsului 
archeolog Gr. Tocilescu. Museul de pieturS (pi- 
nacoteoa), însemnat din punot de vedere istorio. 
Améudouë aoeste musse sûnt açezate în palatul 
Universitâtii (Museu).

Teatrul National, situât pe o piatâ in Calea Vic- 
toriei (v. ilustr. p. 617), este o oonstructiune fru- 
moasâîn stilul redus al teatrului »Scala». Clâdirea, 
începutâ pe la 1847, a fost întreruptâ câtva timp 
din fipsâ de fonduri, çi s’a sfîrçit la 1854 pe timpul 
domniei printului Stirbey. A fost restaurât la 1881, 
iar la 1894 i-s’a adaugat un local pentru admi- 
nistratie, Foyeuri pentru repetitie, o salâ pentru 
pictori çi alta pentru decoruri. In salâ pot în- 
oâpé 1000 personne; ea are 75 loje, 261 staluri 
çi 400 locuri de galerie. Teatrul e desohis delà 
25 Sept, pânâ la 1 Apr., în el joaeâj în mod stabil, 
artiçtii»Societâtiidramatice«, constjtuitâprin legea 
delà 1877. Societatea dramatioâ dâ representatii 

de dramâ, comedie çi operâ. 
Primesce subventiuni delà 
Stat çi Comunâ, fiind o in- 
stitutiune a Statului. In 
serile, în cari nu joaoà So
cietatea dra maticâ, teatrul 
se închirieazâ çi frupelor 
strâine. In 1895 s’au dat 
152 representatiuni, întro 
cari 89 romane de dramâ 
çi comedii, 41 de operâ rom. 
çi 22 date de 6 ti-upe strâine. 
Au fost representate 49 
piese, dintre cari 14 drame, 
3 tragedii, 24 comedii, 8 
opéré çi operete. Numërul 
artiçtilor a f est : 16 art. socie- 
tari (8 bârbafi çi 8 femei), 
31 art. de dramâ çi comedii 
(16 b., 15 f.), çi 13 art. de 
operâ (8 b., 5 f.), în total 
60 personne. Direo(ia de 
scenâ a fost condusâ de 
9, iar conal numerâ 30 
personne.

Teatrul Liric, (proprietar Maioan), construit 
sub oonduoerea arobitectului G. Cerchez la 1893, 
dupà un an a ars, a fost apoi reclâdit. Este al 
doilea teatru din B. El nu are o trupà stabilâ, .ci 
se închirieazâ la trupe strâine de operâ, operete, 
etc. Acest teatru numerâ 6 avantscene, 40 loje, 
166 fotoliuri de orchestra, 282 staluri çi 200 lo
curi de galerie.

(Teatre de varietate v. mai jos sub »Locuri 
de petrecere»).

Soeietàfi eiüturale, literare, sciinfifiee, ar- 
tistice fi cluburi. Dintre numeroasele societàti 
literare, soiin(iflce çi arti.stioe, ce se gàseso în B. 
remareâm: Academia românâ (v. ac.); Ateneul 
roman (v. ac.); Soc. amicilor de belle-arte, ce 
are de soop respândirea gustului pentru operele 
de artâ, aranjând din când în când càte o ex- 
posifie ; Soc. geograficâ româuà, înfiintatâ în 
1877; Scc. pentru învëtâtura poponilui roman, 
ce întrefine o çcoalâ primarâ de bâie(i, o grâ- 
dinâ de copii çi o çcoalâ normalâ; Liga pentru 
unitatea culturalâ a Românilor, eu seojiuni în 
(eara întreagâ çi în strâinâtate ; Soc. de sciin(e 
fisice; Soc. «Transitvania« ; Soc. «Carpa(ii«; Soc.
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de tir, sorimâ çi gimnaaticâ, avênd o grâdinâ în 
oentrul capitale! 91 un mare basin pentrn çcoala 
de înnotat; Soc. »Tinerimea românà«, avênd 0 
revistâ eu acest nüme ; Soc. musicalâ ; Soc. stn- 
dentilor în medicina; Soc. funotionarilor public! ; 
Soc. preotilor »Ajutorul«; Soc. Presse!; Soc. 
studentilor universitari »Unirea«; Soc. centralâ 
agricolâ; «Progresul silvic», 9. a. Dintre cluburi 
aniintim : Clubul»Tinerimea«, Clubul régal, Clubul 
militar, Clubul oficierilor reserviçti, Jotey-Club, 
Clubul constitutional, Clubul conservator, Clubul 
libéral-national, cari toate nu pot fi cercetate de 
cât de membrii lor. Afarâ de aceste mai svint 
în B. numeroase soc. de ajutor reciproc.

Presà.
Presa din B. a luat în timpurUe din urmâ 0 

mare desvoltare. De unde acum câtiva ani abia 
erau în B., în afara de »Romànul« lui C. A. Rossetti, 
câteva (tiare, a(}i apar în capitula Romaniei (jiare 
mari ?i mult cetite. lata cele mal cunoscute: 
»Vointa Nationalâ* (organ oficial al partidului 
liberal), »Timpul« (organ oficial al parti(iului con
servator), »Liberalul<t,
»Epoca«, »Constitutio- 
nalnli (organ al gru- 
pârii junimiste), »L’In- 
dépendance Roumaine»
(organ conservator in- 
dependent), »Adevërul«
(repnblican -democrat),
»Dreptatea«(liberal, de

mocrat), »Drapelul«
((jiar al partidului libe
ral, nuanta Aurelian),
»TJniversnl« ((Jiar po- 

poral indépendant),
»Lnmea Noua» (organ 
socialist). Mai apar apoi 
doué 4iare cotidiane 
germ. »Romanischer 

Lloyd» ?i »Buliarester 
Tagblatt». Dintre reviste notâm «Convorbirile 
literare», »Literatura çi Arta Românâ» (Directia 
D. Ollânescu-Ascanio), «Albina» (revistâ poporanâ 
septëmanalâ), »Liga Românâ» (revistâ pentru 
unitatea culturalâ ; apare septëmânal), apoi reviste 
spéciale; »Dreptul», »Revista viticolâçihorticolâ», 
sRevista agiîcultorului», «Convorbiri Didactioe», 
etc. (v. Presa românâ).

Inhüstrie çi comercitj.
Industria. Activitatea iiidustrialâ în B. e în 

continuâ crescere. (Inl895s’auînfiintat57 stabi-

Bie. Slavropoleos.

limente industr. noue.) Date statistice exacte gi 
mai amënuntite lipsesc despre stabilimentele in
dustriale, despre numërul, felul çi extensiunea lor, 
însâ la O recentâ numerare a caselor, îngrijitâ 
de primârie, au fost luate în considerare çi aceste. 
Datele âneâ nu sûnt publicate. Legile delà 1887 
pentru încuragiarea mdustriei nationale acordâ 
diferite avantage fabricelor, cari lucreazà eu un 
capital mai mafe de lei 50,000 ?i eu cel pufin 
25 luorâtori. Afara de fabricele de bere, spirt 
çi fâinâ, cari nu se buourâ de avantagele legii, 
se aflâ în B. 61 stabilimente, ce întrunesc con- 
ditiunile amintite. (V. tabela).

Intre stabilimentele industriale, cari apartin sta- 
tului sûnt de remarcat : Atelierul C. P. R. pentru 
repararea de vagoane çi locomotive; Arsenalul 
(v. ac.) çi Atelierul de confectiune (v. ac.) al 
armatei; Atelierele de studii çi de aplicatie ale 
çcoalei de arte çi meserii; fabiica de tutun; f. 
de ebibrituri; f. de timbre (monetâria), etc.

Dintre stabilimentele particulare mai de câ- 
petenie amintim: Tumâtoria Lemaître, eu un 
frumos stabiUment de tumâtorie çi atelier de 

constructiuni ; Stela,fa- 
bricâ de sâpunârie çi 
parfumârie ; Fabrioade 
maçini agricole ; Sooie- 
tatea anonlmâ de basait 
artificial çi ceramicâ, 
eu fabricalaCotroceni ; 
Tonola, fabricâde cârâ- 
mi(Ji sistematice; Fa- 
brica de scrobealâ de 

grâu, pap, dextrinâ, 
pudrâ çi paste fâinoase 

(B. Schumacher et 
Comp.) ; Fabrica clii- 
micâ çi mechanicâ de 
oleiuri vegefale a fra- 
tilor G. Assan ; Fabrica 
pentru confectionarea 
lemnului çi têmplârie; 

Fabrica românâ de bere eu abur E. Luther; 
Fabrica de rafinârie de spirt, alcool absolut çi 
bere Bragadiru; Fabrica de bere Opler; Fabrica 
de chibrituri çi Fabrica de timbre (ale statului) ; 
Fabrica de acid carbonic; Fabrica de glucosâ. 
Afarâ de aceste stabilimente mari, se mai aflâ 
0 multime de stabilimente mai mici pentru artioole 
de toate (Jilele, ca lichemri, otet, huninâri, câmâçi, 
bomboane, apâ gazoasâ, etc.

Comerciu. Situafia geograficâ aduce eu sine, 
oâ comerciul B.-ilor nu e prea întins; porturile 
dunarene îi fao 0 coneurentà, pe care nu 0 va

Stabilimente Capital în Lucrâtori :

Ramul industrial: Nrul Lei j Romani Strâini Laolaltâ

Tumâtorie, maçini, obiecte de métal . 11 4.000,000 400 400 800
Câramidâ, basait, ceramicâ, stiolâiie . 5 3.500,000 800 200 1000
Têmplârie, parchete, mobile ... 4 1.200,oc>O • 100 100 200
Teseturi, tricotage, frânghierie................... 9 1.500,000 300 150 450
Luminâri, sâpun, parfiun, pr. cbimice, oleiu,lac 9 850,000 200 100 300
Tàbâcârie, pielàrie...................................... 5 1 .;)00,000 250 50 300
Conserve, ciocolatâ, dulceatâ, paste fâiniçe 11 2.000,000 250 100 350
Diver.se . . . ............................ 7 3.000,000 600 100 700

» Total . . . 61 17.550,000 1 2900 1200 4100
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puté înlâtura nioi odatâ. De sigur, oà din ce se 
desvoaltâ indiistria ?i se înmultesc marile in- 
stitute de bani, çi comerciul capitalei va lua 
avênt. In 1895 s’au inscris 589 firme noue. (Firme 
radiale îu acest an : 36, falimente 44.) Articolele 
de comerdu principale sûnt: beutun spirtoase, 
marfuri coloniale ?i textile, drogherii ; un loc de 
frunte ocupâ afacerile de banoâ çi cele cambiale. 
In B. se (in Mar(ia çi Vineria tîrguri de sep- 
tëmânâ, iar odatâ în an, în septëmâna înainte 
de Eusalii, tîrgul Moçilor. Pentru comerciul eu 
viotualii çi unele articole de comerciu mai mâ- 
runte se aflâ urmâtoarele haie: a) Hala Ghioa, 
b) Hala de pesce, c) Hala de flori ?i fmete, toate 
trei în Pia(a mare strada Halelor ; d) Hala Amza, 
în strada Pia(a Amzei ; e) Hala Herasca (vechi- 
tnrilor), în Calea Vâcâresci ; f) Hala Grivi(a,_ în 
strada Berzei; g) Hala Traian, în Calea Càlâ- 
ra^ilor; precum çi mai multe compartimente 
de zid în Pia(a Bibescu-Vodâ çi pavilioane în 
Pia(a Sf. Anton. Comerciul eu càrti e ma.i ex- 
tins ca în ori çi care ait oraç al României; 
sûnt mai- multe librârîi editoare, cari emuleazâ 
spre binele literaturii 
romane.

COMUNTCA'PA.
In B. exista nrmâtoa- 

rele mijloace de trans
port; 1) vechile trâsuri 
(jise de Herasca, avêud 
0 forma caracteristioâ 
pentni B. ; ele servesc 
pentru transporturi în 
afarâ de oraç; iar fa- 
miliile sàrace se servesc 
de ele ca trâsuri-omni- 
bus la înmorraêntâri.
2) Trâsuri depiafâ,\n 
numêr de preste 800.
3) Omnihusuri, deser- 
vind centnil oraçului.

1 - V
Uv?.'-- '■

I tHillM
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TeatruI National.

delà piafa Sf. Gheorghe pana la Gara de Nord 
de O parte, çi pana la Çosea de altâ parte. 4) 
Tramwaye, cari au luat o mare desvoltare în 
ultimii ani. J)ouë societâ(i îçi impart refeaua de 
tramwaye în oraç: Vechea societate (capital 
engl.) care a fâcut în 1895: 125,276 curse çi a 
transportât 5.027,535 voiajeri, çi societatea ano- 
nimâ de tramwaye çi drumuri de fier (capital 
belg.), care are çi concesiunea unui tramway 
electric de 5 km. pe bulevardele: Independenfa, 
Elisabeta, Carol çi Pake-Protopopescu. Aceastâ 
soc. a fâcut în 1895, eu 36 vagoane eu cai çi 4 va- 
goane electrice, în total 228,149 curse, percur- 
gênd 1.834,425 km. çi transportftnd 4.737,991 
voiajeri, afarâ de abonafii çi bilete libéré. Per- 
sonalul societâfii 219, cai 205.

La acest loc dâm urmâtoarele date despre 
eomunieafia postalâ la oflciile din B. (eu un 
Personal de 420 bârb., 99 femei çi 600 infe-

Scrisori ou valoare. . 5,660 45,020
Colete....................... . 217,431 149,356

Hotelurile din B. au fost cercetate la 1895 
de 35,614 voiajeri, dintre cari 30,352 din (earâ 
çi 5262 din strâinâtate.

Instituts financiare.
Miçcarea finanoiarâ în B. este destul de viuâ. 

La Bursa, oreatâ prin logea din 4 Iulie 1881 
(modif. p. 1. d. 24 lunie 1M6), se fac urmâtoa
rele opera(iuni; vênijare çi cumperare de mâr- 
furi in realitate, specula^une asupra mârfurilor 
çi tiüurilor de crédit, agiotaj. (v. art. Bursa.)

Bàncüe mai remarcabile sûnt: Banca na(io- 
nalà a României, (v. ac. çi ilustr. p. 387), Banca 
României, Creditul agricol, Societ. de Crédit fon- 
ciar rom. çi Societ. de Crédit fonc. urban. (v. ao. 
art.) In 1898 çi-a început activitatea un institut 
nou: Banca Poporului. La acest loc mai sûnt de 
amintit : Casa de économie. Casa de depuneri çi 
consemna(iuni (v. ac.) çi Banca Agricolâ.

Bânci de asigv/rare mai însemnate sûnt: 
»Dacia-România«,](,»Nationala« (ambele eu prime 

fixe), ïUnirea* (mutu- 
alâ). La 1896 acestea 
aratâ : (în loi)

Prime de asigurare : 
Dacia-Rom. 6.736,402 
Najionala . 5.761,060 
Unirea . . 314,530

Fond. asig. de viatâ: 
Dacia-Rom. 15.674,154 
Nationale . 5.620,051 
Unirea . . 1.223,116 

Casele de schimb par- 
ticulare înB.sûnt foarte 
numeroase.
Loc. DE FETRECEBE, ETC.

Ca teatre de Varie- 
tâfi se enumerâ câteva 
sâli mari de specta-

l'iori) pe anul 1895:
Intrate;

. 1.023,954 

. 201,672
j 1.059,510

41,273 
. . 10,547

Enciclopedia romanfi. Vol. I.

Scrisori . . 
Câr(i postale
Ïbare . . . 
mprimate . 

Telegrame 
Mandate . ,

Bçite : 
3.966,286 
2.094,824 

17.190,736 
2.462,728 

342,687 
132,623

cole, precum : Sala bâilor Bforiei Spitalelor, con- 
struitâ pe la 1886, care servesce numai iarna 
ca salâ de teatru, (de obicinuit Café-concert); 
iar vara se transformâ în basin pentru bâi reci ; 
•Sala Hugo», proprietatea prinfului Karagheor- 
ghevici; »Sala Oppler», situatâ în Coloseul fa- 
bricei de bere Oppler. In afarâ de acoste mai 
sûnt câteva teatre, cari dateazâ mai de mult, 
çi cari au çi teatre de varâ în grâdini, precum : 
•TeatruI Dacia», o salâ de spectacol în liotelul 
eu acelaçi nume ; nu are trupâ stabilâ ; •TeatruI 
Orfeu», care se închirieazà de câtva timp mai 
mult pentru nun(i çi baluri, çi •TeatruI Jig- 
ni(a«, teatru popular de mahala, în care joaeâ 
numai trupe ovreesci. Ca locuri de petrecere, 
B. mai are sâlile H gràdinile fabricilor de bere : 
Oppler, Luther, Bragadiru, precum çi ale mai 
multor restaurante ca : Frascatti, Raçca, Cosman, 
Hugo, V. Cosma çi altele de a doua mânâ, cari 
au, mai aies în timpul verii, trupe de varietâ(i 
ori numai orchestre.

Societâfi musicale fi dramatice. In afarâ de 
Societ. Dramaticâ mai sûnt câteva societâ(i mu
sicale, ca: •Lira românâ», condusâ de Juarez Mo- 
vilâ, institutorçi absolv. al Conserv. român ; •Sooie- 
tatea Filarmonicâ», condusâ de profesorul Kheisel ; 
•Liedertafel», societate germ. de coruri çi musicâ

40
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Printre împrejurimile B.-ilor se numerâ:
^oseaua Kisseleff, o pâdure mica, datâad de pe 

timpiil generalului]£isseleff(1837), bine îngri iitâ, 
eu alee lungi, este locul de predilec^une al Bu- 
curescenilor, cari î§i dau întâlnire atât vara cât ÿi 
iarna. Aeî se aflà un parc frumus precum $i un 
bufet construit în stil românesc de architectul 
Mincu. Bàneasa, un sat în apropierea câruia se 
aflâ un hipodrom çi un velodrom, foarte cerce- 
tate toamna çi primâvara. Herttstràul, Teiul, 
Floreasca çi Fundeni sûnt sate asezate làngâ 
eleçtae, din caii se pescuiesc în ori ce timp 
pesci gustoÿi ; Màgurele, proprietateafamiliei Ote- 
teleçanu, este o localitate ceva mai depârtatâ de 
Capitalâ, care odinioara era foarte visitata pentru 
paroul sëu imens §i bine îngrijit, în mijlocul câ- 
ruia se atlà un lac, pe care se puteau face preum- 
blari eu barca; astâdi fiind donatà Academiei Ro
mane, s’a instalat acolo un institut de fete, în- 
tretinut din fondul donatorilor.

Mai în depârtare de capitalâ mai sûnt câteva 
sate ca: Jilava, Domnesoi, etc., precum çi mai 
multe mànâstiri: Ciorogàrla, Paserea,'Pigânesci, 
(de maici), Cernica, Câldâruçani (de câlugâri). 
Mârcuta, PanteUmonul çi Vâcâresoi au fost mâ- 
nâstiri, cari a^i s’au transformat, prima în os- 
piciu de aliena(i, a doua în ospiciu de infirmi, 
iar a treia în înehisoare. Aceste localitâfi serveso 
çi ca puncte de excursiune. [—]

ISTOKIA.
Oraçul B. n’a început a exista într’o 4i deter- 

minatâ ca oraçele americane, nici nu este opéra 
unui om, ca oraçul lui Petru cel Mare, ci înee- 
putul lui se pierde în lumea legendelor popo- 
rului, care 1-a ridicat delà începutul mai sigur 
al istoriei noastre çi pana aatâcji. Açezat pe ma- 
lurile rîuçorului Dâmbovi(a, în drumul oraçelor 
comerciale Giurgiu çi Braçov, B. trebue sa fi 
existât înainte de secl. XIV. ; iar dupa ce Turcii 
au ocupat (ermul stâng al Dünârii, situa(ia geo- 
graficâ a lui în mijlocul (orii, aproape de cele 
mai mari oraçe turcesci pe Dunâre, Rusciuc çi 
Giurgiu, a fost o causa de prosperitate în scur- 
tele restimpuri de pace. Probabil câ pe locul 
B.-lor Romanii aveau o açezare, çi daeâ este 
adevèrat, câ (eara era locuitâ înainte de înte- 
meierea principatelor, B. trebue sa fi existât ca 
çi alte oraçe ale (erii (Câmpulung, Tîrgoviçte), 
însâ populatiunea lui poate sa fi fost slavonâ. 
Nevoia etiologioâ a créât însâ un tatâ oraçului, 
pe Bucur pâstorul, ai cârui urmaçi au dat nu- 
mele B.-lor, (cf. Stoian-Stoienesci, lon-Ionesci....). 
Explicarea aceasta popularà este mai logicâ decât 
explicarea cârturarilor de mai târdiu, cari ex- 
plicâ numele prin palatul lui Mircea, constniit 
aci dupâ Victoria asupra Turcilor, çi numit bu- 
curie. Frima amintire istoricâ trebue socotitâ cea 
din scrisoarea lui Alois Gabriel, rector în Candia 
din 12 Aug. 1462, unde se spune, câ Vlad 'fepeç 
se întàrise contra lui Mohamed II. »in certa for- 
tezza di palude«. In 1471 Stefan cel Mare bâte 
pe Radu cel Frumos, apoi îl încungioarâ în c e- 
tatea D amb o vi t ei, »probabil o cetâÿue a Bu- 
cureçtUor*, de unde Radu fuge la Turci, iar în 
II Nov. 1476, Stefan Bâthori, voevodul Ardoa- 
lului, scrie magistratUor din Sibiiu: »ne-am în- 
dreptat câtrâ B., de care sûntem aproape*. In 
secl. XVI. B. fâcea çomerciu eu Braçovul çi

avea multi strâini: 'pgani, Ovrei, Catolici. In 1547 
Mircea Ciobanul construiesce o bisericâ, numitâ 
Gheced, în fa(a bisericei aça disà a lui Bucur. 
Tôt el a construit un palat domnesc, numit mai 
târdiu »Curtea Veche*. Mibaiu Viteazul zidesce 
0 bisericâ, iar Mateiu Basarab constmesce un 
palat çi bisericâ »Sârindar«, numitâ asttel, nu 
fîind-câ ar fi fo^t a 40-a construitâ de Domn, ci a 
40-a din B. In 1659, dupâ révolta lui Mihnea III., 
Turcii ordonarâ lui G. Ghica sâ dërâme palatul din 
Tîrgoviçte, de unde Domnii puteau fugi uçor în 
Transilvania, çi sâ se açeze în B. Totuçi Brâneo- 
veanu s’a açezat definitiv la B., cari pânâ la el erau 
mai mult locuinta de iamâ a Domnilor. Ointre 
Domnii, cari au construit în B. dupâ Mateiu, 
citâm pe Constantin Basarab, care a construit 
mitropolia în afarâ de B., pe dealul viilor; 
pe Çerban Basarab, care a construit tôt în afarâ 
Cotrocenii, iarînlàuntru Hanul Çerban-Vodâ. Bi- 
sericaSf. George Nou, începutâdeAntonie-Vodà, 
s’a terminât sub Brâneoveanu la 1698. Tôt în 
dUele lui, mitropolitul Antim Ivireanul a ridicat 
mânâstirea Antim, una din cele mai frumoase 
din B. In (Jilele lui Stefan Cantaeuzin, Catolici i 
au zidit bisericâ lor (Bârâtia) eu turn nu prea 
mare »ca sâ nu dea in ochi Turcilor*, iar un- 
chiul sëu Mihail Cantaeuzin a zidit bisericâ çi 
turnnl Coljei. In architectura turnului se vedea 
influent germanâ, ceea ce a fâcut pe unii sâ 
creadâ, câ ar fi fost construit de ostaçii lui 
Carol XIL, regele Svediei. In dilele lui Nicolas 
Mavrooordat, care a zidit mânâstirea Vâcârescii 
ca 0 fortâreaiâ în afarâ de B., mitropolitul Antim, 
necredincios Domnului, a fost înecat de câtrâ un 
boiër Colfescu. Casele ruinate ale Colfescului 
au trecut la începutul seclului la Dinicu Go- 
lescu çi sûnt palatul regai de astâdi. Tôt în di
lele lui Nicolas Mavrocordat, în 172!^, s’a con
struit hanul çi bisericâ Cretulescu de câtrâ hanul 
lordache Cretulescu. In acelaçi an s’a construit 
hanul çi bisericâ Stavropoleos. Grigore Ghica, în 
1748, a construit PanteUmonul, iar domnitaBâlaça, 
fioalui Brâneoveanu, a construit bisericâ çi asilul 
eu numele sëu. Scarlat Ghica, în 1765, a constinit 
bisericâ Sântu Spiridon Nou. Mavrogheni a dat 
oraçul în directiunea nordioâ spre podul Mogoçoaei, 
numit astfel din timpul lui C. Brâneoveanu. La în
ceputul seclului nostru contele Vinzenz Batyanyi 
da B.-lor 80,000 de locuitori. In 1812 se încheie 
aci pacea între Ruçi çi Turci, prin care ni-se 
râpia Basarabia. Dupâ 1829 teara s’a desvoltat 
într’un mod neaçteptat, mai aies pentru ca 
Românü au scàpat de monopolul cerealelor çi 
animalelor în favoarea TurcUor çi nu câçtigat 
Ubertatea de a vinde; iar B-ii s’au schimbat 
sub administratia înteleaptâ a generalului Kis- 
selefî (çoseaua). O îmbunâtâtire însemnatâ s’a 
fâcut de Stirbey, care a régulât Ciçmigiul çi 
a deschis strada Stirbey (pe atunci phnâ de 
bâltoace). Sub Cuza s’a fâcut palatul, IJniver- 
sitâtii, iar sub regele Carol, nu numai _ s’au 
construit palate, ci s’au fâout cele doué lu- 
crâri principale pentru însânâtoçirea oraçului; 
Canalisarea çi regularea Dâmbovitei (sub gu- 
vernul liberal delà 1881). Mérité însenmate pentru 
desvoltarea oraçului au trei primari mai noui: N. 
Fleva, Pache Protopopescu çi N. Filipescu. Lor 
li-se datoresc bulevardele, din cari Bulevardul 
Coltei, început de N. Filipescu çi remas noter-
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minât, Ta fl cel mai frumos, demn de o capitalâ 
civilisatà.

Inceputul B.-lor trebue pus la »Curtea veche* 
împrejurul bisericei St. Gbeorghe. Aoolo BÛnt 
stradele Bra^ovenilor, lipsoanilor, Çelarilor, ve- 
cliile noastre bresle. Pe termul drept al Dâm- 
bovitei erau numai câteva biserici (Eadu-Vodâ nu 
se soootia în B.), dealul mitropoliei era plantât 
eu vil, iar pe malul din fat.a Curtii Yechi era 
livadea donmeascâ çi alâturi maidanurile Cali- 
cilor. In timpul lui Matei, biserica Sârindar (a(Ji 
Fàntâna Pâcii) era la marginea oraçului. Altâ 
margine era Biserica eu Sfinti. Batiçtea de a^i a 
fost adâugata orasului de vestitrul Baptiste Velleli. 
Istoria nenorocirilor oraçului este destul de lungâ : 
ars de Sinan Paça în resboiul eu Mibaiu, pradâ a 
resboaielor civile sub atâfia domni, pârâsit ade- 
seoii de frica Turcilor (bejenii 1.5 Maiu 1801...), 
visitât adeseori de ciumà (în 1738 mer în B. 
33,000, ciuma luî Caragia), ars de atatea ori, 
(18 Aug. 1804 ard 2000 de pràvâlü, arderea piin 
Turci la 1821, 1200 case în 1847); ocupa^uni 
strâine, stare igîenicâ grozavâ. Stradele princi
pale erau podite eu scâuduri, pe deasupra câ- 
rora se depunea noroiul çi praful, iar pe de de- 
aubtul cârora scurgerea nu se putea face : de 
aci numele de »poduri« al stradelor. Oraçul era 
totuçi prea întins atunci (l‘/a oarâ lung s/4 lat, 
Sulzer), precum este preaîntins a<ji. p[. S. Floru.]

Lüeraturd: D. Berendeiu, B. în Eevista Eo- 
inana, 1861 ; Ion P. Licherdopol, B. 1889 ; G. I. 
lonnescu-Gion, Planul unei lucrâri privitoare la 
B. în Trecut çî în Presinte. Bue., 1896; loan 
Ghica, Scrisori oâtrâ V. AJexandri. Bue., 1887 ; 
Dr. Hans Kraus, Eumânien und Bukarest. Bue., 
1896; Marsillac, Bucharest; T. I. Sultzer, Ge- 
schiebte des Transalpiniscben Daciens ; Çincai ; A. 
D. Xenopol, Istoria în 6 vol. ; C. Alexandrescu, 
Diefionar al j.-ului Hfov, B. 1892 ; Anuarul sta- 
tistic al oraçului B. pe 1895. B., 1897; Dr. N. 
Georgescu, Eaport gen. asupra igienei publ. etc. 
a capitale! pe 1896. B., 1897 ; P. Eobin çi Cbi'. 
D. Staicovici, Statistica rom. B., 1898 ; Primâria 
B., Dare de seamâ pe 1896. B., 1897 ; Uto, Ex- 
punerea situatiunii flnanciare la 30 Sept. 1896 ; 
Budgetul corn. B. pe 1896/7.

Bucuresci, jiacea de, îneheiatâ în 26 Maiu 1812, 
ca urmare a resboiului ruso-turc început în 1806. 
Cupiinde urmàtoarele conditiuni eu referintâ la 
piincipate : 1) Hotarul Moldovei dinspre Eusia 
va fl Prutul; 2) Eomânü vor fl scutiti 2 aui de 
liaraciu çi nu vor plâti dârile neîncassate pe 
timpul resboiului. Prin aceastâ pace Moldova 
a pierdut Basarabia.

Bucuresci, 1) B., (magh. BukuresdJ, comunâ 
ruT. în Trans., cott. Hunedoara, eu 612 loc. 
Eomâni; bai de aur. 2) B., numirea vecbe a 
comunei Capu-codrului (v. ac.) din Bucovina.

„Biicuresci‘;, al 2-lea oargobot (vapor de maria), 
pus în serviciu de directs C. P. !E. Construit 
la çantierul E. Napier & Sons în Englitera, 
in o(el; are 2 pun(i çi 2 catarie; lungimea 
91'44 m. ; lâ^mea 12-04 m.; adâncimea (dintre 
puntea superioarâ çi fund) 7-46 m. Capacitatea 
utUâ 1450 tone de registru. Poate îucâroa 35(X) 
tone de maria, çi are atunci un pescagiu de 
20 picioare engleze. Pace traflcul intre Brâüa 
çi Eetterdam ; de ordinar încarcâ grâne la Brâüa 
ÇI oârbuni la Eotterdam.

Bucurle, unul dintre afectele numite stenice 
sau active, care ca un sentiment de placera 
potentat se produce în noi deodatà eu idea unui 
lucru plâcut, déjà réalisât sau pe cale de a 
se réalisa, mai eu samâ când realisarea lui 
ni-s’a parut difleilâ. Ea se modifleâ dupa tem
pérament, dupa cultura omului çi situatiunea 
acestuia. B. este isvorul çi altor afecte, aça 
predomnind dispositia sufleteascâ çi însotind 
actiunile, devine vesélie; potentatâ pana la un 
înalt grad, devine extas. Când nu tine socotealâ de 
bunâvointà, devine resfdfare. Contrarul bucuriei 
este supërarea, a cârei causa este idea unui rëu 
neînlàturabil. Supërarea intensivâ çi manites- 
tata în afarâ eu oarecare energie, devine nëcae. 
(Cf. Popescu, Psicbol. ; Hess, Psichologie ; Drbal, 
Psicbolog.) [PI.]

Bud, Tit, vicar al Maramureçului, paroch în 
Sat-Çugatag, n. aici 25 Dec. 1846. A studiat 
gimn. în Ungvâr çi Beiuç, iar teologia în Gherla.
B. este scriitor bisericesc; a edat 12 opéré, 
între cari «Istoria Episcopilor çi a Vicarilor rom. 
din Maramureç« çi o colectiune asupra datinelor 
poporale rom. din Maramureç, premiatâ de Aso- 
ciatiunea transilvanâ. B. este vice-president al 
«Asociatiunü pentru oultui-a poponüui roman 
din Maramureç« çi direotor al convictului roman 
din Siget.

Buda, 1) B., gara a C. P. E. pe flnia Ploesoi- 
Predeal ; la 10 km. spre nord de Ploesoi. Aci se 
bifurcâ linia spre Slânic. 2) B.-Slànie, linie a
C. F. E., are lungime de 34-590 km. 3) B., comunâ 
în Bucovina, câp. Cernâut, j. Sadagurei, are 
926 loc. (844 ort. res., 31 cat. çi 51 mos.) Apar- 
tine parochiei Mahala. 4) B., oraç în Ung., astâ(}i 
încorporat la Budapesta (v. ac.), formând cercu- 
rile I. n. m., situate pe malul drept al Dunârii.

Budai, 1) B., Aron de, secretar la tesaurariat 
în Sibüu, n. în com. Cigmâu, cott. Hunedoara 
(Trs.), din famUie nobUâ; deçi de reUgiune gr.- 
oat., ocupà oflciul de secretar çi jurisoonsult al 
consistoriiüui rom. gr.-or. din Sibüu, mai ântâiu 
pe timpul vacante! episcopiei sub vicarii: loan 
Popovici çi Nicolas Hutovici (1799—1810) çi 
dupa aceea sub eppul Vasilie Moga, câruia eu 
peana sa agerâ îi fâcù multe servicii între îm- 
prejurâiile grele, sub cari îçi pâstori biserica. 
1843 zidi eu cbeltuiala sa biserica gr.-cat. din 
locul sëu natal, f 1847 în Sibüu çi înmormêntat 
lâugâ biserica parocbialâ gr.-cat., pe care âneâ 
0 servi ca prim-epitrop. [nt.]

2) B., losif, Mitropoütul Bélgradului (Alba- 
lulia), n. în Pischint, cott. Hunedoara. Pe când 
era ieromonacb a fost aies Mitropoüt de càtrâ 
sinodul compus din preoti çi protopopi, çi în- 
târit prin diploma din 28 Dec. 1680 a principelui 
transilvan Mih. Apafi. In 23 Aug. 1680 fù con
sacrât prin Mitrop. Ungro-Vlachiei Dositeiu în 
Bucuresci, unde a fâcut màrturisirea credintei, 
în care recunoasce pe Dositeiu de «stâpân» al 
sëu, çi apoi adaugâ; «âneâ mai mârturisesc çi 
de càte tocmele, ce are scaunul Ungro-Vlachiei 
sa le pâzesc neschimbat întru toatâ eparebia 
mea.< Cu toate acestea piin diploma citatâ a 
princ. M. Apafi, MtropolituI a fost obligat sâ 
primeascâ catechismul luî Eâkoczi, în care se 
numerâ numaî douë sacramente; i-se impune 
sâ nu mai venereze sf. icoane, sâ çteargà unele 
ceremonü çî ritori orientale çi sâ se supunâ

40*
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întru toate episcopului calvinesc çi sinodului 
acestuia, iar asupra tmutului FSgâraçolui sa nu 
mai deptinda nid o jurisdictiune episcopeasca. 
11682. (Cf. Cipariu, »Acte çi frag.« çi »Archiv«.)

[Dr. Aug. Bunea.J
Budal-Deleanul, loan, rente >de banul«, scriitor 

rom., n. ca fin de preot unit în Cigmàu, (cott. 
Hunedoarei, în Trs.) cam pe la 1770. Studiile 
primare çi secundare le-a fâcnt în Blaj ; fù apoi 
trimis la Leina (Lemberg) spre a studia acolo 
teologia; se duse dupa aceea la Yiena, unde 
remase câtva timp ca oântere( sau psalt la bi- 
serica sf. Barbara. De aici se întoarse în patrie, 
unde fù nnmit profesor în Blaj. Sub loan Bob 
(1784—1830), vë4éndu-se îndenmat sa pârâ- 
seasca Blajul, a primit la »j ade(ul nemeçilor» 
(forum nobiliom) din capitula Gali(iei mai ântâiu 
func^unea de translater roman çi apoi pe aceea 
de »chesaro-crâiesc sfetnic», (pe la 1805). El a 
functionat çi în Cemâut, Pe la 1816 îl gSsim 
iarâçi în Leina, în 1817 este ca prim-con- 
silier la judecâtoria proviocialâ (Landesgericht) 
de acolo. In «codicele de insorip(iune« de aici e 
însemnat sub denumirea de »Iohann Deleanul, 
lohan Budai de Banul, lohanes Budai de banul, 
lan de Banul.» (Deci «Deleanul» seamenà a fi o 
cetire neéorectà a predicatului nobilitar «de 
banul.») t în Leina, 24 August 1820. B. a fost 
unul dintre cei mai talentati, mai eruditi, mai 
activi çimai mànoçi scriitori de pe la finea 
secl. XViU çi începutul celui urmâtor. Âncâ 
pe timpul când petrecea în Yiena ca cântare( 
de biserica a lucrat un diotionar roman-latin, 
care s’ar fi ?i tipàrit, fiind-câ î?i aflase un editor, 
daeà autorul s’ar fi dat îndupleoat sà adaugâ ?i 
însemnarea nemteascâ a cuvintelor. In timpul 
petrecerii sale în Leina a compus un vocabular 
rom.-latin çi latin-rom.; altul i'oni.-nem(eso çi 
nemjesc-rom., çi începuse âncâ çi un vocabular 
rom.-elinesc çi elinesc-rom. §i altul rom.-francez 
?i francez-rom. Singura clasifioare a cuvintelor 
rom. ce o face el în erudita «Introducere isto- 
riceascâ» delà «Lexiconul românesc-nemtesc», ne 
ai'atà îndeajuns, cât de orientât era B. în studiul 
graiului românesc. El este cel dintâiu, care s’a 
incercat sa desfaeâ graiul rom. în eleinentele, 
din cari este compus, urmàrind fiecare cuvent 
pânâ la fântâna din care se trage. Pêcat numai 
câ acest «Lexicon» ca §i mai toate celelalte scrieri 
ale lui zac âncâ netipâTite în bibUoteca centralâ 
din Bucuresci. Din limbisticâ a mai scris : «Teme- 
iurile gramaticei românesci»;«EundamentaGram- 
maticæ linguæ Eomænioæ», Leopoli, 1812; «Das- 
oâlul românesc la temeiurile gramaticei româ- 
nesci», çi «Teoria ortografiei românesci.» Din 
istorie a scris : «Kurzgefasste Bemerkungen über 
Bukovina»; «De originibus populorum Transil- 
vaniæ»; «De unione trium nationum Transil- 
vaniæ»; «Hungari vi armorum Transilvaniam 
non occuparunt.» Din beletristicâ : «'figaniada 
sau tabâra ’piganilor», poem «iroi-comico-satiric» 
în 12 cântece; «Trei vitoji», poemâ; «Menesmii 
sau fratii gemeni», bucatà teatralâ. (Cf. Sartori, 
Übersicht der wiss. Literatur des ôsterr. Kaiser- 
staates. Wien, 1834, p. 170; Cipariu, Prinoipia 
de limba. Blaj, 1866, p. 322—28; Analele Socie- 
tâtii Academice Române, t. 3, Bucuresci 1871, 
p. 105—116; Eevista Criticâ, Densuçanu, I. 349.)

Budfilul-de-Cfimple, (magh. MeeS-BodonJ, co-

munâ rur. în Trs., cott. Turda-Arioç, eu 1297 loc., 
Magh. çi Eom. (566). B. e amintit în 1332 sub 
numele Budun.

Budapesta, (Budapest), capitula Ungarieiçi re- 
sidenta reg., formata la 1872 din contopirea ora- 
çului Buda (açezat pe (ermurul drept al Dunârei) 
eu Pesta (pe (ermurul stâng al Dunârei), la cari 
s’a mai adaus opidul Buda veche (Aquincum) çi 
InsulaMargareta’. Prin B. cui'ge Dunàrea, care are 
lâtime de 300—800 m. B. e impartitâ în,10 dis- 
tricte, anume; l)Vâr, 2) Vizivâros, 3) 0-Buda, 
4) Belvâros, 5) Lipôtvâros, 6) Terézvâros, 7) 
Erzsébetvâros, 8) lôzsefvâros, 9) Ferenczvâros çi 
10) Kobânya. B. are regiune romanticâ. Comu- 
nicatiunea o mijlocesc 4 poduri, anume : Podol 
de catene (Lânczhid, fâcut la 1838—49, de 384 m. 
lung çi 12'6 m. lat, dupâ planul lui W. Clark); 
p. Margareta, construit 1872—75, de 567 m. lung 
çi 17 m. lat. ; p. càii ferate çi p. Francise losif 
s. milenar (1896). Intre podul Margeretei çi 
cel al câii ferate, pe (ermurul stâng al Dunârii, 
se extinde «Cheul Dunârii* de 4576 m. lung. 
Districtele sûnt împreunate între sine prin bu- 
levarde în forma de inelj cari se îucep aproape 
de podul Margaretei çi ating (ermuiul Dunârii la 
oficiul de vamâ çi elevator. Pe aceste le strâtaie 
numeroase strade radiale, între cari cea mai 
frumoasâ e Strada Andrâssy, care conduce în 
Dumbrava oraçului, de 2313 m. lungâ, are tien 
electric suteran ; în aceastâ stradâ se atlâ cele 
mai frumoase çi solide palate çi vile admirabile 
încungiurate eu grâdini. Pânâ la octogonul I. 
strada are o lâtime de 34 m., iar de aci încolo 
de 46 m. Dintre numeroasele piefe e mai fra- 
moasâ : piata istoricâ Francise losif. Pânâ înainte 
de 1867 pe aceasta se ridica colina de înooro- 
nare; e decoratâ eu monumentele cele mai în- 
semnate, s. e. Monumentul contelui St. Széchenyi 
(«cel mai mare maghiar»), m. Fr. Deak (»înte- 
leptul patriei»), al baronului los. Eotvos. In B. 
se aflâ: Piata istoricâ sf. George, pe ea e açezat 
monumentul generalului Hentzi. Dintre gràdi- 
dinile publiée meritâ amintire : «Dumbrava orn- 
çului», açezatâ în capëtul str. Andrâssy, eu nu
meroase stabilimente de distractie, precum : grâ- 
dinâ zoologicà eu menagerie, cire, teatru de varâ, 
scaldâ artesianâ, corso de trâsuri, museu de 
comerciu. etc. Suprafata ei e de : 116 Ha. Edificii. 
In B. se aflâ 1) Biserica garnisoanei, ziditâ prin 
secl. XIII. In ea e înmormêntat Andreiu Ill.j 
ultimul rege arpadian. 2) Bis. lui Matia, ziditâ 
pe vremea regelui Bêla IV., iar acum restauratâ 
in stil gotic ; cea mai frumoasâ bis. în Buda. 3) 
Bis. parochialâ din Pesta, ziditâ pe la 1500. 4) 
Sinagoga israelitâ în stil mauric eu 2 turnuri de 
câte 44 m. 5) Basilica din Leopoldin, eu o cupolâ 
colosalâ, începutâ la 1851, cupola s’a dârîmat 
la 1868, lucrarea s’a reînceputj dar e âncâ neter- 
minatâ. In cimiterul central dm Kerepes se aflâ 
numeroase mausolée; al lui Lud. Batthyâny, 
Deâk çi al mecenatelui roman Em. Gozsdu. Dintre 
edificiile profane publiée amintim : Palatul regai 
de pe dealul cetâ^i Buda, zidit între 1749—71. 
Acum se rezidesce. In acesta se aflâ capela lui 
Sigismund, unde se pâstreazâ ca reliquie sântâ 
dreapta regelui Stefan cel Sfânt; tôt în castelul 
regesc se pâstreazâ çi insigniile de încoronare 
ale regelui ungar. Palatul parlamentului de pe 
cheul lui Rudolf, Edificarea s’a început la 1883
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dupa planul lui Steindl, în stil gotio; ooupâ un 
teren de 15,327 m*. ; frontul spre Dunâre e 
de 268 m. lung, lâturile de 118 m. lungi, înâl- 
(imea de 27 m., are mai mnlte turnuri de câte 
70 m. îoalte o cupolâ de 108 m. Paiatele mi- 
nisteriUor, palatal Aoademiei de sciinte zidit în 
stil renaissance (1864), museul national maghiar 
(1834—41) eu 8 coloane corintice colosale ; poli- 
tecbnicul, Ludoviceul, opéra regeascâ din strada 
Andràssy în stil renaissance; gara vesticâ eu 
constructiunile sale de fier, gara esticâ eu un 
portai imposant, bazarnl, abatoriul, care eu tîr- 
gurile sale împreunâ are un areal de 14'14 bec- 
tare, bala de tîrg, casarme, etc.

Suprafata fi poporafiunea. Suprafata B.-ei 
e de 19,380 Ha., pe cari se aflâ 13,066 case 
(1891). Numerul locuitorilor e; 506,384 suflete 
(1891), dintre cari 14,147 sûnt solda(i. Dintre 
loc. 68°/o sûnt Magbiari, iar 320/0 Germani, Slavi, 
etc.; dupa religiune 313,537 rom.-cat., 102,377 
israeliti, 35,644 ref., 29,085 evangelici, etc.

Administrafia. Budapesta e cetate bberà reg., 
nmnicipiu independent. Senatul municipiului re- 
presintâ publicul capitalei, çi constâ din 400 
membri. Senatorii se aleg pe 6 ani, aça însâ cà 
jumëtate dintre ei se aleg tôt la câte 3 ani. Dintre 
senatori 200 sûnt viribçti, pe cari îi aleg to^ ce- 
tâtenii dintre cei 1200 cetateni, cari solvesc mai 
multâ dare. Ceealalta jumëtate de 200 membri 
se alege din districte dintre cetâtenii eu drept 
de alegere. Preçedintele municipiului e primanil 
suprem, aies de representauta municipalà pe câte 
6 ani dintre 3 oandida(i numiji de regele. Ad- 
ministrajia capitalei o conduce primarul suprem, 
coi doi vice-primari dimpreunâ eu consiliui orâ- 
çenesc, care afarâ de primari constâ din 10 con- 
silieti. In fruntea fiecârui district se aflâ o pri- 
mârie districtualâ. Oficialii capitalei, eu escep- 
tiunea celor mai inferiori, îi alege adunarea ge- 
neralâ pe câte 6 ani.

PoUtia capitalei o îngrijescerganele de stat. In 
fruntea ei se aflâ: câpitanul suprem; în flecare 
district so aflâ câte un câpitan distnctual. Do politie 
se fine çi oficiul de însinuare.

Capitula alege 9 deputa(i dietali.
Finanfe. Budgetul capitalei pe 1893 a fost de 

16.694,873 fl. Din erogatiuni l'9 mil. se folosesc 
spresoopul insti'uctlunii ; ceva preste 1 mil. pentru 
acoperirea speselor personalului de administra- 
tiune; pentru drumuri, strade, exproprieri, pa- 
vagiu oircal. 167,000 fl.; pentru curâtirea stra- 
delor 410,000 fl. ; pentru luminat 337,(X)0 fl., 
stc. Passivele capitalei au fost la 1890: 21'5 mil., 
ayerea totalâ 102 mil. fl., de unde résulta câ B. 
dispune de 80'5 mû. avéré ouratâ.

AutoritS.fi justifiare. In B. se aflâ curia reg., 
judecâtoria supremâ de compturi, tablâ reg., tri
bunal suprem reg. ung., tribunalul reg. de cambii 
çi comerciu, jui'iu de presâ, 6 judecâtorü cerouale,
1 criminalâ, camerâ advccafialâ, comercialà, no- 
tarialâ publicâ, etc. Oficiile sup. din resortul tu- 
turor ministeriilor. In B. au consulats 21 state.

Institufiuni militare. Comanda corpului IV. 
de armatâ comunâ, comanda supremâ a bonve- 
dimei reg. ung., pâzitorii coroanei reg. ung., 
comanda supremâ a jandarmeriei, academia de 
bonvedi, Ludoviceum, 12 casarme, etc.

Isvoare vindeeStoare fi scSldi. B. e avutâ în 
isvoare minerais. Apele calde lutoase-vâroase

se folosesc la diferite scalde, s. e. scalda Sâros, 
Bâcz, Budas, Hungaria. Ape vâroase-carbonice 
oonfin scaldele : Csaszâr, Lukâcs, ÿi celedin Insula 
Margareta, asemenea çi isvoarele artesiane din 
Dumbrava oraçului. Are §i isvoare de ape mine
rais amare, s. e. lAgymanyos, Dobozô, Èelenfôld 
9i Ôrmezô.

Stâri culturale. Numërul anaUabetilor în B. e 
destul de mare arâtând 26'50/0 ale poporatiunii, 
deçi atât guvernul cât $i oraçul jertfesc mult pentru 
ridicarea atârii culturale a locuitorilor capitalei. 
Institute culturale: Academia magbiai'â, Mu
seul national magbiar, Museul tecbnologic indu
strial çi numeroase societâti literare, sciintifioe, 
artistice, filantropice, etc. Teatru national, teatru 
poporal, opéra reg., etc. Instrucfiunea: Univer- 
sitatea (1892 eu 3601 ascultâtori), politecbnic 
(Jôzsef müegyetem). conservatoriu de musicâ, 
11 gimnasii, 5 çcoale reale, mai multe $coale 
superioare çi civile de fete çi de bâieti ; 6 pre- 
parandii, 168 çcoale popoiale eu 47,909 elevi, 
41 asile de copii, mmte çcoale spéciale.

Institufiuni economice, institutul principal al 
bancei Austro-IJngare, 95 de institute de crédit 
çi economii peactii(1891), eu un capital de actiuni 
de 63'8 mil., întreprinderile industriale 58'8 mil., 
institutele de asigurare 8'6 mil., Bursa.

Industria, comerdul fi comunicafiunea. Morile 
de fâinâ, în cari lucrâ preste 3000 oameni, fumi- 
seazâ pe an 4'6 mil. kgr. fâinâ çi l'3 mil. kgr. 
târite. Se aflâ 31 fabrici de maçine mai aies 
pentru aparate economice. Fabrica Ganz & Comp. 
are 25(X) lucrâtori, apoi fabrica de maçini çi 
vagoane a statului (950 lucrâtori), fabrica de 
coràbii din Buda vecbe eu 2000 lucrâtori. Be- 
râriile din B. (Dreber çi Berâria pe actii din 
Kôbânya) produc pe an 3(X),000 bl.; fabrici de 
spirt (14 etabl.), 2 fabrici de tutun çi tigâri eu 
preste 2000 lucrâtori ; o fabricâ ung. de arme eu 
1450 lucrâtori, fabrici de tigle, cârâmidi, ciment, 
tipografii., apoi numeroase fabrici de cuptoare, 
sticle, portelan, maiolica, instrumente musicale, 
producte cbimice, otet, sâpun, întârealâ, var, 
lemnuçe, rafinârie de oleu çi petroleu, mobile, 
jalusii, piele, veçtminte, flori artifioiale, etc. Ar- 
ticlii principali ai comerciului sûnt: cerealele 
(mai aies grâul, fâinâ), lemne çi cârbuni, piei, lânâ, 
oue, poame, unsoare, slâninâ, vite cornute, oi, 
porci, etc. In 1891 s’au transportât 167,0(X) 
vite cornute, 101,000 vitei, 167,(X)0 oi çi 662,000 
porci. In Kobânya se aflâ totdeuna un numër de 
140,000—150,OClO porci.

Comunicafiune. Sûnt trei gâri principale : 
Vesticâ, a societâtii Austro-Ungare, çi Esticâ 
ambele în Pesta, çi Sudicâ în Buda, din cari 
comunicatiunea se face în toate pâi'tile (erii, 
precum çi eu (erile mârginaçe. Afarâ de aceste 
mai sûnt vr'o 5 câi ferate locale. Comunioa- 
tiunea internâ se face eu: birje, omnibuse, 
tramvaiuri ou cai çi electrice, cari perourg toate 
stradele principale. Pe Dunâre comunioâ: vapoare, 
luntri propeller. Transportul pe câile ferate a fost 
în 1890 29'3 mil. kgr. (= 780/0), iar pe corâbii 
8-2 mil. kgr. (= 22%).

In Buda se aflâ un tunel pe sub dealul cetâtii, 
iar pentra urcarea mai repede a dealului o rarapâ 
(1873), precum çi cale feratâ dintatâ, sistem Rigi, 
care conduce pe Svâbbegy. B. are o refea mare 
de linii telefonice, stâ în legâturâ telefonicâ eu
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Yiena 91 Berlinul. Comunioafia telegrafioâ în 
1893 a fost de 2*33 milioane depeçe, cea postal à 
28'4 mil. eorisori çi 270 mil. fl. valori. In 1895 
au sosit în B. 128,061 stràini. [Dr. P. O.]

Istoria. In looul unde este a(}i Buda veche, 
au întemeiat Celfii âncà înainte de Christos 0 co
lonie, care apoi Eomanii au numit-o Aquincum 
(v. ac.) In timpul migrârü popoarelor Aquincum 
a fost distrus; mai tânjiu s’a format oraçul Buda 
în dreapta Dunârii çi Pesta în stânga aoestui 
rîu. Dupa invasiunea Tatarilor, regele Bêla IV. 
(1244) dâ drepturi oaspefilor sëi din Pesta (hos- 
pites nostri de Pest). Numele »Pesta« e de ori
gine slavâ çi înseamnâ »ouptor« caçi germ. »üfen«. 
La 1444 Buda devine fortareafâ, iar sub Matia 
Corvinnl residenfâ çi întrece Pesta în desvoltare. 
1541—1686 în Buda résida un paçà turcesc, çi 
oraçul sufere mult sub repefitele asedii; Pesta 
remâne neînsemnatâ. Dupa alungarea Turoilor 
ambele oraçe devin libéré regesci ; Maria Teresia 
transpune universitatea la Buda (1777) çi zidesce 
aoi palat (1771). losif IL zidi palat nou çi mutà 
universitatea în Pesta (1784). De atunci Pesta 
luà un avênt putemic çi se desvoltà mereu, mai 
aies prin comerciu çi prin comunicafiunea eu 
vapoare pe Dunâre, deçi 1838 çi 1876 suferi 
mult prin esundàri. Dupa pactul delà 1867 B. 
devenind capitala Ungariei joacârol politic. 1874 
se unesc ambele oraçe într’unul, prin ce se în- 
cepe O epocâ noua în desvoltarea acestui oraç.

Budaun, capitala provinciei indo-brit. eu acelaçi 
nume. 33,680 loc. ; un fort în ruine, misiune 
americanâ eu çcoala de fete.

Buddha, (sanscr., = deçteptatui), întemeietorul 
religiunii numite dupa dînsul Buddhism. Cre- 
dincioçii sëi îl numiau Siddhârtha, iar el se numia 
Sâkjamuni (eremit) ; a trait prin secl. VII. a. Chi-.

Buddhismul ca fonnâ de reUgiune e mâiiu- 
risit astâ(Ji ca. de 30°/o din tofi locuitorii pa- 
mêntului. In esenfa sa este un fel de quietism, 
care culmineazâ în urmâtoarele «patru adevë- 
rurii (porunci): 1) Dnrerea este urmarea exis- 
tentei ; 2) Durerea se produce prin rîvna pentru 
existenfâ çi prin multâmirea acesteia; 3) Ba se 
poate înlâtura când se înlâturâ nîsuinfa de a mul- 
tâmî existenfa, când înceatâ existenfa; 4) Calea 
pentru aceasta consista întru a nu mai avé plâ- 
cere de a exista, întru a nimicî existenfa. Mij- 
loacele, cari conduc la aceasta mântuire, sûnt 
cele çese perfectiuni (vîrtufij: cunoscinfa, mo- 
raütatea, munoa, elemosina, râbdarea çi iubirea 
deaproapelui. Mântuirea résulta din combinarea 
celei mai luminate sciinfe eu viitutea, aceasta 
este Nirvana (v. ac.), adecâ rentoarcerea indi- 
vidualitâtii ca un nimic, în nimicul primordial. 
(Cf. Scherr, Gesch. der Religion.) [PI.]

Buddieia L., (botan.) gen de plante din fam. 
Loganiaceelor, arbori çi arbuçti, ou 70 specii, 
tropice çi subtropice ; unele se cultiva la noi ca 
plante décorative, ca B. curviflora Hook. din 
laponia, çi B. Lindleyana Port, din China çi 
laponia.

Budduma (ledina), popor african, din Sudan, 
circa 15,000 sufl. ; Mobamedani.

Budejovioe, (cefc.J germ. Budweis. (v. ac.)
Budeni, câtun în Rom., j. Vlaçca, pendinte 

de com. Comana, situât pe un loc mlâçtinos çi 
bogat în vénat de apâ. Ai-e 0 bisericS de zid, 
en un preot. La marginea de est a satului este

O vilâ, fostâ a lui M. Cogàlniceanu, aoum a lui 
Em. Grâdiçteanu; din balta se sooate multâ 
trestie pentru acoperirea caselor; se cultiva go- 
goçii de mâtasâ.

Budenz, losif, fllolog magb., n. 1836 în Ras- 
dorf, lângâ Fulda (Germania). 1858 a venit în 
Ungaria, dedicându-se studiului comparativ al 
limbilor finico-qgrice çi altaice; 1868 docent la 
Universitatea din Budapesta, 1872 profesorpentni 
limbile altaice. f 1892. Opéré: Verbe denomi- 
native în limbile ugrice, Gramatica flnicâ, Vo- 
eabular comparativ magbiaro-ugric.

Budesci, numele mai multor localitafi în Rom., 
mai însemnate; 1) B., com. lur. în j. llfov, 
situata pe termul stâng al Argeçului, compusà 
din sat. : B. çi Negoesci-Posta, eu 2094 loc. în 
mare parte figani ; sat. B. nnmerâ singur 2003 loc., 
cari se ocupâ eu agricultura çi pràsirea vitelor; 
aici se aflâ reçedinfa subprefecturei pl. Negoesci, 
judecàtorie de ocol, 0 companie de Dorobaufi ; 
1 bisericâ çi 1 çcoala mixtâ; moçia generalului 
Manu eu 0 frumoasâ grâdinà ; 2) B., com. rur. 
în jud. R.-Sàrat, pl. Oraçului, compusà din un 
singur sat eu 1373 loc. 3) B.-Ghicài, com. rur. 
în j. Neamfu, pl. Sus-Mijlocol, compusà din 
sat. : B.-Ghicài, Climesci, Fàurei, Micçunesci çi 
Tatomiresci, eu 2446 loc., agricultori çi economi 
de vite; are 5 biserici çi 1 çcoalà.

Budge, Ivliu, medic germ, n. 1811 în Wetzlar; 
profesor de anatomie çi fisiologie în Bonn çi mai 
târ(}iu în Greifswald, unde f 1888; s’a distins 
pe terenul fisiologiei nervilor. Opéré: »Unter- 
suchungen über das Nervensystem«, (2 vol. ; 1841 
pânà 1842), «Handbuch der Physiologie».

Budget, (engl., pron. bbdget ; franc., pron. bidge ; 
rom. buget), din cuv. franc, vechiu Bougette, ori
ginal = pungà, apoi portofoliu ce servea pentru pà- 
strareasocotehlor statului; în general: prelimi- 
narul de spese al unei administrafiuni finanfiare, 
care se supune aprobàrii unei autoritàti ori cor- 
poratiuni. B. statului este prelirainarul cheltue- 
lilor çi veniturUor statului pe un timp anumit 
Scopul B.-lui este: asigurarea ordinei çi oon- 
trolei permanente în econemia statului. Dreptul 
de B., în înteles obiectiv este totalitatea legilor 
referitoare la statorirea çi încassarea veniturilor 
statului çi la controlarea folosirei lor, iar în 
înteles subiectiv: dreptul de a înouviinta B.-uI.

Tn Remania B. statului îçi are originea, ca 
cele mai multe întoemiri moderne rom., delà 
Regulamentul organic. Firesce cà erau çi înainte 
socoteli çi tabele de venituri çi cheltueli, deoât 
ele nu erau supuse la nici 0 regulà çi n’aveau 
nici O stabilitate. (Starea Bnantelor pe vremea 
Fanariotilor e aràtatâ în memoriile generalului 
Bauer. De acolo çi din câteva alte sorginte e 
scoasà lucrarea lui L. Colescu: »Gesch. de.s ruiii. 
Steuerwesens in der Epoche der Plianarioten« ; 
München, 1897. Pentru perioade çi mai vecbi, 
consulta Rascanu, Calmuschi, I. C. Codrescu, 
în Rev. Nouà, 1889, pag. 222 çi urm.) Cele mai 
multe B.-e din epoca delà Eegul. organic pânà 
la Unire sûnt publicate în Analele parlamen- 
tare, în oolectiunea Odobescu a Acad. Rom. çi 
în Anuarele sau Almanachurile Statului, cari se 
publioau pe acele vremuri. B. se flxeazâ în fie- 
care an prin 0 anume lege, care se munesce 
legea de finante .çi care trebue sà lie promul- 
gatà înainte de expirarea anului budgetar. Pre-
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scriptiunile generale, dupa care tretue sa fie 
pregâtit çi aplicat B.-ul, se gâsesce în legea 
oomptabiütatii generale. Pana la 1880 anul bud- 
getar coincida eu cel civil. De atunci, din causa 
cà numeroasele serbàtori ce sûnt toemai delà 
20 Dec. pânâ la 15 lan., fâceau anevoioase lu- 
crârile, sfa fixât la 1 Apr. Deoareoe nici toate 
plâtile nici toate încassârile nu se pot face (}i 
eu ()i, anul budgetar expirât se prelungesce eu 
6 luni çi perioda aceasta de 18 luni se nu- 
mesce exerdfiu. A^a câ delà 1 Apr. pânâ la 
1 Oct. cassele publice fac operatiuni în comptul 
B.-lui expirât ?i în comptul B.-lui în aplicafie. 
B. nu se presintâ Senatului, ci numai Camerei 
çi se promulgâ în Monitor. Cai'acteristicele 
B.-lor rom. sûnt: propoi^iunea mare de veni- 
turi care nu provin din imposite, (vên(}âri de 
lemne, arêndâri de moçii çi de bàlti, refetele 
câilor ferate, navigatiuni maritime, vên(}àri de 
piaeti, vin, vi^â, cârbuni de piatrâ, vêntjâri de 
bunuri çi moçü, chiriile proprietatUor urbane 
ale statului, etc.), marele numër de monopoluri, 
(carfi de joc, praf de puçcâ, chibrituri, sare, 
tutun) çi cheltuirea aproape anualâ de 30—40 
milioane procui'ate prin împrumut pentm lucràri 
publice mari, (câi ferate, poduri, casârmi, forturi, 
palate administrative, restaurâride catedrale, etc.) 
La îneheierea exercifielor, adecà la 1 Oct. se pu- 
blioâ câte o Situatiune a tesaurului public. Delà 
1893 se publicâ çi o Situafinne lunarâ, din 
care se vede mersul operaliunüor de tesaur. Mai 
târijiu, cam ou 2 pânâ la 4 ani, publicà Inalta 
Cuite de compturi o »Declaralie«, care e o cer- 
cetare amenunîitâ a gestiunilor anuale. Acesta e 
controlul administranv sau judiciar, câci Curtea 
pune în urmârire pe agen^ii comptabili, ordo- 
nanjàtori sau plâtitori în sarcina cârora gâsesce 
vr’o neregularitate. Se mai exercitâ çi un con- 
trol parlamentar, care însâ fâcêndu-se prea 
târcjiu, e lipsit de ori ce eficacitate.

B.-ele jiidefélor fi comunelor se alcâtuiesc de 
consiliile judeîene sau comunale conform legii 
çi se presintâ apoi spre aprobare ministerinlui 
de interne.

BudlenI, corn. rui1. în Eom., j. Goi’j ; e for
mata din cât. : B. çi Piçteçtii din deal. Are 
0 întindere de 1200 hect. eu 1430 loc., o çcoalâ 
çi 4 biserici.

Budila, (magb. BodolaJ, corn. rur. în Trans., 
cott. Treiscaune, eu 1725 loc. Magh. çi Rom. 
(749) ; fabrici de spiit, pâduri întinse. Castelul 
de aici a fost derâmat de Mibaiu Viteazul.

Budltica, (engl. Budding), prâjitura. Aluatul 
se preparà în general din unt, ouë, fâinâ çi lapte, 
la care se mai adaugâ uneori stafide çi al te in- 
gredien(e. Aluatul se flerbe în aburi, légat îiitr’o 
servietâ sau într’o formâ anumitâ. Sûnt deosc- 
bite feluri de B., între cari cea mai oiigmalà 
este aça numita Plumppudding, eu grâsime de 
rinichi.

Badine^, oomunâ în Buoovina, câp. çi j. Sto- 
rojineL ; formeazâ com. çi parochie eu com. 
Opaiful çi Cireçul, cari au împreunâ 1960 loc., 
(1649 ort., 144 cat. çi 120 mos.) ; moçie boiereascâ 
çi câte 0 çcoalâ de 1 clasâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Biidinger,Max, istoricgerm., n. 1828în Cassel; 
1861 prof, pentru istorie la univ. din Zurich, 1872 
in aceeaçi calitate în Viena. Opéré: »Oester. 
Geschichte bis zum Ausgange des 13. Jahrh.«,

(1858); »Ein Buch ungar. Geschichte», (1866); 
«Vorlesungen über engl. Terfassungsgeschichte», 
(1880).

Budinti, com. rur. în Bânat, cottul Timiç, eu 
1088 loc. Rom.

Budislavul, munte în Rom., j. Argeç, pl. Lo- 
viçtea; are o înâl(ime de 2397 m. deasupra ni- 
velului Mârii Negre; de aici pleaeâ Culmea-Coziei 
priutre rîurile Oit çi Topolog.

Budisteanu, Constantin, general de divisie, 
comand. corp. I. de armatà, ministi'u de resboiu 
al României în cabinetul D. Sturdza delà 4 Oct. 
1895—96; n. Noemvrie 1838 în Bucuresci, a 
fâout studiile militare în (pearâ; întrat la 1856 
în armatâ ca sub-locotenent, ia jtarte ca colonel 
comandant al brigade! a doua de infanterie din 
corpul I. la ataoul Plevnei în Oct. 1877, unde 
este greu rânit; la 1892 este înaintat general 
de divisie. B. este elev al promotiunii I. a çcoalei 
miUt. din Bucuresci (1854—56). Ca miuistiu 
de resboiu, între alte îmbunâtâfiri aduse orga- 
nisaîiunii armatei, creà Batahonele de milieu, 
destinate a constitui cadrele armatei de 2-a linie 
çi modificà legea soldelor çi a posi(iuoii oficierUor.

Budoar, (franc, boudoirj, cabinet élégant 
pentru femei, de regulâ alâturi eu caméra de 
dormit.

BiidSs, (PuturoBul sau Puciosul), munte în 
Trans., cottul Treiscaune, 1174 m. înalt. Pe 
coastele lui, la o înâltime de 1053 m., se afiâ 
0 peçterâ de 2 m. largâ, 6 m. înaltâ çi 14 m. 
lungâ, în interiorul peçterei se desvoaltâ gazuri 
de acid carbonic çi idrogen sulfurio; pâre(ii 
sûnt acoperi(i de sulfur. Mul(i reumatici îçi cautâ 
aci vindecarea.

Budrun, localitate în vilaietul Aidin, Asia micâ, 
eu 5—6(300 loc. çi un castel zidit (1402) de ca- 
valerii Ioani(i din Rodos. In apropiere se afiâ 
ruinele oraçului Halikamassas.

Budua, sau Budva, oraç çi port în Dalmatia, 
câp. Cattaro; 2612 loc., fort, comerciu eu sare 
de mare.

Budur, trunchiu de arbore gâunos; stâncâ pe 
care se (ine capra neagrâ.

Budureasa, (magh. Bondoroseô), com. micâ 
în Ung., cott. Bihor, eu 159 case çi 1111 loc. 
Rom. gr.-or. ; bisericâ debilâ, çcoalâ regulatâ. Te- 
ritoriul e 52-775 jug. cat., tôt mun(i eu pâduri 
seculare, este posesiunea eppului roman gr.-cat. 
de Orade. Ocupatiuneâ locuitorilor este pomâ- 
ritul, industrie de casâ çi lemnàritul. In apro
piere se afiâ sta(iunea de curâ climaticâ «Stâna 
de Vale«. (v. ac.) [f]

Budweis, (ceh. BudejoviceJ, oraç în Boemia, 
lângâ rîul Moldova; 28,501 loc. (1890), între 
cari 11,670 Germ., iar ceialalfi Cehi; soaun épis
copal ; seminar, 4 çcoale secundare çi mai multe 
çooale primare; çcoale de specialitate ; multe fa- 
brici, coinei'ciu înfloritor; centml liniei ferate 
Viena-Eger.

Buena Pohl., plantâ, syu. eu Cosmibuena R. 
et. P. (v. ac.) sau dupâ alti autori eu Casca- 
rilla (v. ac.)

Buen-Ayre, insulâ, v. Bonaire.
Buenos-Aires, (Bun-Aer.), 1) B.-A., cea mai 

mare çi mai impopulatâ provincie în partea 
sudicâ a republicei Argentine (America de sud), 
avênd pe o'suprafa(â de 305,119 km8., 921,222 loc. 
(1895). Terenul. în general çes, e traversât numai
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de 2 çiruri de dealuri delà nord-veet la sud-est; 
nul cel mai insemnat e Salade, nu e navigabil. 
Clima e temperatfi, dar din causa uraganelor de 
sud-yest nu e totdeuna placuta. 'Tinuturile cele 
mai fertile se aflâ între Parana, La Plata Sa
lade eu cele mai întinse posesiuni pentru paçunat. 
Ocupatiunea principala a Iccuitorilcr e eccncmia 
de vite. La 1895 numeia aceasta prcvincie 7'19 mil. 
vite cemute, l‘68 mil. cai çi 52-20 mil. ci. Capitala 
previnciei pânâ la 1880 era 6.-A., de atunci e La 
Plata. LecalilSti niai însemnate afara de capitala 
sûnt: San Nicolas, lângà Parana, eu 12,268 loc., 
Mercedes eu 13,000 lec., Deleres eu 10,000 Icc. 
Chivilcey eu 16,000 lec., eu cemerciu insemnat 
de preducte agricele, çi Bahia-Blanca, lângâ Na- 
pesta, 7 km. delà Océan, avênd cemerciu în- 
semnat de export. Finanfele previnciei sûnt în 
mare disordine.

2) B.-A; (Ciudad de Nuestra Senora de B.), 
capitala republicei Argentine, situata pe fermul 
estuarului rîului La Plata, 275 km. delà marea des- 
chisâ, avênd 665,243 loc. (1895), între cari 200,000 
Italien!; aici e residenfa guvemnlui, a cengre- 
sului, a cerpului diplomatie, a consulilor strâini 
çi a archiepisoopului de Argentine. Ora^ui, sentit 
prin O citadelâ çi mai multe forturi, e constniit 
foarte régulât; are 15 piete frumoase, între cari 
locul prim îl ocupa piata Victoria eu catedrala, 
casa oraçului (cabildo),palatul guvernului ri statua 
libertatii, ridicatâ în amintirea revolutiunii delà 
1810. Afara de catedrala mai sûnt 14 biserici cat., 
4 protestante ri niai multe mânastiri ; între zi- 
diri locul prim îl ocupa casa representantilor, 
mai sûnt numeroase instituts de binefacere, 6 
teatre çi 1 opéra. In fruntea institutelor de în- 
vètâmênt sta universitatea, fundatâ la 1821, eu 
3 facnltari ; apoi mai sûnt: 1 ?ooalâ militarâ, 
1 seminar teol., 134 çooale publ. çi 179 priv. ; 
çcoale de arte ri industrie; institute ri societâti 
soiinrifice. Aici apar 102 foi, între cari 24 ()ilnio, 
Industrie, pe làngâ tôt proteofioniamul, pana acum 
n’a luat avênt mai însemnat; în privinfa comer- 
cialâ B.-A. este centrul natural pentru America 
de sud. In 1895 exportul a fost de 60 mil. Pesos în 
aur, iar importul de 80 mil. Oraçul posede un port 
în lungime de 5 km. eu 4 docuri mari çi 2 basine 
dereserva; în 1895 au întratîn port 6494'vapoate 
stràine çi 3382 corâbii eu vele. ' [nt.]

Buen-Retiro, fost castel regesc lângâ Madrid ; 
distrus în revolu(ia din 1868; acum museu de 
artilerie.

Buettnerla L., (botan.) gen de plante lignoase 
erecte, oâtârâtoare sau sarmentoase din fam. 
Sterculiaceelor, trib. Buettnerieae, ce cresc pre- 
tutindene sub tropi, dar mai aies în America. 
Unele specii (ca B. dasyphylla Gay. B. scabra L. 
ç. a.) se cultiva la noi în florârii; altele se fo- 
loseso în Venezuela sub numele de zarza- 
hueca ca depurativ çi sudorific. [A. Pr.]

Buettnerlaoee, familie de plante, identicâ eu 
Sterculiaceele. (v. ac.)

Buf, pasere, v. Bube.
BufanI, (bânâtenesce : bufeni) sau J’àreni (ban. 

târâni, adecâ veniti din 'feaia Eom.) numesc »frâ- 
tu(ii« bânàteni pë Iccuitorii din comunele mon- 
tane : Boeça mont. (Bogça), Féru (Moravifa-Eisen- 
stein), Eeçita mont., Vâliug (Franzdorf), Doc- 
necea (Dognaeska), Oravifa mont., Ciclova mont., 
Sasca mont., Boçneao (Moldova noua), Rusova

noua çi Straja (Lagerdorf). farenii, dupa ce în 
patria noua luarâ un bun avênt, devenirâ fuduli, 
începuiâ a polecri pe Eomànii moçneni eu 
numele *fràtu{U, iar aceçtia nu li-au remas da- 
tori, ci li-au soos numele de »B.« çi »bribe(i« 
(vrabii). B. sûnt probabil urmaçii celor 13 inii 
de Romani, despre cari N. T. Velea (pce, cà au 
emigrat din Oltenia de greul birurilor la 1641—46, 
çi despre cari T. Laurian suspne câ la 1715 ar 
fl întârit la porunca Turcilor cetatea Timiçorii, 
dar e constatât, câ erariul montan a chiemat çi 
mai tài'diu, pe la finea seclului trecut, niulti Ro
mani olteni ca lucrâtori de mine pe domeniile 
camerale, asigurându-le dotarea preoplor çi în- 
vëtâtorilor. Acum aceastâ populape numerâ ca 
la 15 mii suflete; B. însâ nu se prea sporesc, 
pentru-câ nu se încuscresc eu frâtupi çi prea 
sûnt dedap la train bun. Femelle sûnt foarte 
fi-umoase çi se îmbraeâ eu gust; ele poartâ opreg 
dinapoi (nu chifele eu ciucuri ca frâtufele) 
çi câtrinfâ dinainte ; gulerul, pumnaçii çi poalele 
sûnt împistrite eu bâtealâ vînâtâ sau neagrâ; 
unele poartâ suinnâ (suenâ) preste câmaçâ (nu 
chimeçâ ca la frâtup); B. sûnt oameni frumoçi 
çi inteligenp lucrâtori; ocupapunea lor princi- 
palà este oonâritul, cârbunâritul, chiria (cârâu- 
çitul) çi economia câmpului ; meseriaçii çi indu- 
striaçii lor dau înderêt. Imbrâcâmêntul B.-lor 
asemenea difere de al frâtuplor; ei poartâ câ
maçâ de bumbac lungâ pânâ preste genunchi, 
legatâ en o curea peste mijloc, çubi lungi albe, 
croite pe trup, cojoaoe scurte, pe cap poartâ pâ- 
làrii çi câciuli, iar frâtupi poartâ chimeçi de fuior 
çi de lâor, mai scurte, se leagâ eu brâciri peste 
mijloc, poartâ çubi eu glugâ çi cojoace largi çi 
lungi çi adese clâbete de miel pe cap. Vorba 
B.-lor se deosebesce de a frâtuplor mai aies în 
uniflearea oonjugapnnii a treia eu a doua (a fâceâ, 
noi mergèm, fâcèm, ve ducèp), a pluralùlui ou sin- 
gularul (el face, ei face), în eliminarea conjunc- 
tivului la prima conjugatiune (nu poate sâ mâneâ, 
ea nu vrea sâ cântâ), ç. a. B. întoemai ca çi ceia- 
lalp Romani bânà(eni articuleazâ în u fâra l 
(omu, pomu — nu omul, pomul). 'figanii venip 
eu B. de odatâ ca zlâtari (spâlâtori de aur) au 
pâstrat mult mai curât graiul oltenesc. [E. T.]

Bufet, (franc, buffet), dulap pentru mâncâri, 
vase, ai'gintârie, etc. ; masâ eu mâncâri, la cari 
oaspepi se servesc înçii; sala de mâneare.

Buff, Charlotte, prototipul Lotte-i în »Sufe- 
rinfele tinërului Werther» de Gbthe, fîca unui 
«Amtmann» în Wetzlar. Gothe a ounosout-o la 
1772 ; flind ea însâ logoditâ eu I. Chr. Kestner 
(în «Werther» Albert), Gothe a pârâsit or^ul 
Wetzlar, ca sâ nu conturbe relatiunile tinerilor 
fldanjap.

Buffa, Citai.) farsâ; Opéra B., piesâ de opéra 
conricâ.

Buffalo, (pron. bef— ), oraç eu port însoninat 
în statul Nor-d-American New-York, sitrratla ex- 
tremitatea nor-d-esticâ a lacului Erie çi la' capëtul 
canalului Brie, fundat 1801 ; la 1820 eu 2095, 
iar la 1890 eu 255,664 loc. ; scaun épiscopal, uni- 
versitate, arsenal, çantiere, fabrici numeroase çi 
cemerciu însemnat eu cereale.

Buffo, (ital. Buffone, franc. Bouffon), perso- 
nagiu comic în opéra ital.; (v. Buffa). Bufo- 
nerie, lucru glumef; operetâ comicâ.

Buffon, Louis Leclerc, conte, celebru natu-
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ralist çi scriitor frc. de primai rang, n. 1707 în 
Moutbard, priini o educatiune aleasà çi, dupa 
termiuarea studiilor, fâcù mai multe câlâtorii. 
In 1739, pentru memoriile sale despre chestiuni 
fisice $i astrononiice, §i despre aplicarea sciintei 
la industrie çi agrioulturâ, a fost aies în A.ca- 
demie çi numit intendant al grâdinei regelui. In 
aceasta functiune concepù planul de a da un 
tablou general al naturel; ajutat çi de alÿi sa- 
vanti, publicà(1749)primele volume din «Histoire 
naturelle®, opéra sa prinoipalâ, care numerâ 44 
vol. ; operatul se tipâri întreg numai dupa moartea 
lui B. Trâind âncâ, i-se ridicà o statua la în- 
trarea Museului. La alegerea lui ca membru al 
Academiei frc., {inù vestitul «Discoure sur le 
style®, caractérisât prin maxima»stilul este omul«.

Bufna, Bufnifa, pasere, v. Buhe.
Bufonidae, (zool.) famille din clasa Batracie- 

nilor (Amphibia), ord. Anurelor, subord. Phanero- 
glosselor, cuprinde animale eu organele auditive 
pe deplin desvoltate; se cunosc 100 de specii 
cuprinse în 4 genuri. In Eom. trâiesce genul 
Bufo Laur., cea mai comunâ specie, mdgaris, 
broaseà râioasà, (franc, crapaud ; germ. Gemeine 
Krôte). Lungà de 8—20 cm., pe deasupra coloratà 
cenusiu-castaniu, cenuçiu-negru sau verde înehis, 
uneori patata pi eu umflâtari mici neregulate; 
pântecele colorât mai desebis. Trâiesce prin grâ- 
dini, se retrage în locurile umede pi întune- 
ooase, în excavatiunile zidurilor vechi sub pietri, 
în pivniti pi ebiar în pâment. Ele sûnt folosi- 
toare agriculturei fiind-câ se nutresc eu omi(Ji, 
larve pi insecte vâtëmâtoare. De broasca râ- 
ioasâ leagâ poporul roman o multime de super- 
sti(iuni.

Bufonite (piatra broascelor), diu(ii petrrficati 
ai Fyknodon^lor (pesci), în formatiunea Jurasicâ.

Buftea, sat în Rom., j. Dfov, pl. Snagov, lângâ 
Colentina; face parte din com. rur. Bucoveni; 
un castel frumos al prinoipelui Al. B. Stirbey 
pi 0 capelà, în care se aflâ înmormêntat fostul 
Domn Stirbey.

Bug, rîu; 1) B. vestic, afluent din dreapta al 
Vistulei, isvoresce din Galitia, se împreunâ eu 
Narew pi se revareâla Nowo-Georgiewsk ; 730 km. 
lung, preste .500 km. navigabil. 2) B. eatic, rîu 
în Rusia sud., se revarsâ în limanul Niprului, 
801 km. lung. Vapoare mai mari il pot perourge 
numai pânâ la Nikolajew.

Bugeac, partea meridionalâ a Basarabiei, între 
Nisti-u pi Dunâre. (v. Basarabia.)

Bugenhagen, Johann, numit pi Pomeranus sau 
Br. Pommer, reformatorgerm.,n. 14851aWollin ; 
profesor la Wittenberg (1522), superintendant ge
neral al electoratului (Kurkreis, 1536); aîntrodus 
reformafia în Braunsebweig, Hamburg, Lübeck 
pi Pomerania. Pentru acelapi scop s’a dus în Da- 
nemarca, unde a fost primai rector al univer- 
sitàtii din Copenbaga, dar în curênd s’a întojs 
la Wittenberg (1542). I-a ajutat lui Luther la 
traducerea bibliei, pi a tradus-o în graiul «Platt- 
deutsch«,(1533); eu Melanchthon a scris interimul 
din Lipsea, 11545), singur istoria Pomeraniei. j" 
1558. Biogr.' de Vogt, 1867. [W. R.]

Bugenifa, musebiu de câprioarâ afumat.
Buget, V. Budget.
Buggy, (engl. pron. bogghi), trâsurâ upoarâ 

neacoperitâ, eu 2 (în America eu 4) roate. înalte, 
de un cal, pentru 1—2 persoane.

Bughea, suburbiu al orapului Câmpulung (Rom. 
j. Mupcel), posedâun stabilimeutbalnearcuisvoare 
de apâ mineralâ ioduratâ, chloro-sodicâ, sulfu- 
roasâ pi feruginoasâ, care a fost analisatâ de Dr. 
A. N. Bernad-Lendway. (Cf. I. Félix, Tractat de 
Igiena publicà pi de Polifia sanitarâ, partea II. 
Bue., 1889.)

Bugi, Bugizi, Buginezi, popor malaic, în sudul 
insulei Celebep; oameni biuofâcuti, inteligenfi pi 
cinstifi ; au Umbà pi literaturâ proprie pi au for
mat pi câteva State mici. Se disting ca marinari.

Bugulma, orap în guv. rus. Samara, lângâ Bu- 
gulminca, 12,895 loc., mare comerciu eu vite pi 
bumbac.

Bugurusian, orap în guv. rus. Samara, lângâ 
Kinelpi pe liniae.f. Samara-SIatoast; 20,511 loc. ; 
în Sept, se (ine un tîrg mare, la care se învêrtesc 
preste 400,000 ruble. In apropiere isvoare de 
asfalt pi pucioasâ.

Buha, Buhac, v. Buhe.
Buhftescl, com. rur. în Rom., j. Vaslui, lângâ rîul 

Bêrlad. Este formatâ din sat. : B. de jos, B. de 
mijloc, B. de sus, Voinesci, Uncesci pi Mâcresci, 
eu 2413 loc., cari se ocupâ eu agricultura pi 
crescerea vitelor. Are 4 biserici eu 3 preo{i pi 
1 pcoalâ.

Buhalo, instrument musical, se întrebuin^eazâ 
numai odatâ pe an, în ajunul anului nou, când 
colindâtorii umblâ eu pluguporul; e între- 
buin(at numai la Romani. Se face din o putinicâ 
sau cofâ depaiW, legatâ la gurâ eu piele de oaie 
dubitâ, în mijlocul câreia se aflâ o puvi(â de pêr 
de cal ; aceastâ puvijâ se udâ eu apâ pi se trage 
eu amêndouë mânile — schimbând când una când 
alta, — prin ce se produce o vibratiune, care 
seamënâ eu ragetul B.-lui, de unde vine pi nu- 
mirea instrumentului.

Buhalu de baltà, (Botaurus stellaris), o pa
sere bâltâreatâ, petrece piân trestiile de lângâ 
ape, nutrindu-se eu animale de apâ; ciocul lun- 
gâret pi ascujit; grumazii par afigropi, din causa 
penelor sborpite; pe spate galben-ruginie eu pete 
pi desemnuri oacbepe, pe foale mai deschisâ ; cres- 
cetul e negru pi gâtul alb; preste plutitoarele 
sure eu fâpii ruginii ; falca superioarâ oacbepe, pi 
verde cea inferioarâ ; pielea picioarelor e verde, 
pe la înebeieturi însâ galbenâ. B. are obiceiul 
sâ-pi bage capul în apâ pi sâ sbiere ca un vi(el; 
poporul e de credinjâ, câ strigàtele repefite ale 
acestei paseri sûnt presemnele unui an mànos.

[V. B.]
Buhalnifa, com. rur. în Rom., j. Neamtu, pl. 

Piatra-Muntele, pe valea Bistri(ei, formatâ din 
eût: B., Isvonjl alb, Isvorul inuntelui, Lacul-B., 
Poenarii pi Potocii, eu 1979 loc.; teren muntos; 
loc. se ocupâ eu agricultura, plutâria pi mai aies 
eu prâsirea vitelor; în càt. B. se aflâ o mânâ- 
stire eu 2 càlugâri, înebinatà oarecând eu toate 
veniturile ei bisericei Sf. Ilie dm lapi pi apoi îm
preunâ eu aceasta reîncbinatâ patriarchiei diu 
Alexandria; mopia mânâstirei aparfine adi sta- 
tului pi aduce o arêndâ anualâ de 12,981 lei.

Buhe, paseri ràpitoare de noapte, eu cap mare, 
rotund, împodit, la unele specii eu douë cucuie 
(moturi) do pene, de forma urecbilor; ciocul pu- 
ternic pi recurbat delà basâ, câte odatâ e aco- 
perit de pene ; ochii mari pi îndreptati înainte, 
sûnt încungiura(i eu un cerc de pene vîrtoase pi 
aub(iri, ce constitue velul; penele lor în genere
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BÛnt moi, deci sboarâ farâ sgomot; picioarele 
pâoâ la degete sûnt acoperite eu pene. piua o 
petrec prin ruine, crepâturi de stânci, çi numai 
de eu searà ies la vênâtoare ; se nutresc eu çoa- 
reci, pâserele çi insecte. Âenil trist çi tipetul lor 
jalnic a contribuit mult la formarea acelor idei 
superstitioase, ce poporul le are despfe aceste 
paseri, considerfindu-le drept prevestitoare de 
nenorociri.

Speciile mai principale, çi anume dintre cele 
eu mot pe cap, sûnt: Bou de twapte, Bufna, 
Bufnifa, Buha mare, Buhac, Buvna, Joi-marifa, 
Uhu, (Stiyx bubo) cea mai mare specie, eu pene 
niginii, cucuie negre, galbene la niargini. Petrec 
prin pàdurile îoalte, prin caverne çi arbori scor- 
buroçi; Hurezul, Huhurezul, Buhurezal, Giur 
rezul, Ciuhurezul, Huhurete, (Stryx otus) eu pene 
oacheçe-gâlbenii ; petrecë prin pàduri ; Buf, Hu- 
hurez-mie (Stryx scops) cea mai mica buhâ cu- 
cuiata ; Cioful, Giuf, (Stryx brachyotus) cumoturi 
mici, din 3—4 pene; e o specie ce petrece prin 
regiunile nordice si numai toamna si iarna se 
poate vedé pe la noi.

Speciile fârâ mot sûnt urmàtoarele: Buha 
mascatà, Buha eu cârpà, Striga, (Stryx flammea) 
de coloare cenusie, eu ochi portocalii; tràiesce 
prin turnurisi ruine ; spaima poporului ; Gueuvaia, 
Gucuveiea, (Athene noctua), e eu ceva mai mica 
decat cea precedenta ; Ciuvica, (Glaucidium pas- 
serinnus), de mârimea unei vrabii, eu pene cachese 
pe spate; petrece prin pâduri, unde si cni- 
bàresce ; Géra, (Stryx aluco) de coloare neagrâ 
eu cioc gâlbeniu; cuibul si-1 face pe arbori.

[V.B.]
Buhooiu, com rur. inEom., j. Baeâu, pl. Siretul 

de sus, pe valea Siretului, compusft din cât. : 
B. mare, B. mic, Satul non, si Costescii, eu 
2089 loc., între cari 769 Magb.; are 1 bisericâ 
ort. si 2 bis. cat., apoi 2 scoale mixte.

Buhogllndà, Tiïu, eroul unei cârti populare 
destul de respândite, compusà în Germania prin 
secl. XIII. si prelucratâ definitiv în secl. XVI. 
de Thomas Murner sub numele de »Til Eulen- 
spiegelo. Acesta este unul din numerosii pâcâlici 
populari, oameni destepti si gata sa respundâ eu 
spirit la ori ce întrebare si sa punâ întrebari, 
la cari altü sa nu poatâ respunde. In românesce 
s’a publicat în a II. editie sub tiüul »Toatâ 
viata, istetiile si faptele minunatului Tilu B. 
cele de rîs si minunate la cetire, dupa limba
iiemteascâ tàlmàcitâ...... « Brasov, 1846. Apoi
diverse editii la Sibiiu si Bucuresci; ultima la 
Brasov, 1897 (Ciurcu).

Buhui, pestera pe teritoml com. Anina în 
Banat, cott. Caras-Severin ; esirea pesterii de 
ceealaltâ parte se chiamâ Cuptoriu. B. e vestit, 
peiiti'u-cà aici s’a gâsit craniul ursuiui : Ursus 
spelaeus Blumb. si al caprei: Capra ibex.

Buhur, stofâ de lànâ subtire si moale, albâ 
sau galbenâ.

Buhurd, (Buhurt), turnir de petrecere, la care 
cavalerii luptau ceatâ (Tiost) contra ceatâ.

Buhurez, V. Buhe.
Buhuç, tîi-gusor în Rom., j. Keamtu, pl. Bi- 

strita, situât làngà linia feratà Baeàu-Piatra,ior- 
meazâ com. nir. eu càt. ; Bodesci, Maigina si 
Orbicul, avênd în total 3155 loc., (tîrgusorul B. 
nuinerâ singur 2360 loc. în cea mai mare parte 
üvrei); în acest tîrgusor se aflâ : resedinta sub-

prefecturei pl. Bistrita, o judecâtorie de ocol, 
1 bisericâ, 2 scoale primare (una de bâieti si 
alta de fete), gara, oficiu telegrafo-postal, far- 
macie, spital si mai multe sinagoge. Insemnatâ 
este fabrica do postav a colon. Eugen Alcaz, ce 
manipuleazâ eu 2 mil. lei si ocupà 250—300 lu- 
cràtori; bâlciuri se tin în toatà Dumiueca.

Buia, (germ. Bell, magh. Bôlya), comunâ rur. în 
Trs , cott. Têrnàva mare, eu 1032 loc. Rom. (656), 
Magh. si Sasi. Vechiul castel din B. atrecut 1598 
în proprietatealui Mihaiu-Viteazul ; în bisericâ de 
langâ el se gâsesc picturi de pe timpul acestui 
principe. In valea B.-ei s’au aflat câràmicji si 
pietri antice de moarâ.

Biiimiceni, com. mr. în Rom., j. Botosani, pl. 
Jijia, compusâ din sat. : B., Albesci, Capu-Pâ- 
durii, Crâciuneni, Jumâtateni, Petresoi si Çâ- 
trâreni, eu 2008 loc., agricultori si economi do 
vite; prin com. trece linia ferata Dorohoiu-Iasi; 
are 4 biserici si I scoalâ mixtâ.

Buisson, Ferd. Edouard, ped^ogfre., n. 1840 ; 
prof, la academia din Lausane si, sub ministeriul 
lui I. Simon, inspecter al învëtàmêntului primar, 
iar delà 1878 inspecter gen. si la 1879 director în 
ministeriul cultelor. A scris : Le christianisme li
béral; De renseignementdel’histeiredansTeooles 
primaires; Devoires d’ecoliers américains; Dic- 
tionaire de pédagogie, în 2 tem., 1878. [PL]

Biiitur, comunâ rur. in Trs., cott. Hunedoara, 
eu 201 loc. Romani; teren bogat în petrificatiuni 
din gtupa Tertiarà (în deosebi molusce).

Buiul, fiul lui Stoia, Roman din tiuutul Fâ- 
gârasului, în secl. XIII. Apare într’un document 
din 1231 ca proprietar si vên4etor al unei mosü, 
avute de ait roman de mai înainte, si alipitâ 
Fâgârasului dupa nimicirea stapânirei bulgàresci 
(1018). Din aceasta se conclude la existenta une! 
Bulgarie sinistra-dunârene sj la pâstrarea pi’o- 
prietâtii funciare de Romani, dincolb, pânâ la 
aceasta data.

Buiurdiu, oteinul unui pasâ sau vizir.
Bujor, numirea poporaJâ a plante! Paeonia 

officinalis Retz. (v. ac.) ; Bujor de munie. Rho
dodendron Kotschyi Siink. (v. ac.)

Bujor si Godru, doi frati gemeni în povestile 
romane. Impëratul zidesce o mânâstire, dar un 
bëtrân îi spune, câ mai lipsesce ponimbul raiului. 
Fratii se ofer cà îl vor aduce, si il ?i aduo. Acesti 
eemeni nu au legâturâ eu Gemenii-Luceaferi.

[Atm.]
Bujor, com. iTir. îû Rom., j. Covurluiu, pl. Prut, 

compusâ din : B. (tîrgusor), Golâsei, Moscu, Pu- 
tichioaia si ümbrâresci, avênd în total 2747 loc. 
pe un teritoriu de 10,918 hect., dintre cari 
7430 hect. apartin proprietâtii mari; la Golâsei 
posede Lascar Catargiu un castel frumds eu 
gràdini admirabile si lac artificial. Locuitoiii se 
ocupâ pe lângâ agriculturâ si prâsirea vitelor s1 
eu cultivarea viiîor ; sûnt 4 biserici .si 4 scoale. 
In tîrgusorul B. este resedinta sub|)iefecturei 
pl. PiTit ; un spital si un biurou telegrafo-postal.

Bujor, 1) B., Alexandru, publici.st rom.; a 
publicat »Dacia traianâ, consideratiuni politice», 
anul I., Borna, 1873, o revistâ, în care dupa »o 
prefatâ reservatâ Românilor» urmeazâ mai multe 
articole scrise unele românesce, altele în doue 
limbi, românesce si frantuzesce sau românesce 
si italienesce, cas. e. : una revelatiune opportuna, 
careconstatâcumcâ noinusûntem nici primii nici
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imicii a propaga idea de o insurectiiîiïé -ge- 
seralà ?i simultanea a popoarelor oprese dé 
Austria çi do Turcia, çi care aratâ cum Oâ-ïaupra 
unei atari revolutiuni în Orient au méditât se- 
noaamente barbati de ingeniu çi eu extinsâ ex- 
perienfà», sau »Dacia traiana di diritto e quella 
di fatto«, sitalia libéra çi una«. Tôt B. a écris o 
sietorie a resboiului Franco-Germam, scrisà eu 
multâ urâ în contra Germanilor, a càror istorie 
0 începe de pe timpurile lui Arminiu. f 1879 
în Grade de mcarie silnioâ, în urina unui con- 
flict ou poetul le. Bosco.

2) B., Paul, doctor în sciintele naturale delà 
Geneva, profesor de morfologia animalà la Uni- 
vereitatea din laçi ; a publient (1891) tesa de 
doctorat: «Contribution a l’étude de la méta
morphose de l’ammocoetes hranchialis en Pe- 
tromyzon Planeri».

Bujukdere, v. Bojukdere.
„Bukarester deutsche Zeitung", 4iar german 

apânit în Bucuresci 1845—64.
„Bukarester Tagbiatt", 4iar german^ apare 

în Bucuresci delà 1880.
„Bukaresti hiradô", (jiar magh. apârut în 

Bucuresci la 1876—85.
),BukvarIu pentru pmncii cei românesci, carii 

se allâ în Crâiia ungureascâ çi hotarele ei îm- 
preunate eu dovoirea stàpânitorilor. S’au tipârit 
in Beciu la losil de Eurzbek a resaritului tipo- 
graf delà curie la anul 1781», (43 pag.) o carte de 
cetire rom. din seclul trecut, care delà pag. 17—27. 
cuprinde buoâti de cetire moralisatoare, iar delà 
pag. 34 pana la fine tracteazâ despre «Insem- 
narea oetirii», (interpunctiuni ?i régulé orio- 
grafice). [T. Vuia.]

Bula, V. Bulla.
Bulahar, port in Africa, la golful Aden.
Bulair, sat lângâ Adrianopol, eu fortificatiuni 

în lung. de 6 km., ridicate (1854) de ingineri 
engl. çi franc, eu destina(iunea de a împiedeca 
debaroarea oçtirilor inimice în jui'nlDardanelelor.

Bulak, pori suburbiu al oraç. Eairo, lângâ 
Nil ; ai’senal ou o fabricâ de arme, usine de fier, 
fabiicà de hàriie, penitenfiar pentru femei, çi 
oea mai mare tipografie a Orientului, fundatâ 
de Mehemed-Ali, 1822. Delà 1864—89 se aflâ 
în B. museul egiptologic. (v. Giseh).

Bulamac, stîlp gros.
u Bulamace sau Balamaee, numele unei familii 

fàrgerote în Albania. Capul «fàlcarii® (adecâ al 
tribului) e celnicul Spiru B., care çede vara 
in Pliasa, în Albania, çi iarna în Halmiro, în 
Tesalia, iar fratele sëu mai niic Nicola B. în 
Corcianà (Cori(a), în Albania. Amêndoi, ca çi 6ul 
celui din urmâ, Haralambi B., preot çi dascâl 
in Corcianà, sûnt buni patrio(i çi lucreazà în 
favorul roniânismului.

Blilau, Friderie, scriitor germ., n. 1805 în 
Freiburg, nnde fàoù studiile ginin., iar cele jur. 
la Lipsoa, alâturea eu sciin(ele de stat, istoria 
çi literatura clasicà. La 1836 prof. ord. de filo- 
sofie practioâ la univ. din Lipsea, unde mai 
mainte finuse prelegeri despre dreptul de stat 
saxon. Intre 1837—44 fîi însàrcinat ou censura 
presei periodice, iar delà 1838—44 conduse re- 
dao(ia mai multor reviste çi jumale. f 1859. 
Sçr._ princ. : Encicl. su. de stat, (Lipsea, Ed. 2, 
1855); Dreptul oonst. al Saxoniei, (Lipsea, 1833);

Statnl çi agricultura, (1833); Statul çi indnstria, 
(1834) ; Manual de gospodâria statului, (1835) ; Au- 
toritâtile în stat çi comunâ, (1836) ; Ist. sistemului 
de State europene, (3 tom., Lipsoa, 1837—39), etc.

Bolb, (botan.) ceapà, corp eâmos, subteran 
delà basa tulpinilor unor plante. Se poate com
para eu mugui'ii; ca çi aceçtia avênd o axâ, 
làtitâ ca un dise, sau conicâ, ori alungità, pur- 
tând pe ea frunze modificate, umflate, îngro- 
çate din pricina îngrâmâdirei în ele a materiilor 
de réserva (feculâ, substance zàhâroase, etc.), 
iar pe fafa inferioarà a axei se produc nume- 
roase ràdàcini adventive. Dupa partioularitâtile 
axei çi ale frunzelor se deosebesc: B. solidi 
(axa mai desvoltatà, frunzele subtiri pufin nu- 
meroase); B. aolzofi (axa mai pufin îngroçatâ, 
frunzele numeroase, càrnoase, acoperindu-se ca 
solzii de pe pesci) ; B. tunicafi (axa putin des- 
voltata, fiTinzele potrivit de grosse, çi aoope- 
rindu-se astfel, oà cele mai tinere sont interne, 
cele mai vechi, externe). Orchideele presinta 
2 feluri de bulbi : pseudo-bulbi, ce nu sûnt decât 
mugurii axilari, en frunzele càrnoase çi se gà- 
sesc la basa tulpinei Orchidéelor aeriane (epifttej 
din regiunile tropicale ; ophrydo-bulbi, sûnt sub- 
terani, divers conforma(i la exterior çi resultâ 
dintr’un mugui'e axilar îngroçat, împreunà ou 
ràdàcini adventive modificate. B. se mai nu- 
mesce çi umflàtura delà basa piciornlui unor ciu- 
perci, s. e. la unii Coprinus, deçi ca origine çi struc- 
turâ e deosebit de cei precedenfi. [S. Çt. R.]

Bulblle, (botan.) mici bulbi résulta^ din mo- 
dificarea, prin îngroçare çi acumulare de sub- 
stante de reservà, a mugurilor axilari (delà sub- 
suoara frunzelor aeriane sau subterane), cum se 
observâ la unii Crini, Untiçor, Usturoiu (»cà(ei«); 
etc. Se pot forma çi la subsuoara florilor unei 
inflorescente. B. sûnt organe de multiplicatiune 
ale plantelor ; ei se desfac de pe planta unde se 
formeazâ, cad pe pâment çi dupa un timp va- 
riabil produc o nouâ planta. [S. Sf. R.]

Bulbochaete, s. Bolbochaete, algà verde din 
fam. Oedogoniaceelor; are forma unui filament 
celular ramificât, caracter prin care se deosebesce 
de gen. Oedogonium, iar ramurile se terminà eu 
câte un për lung, sub(ire, incolor, avênd la basa 
0 umflâturà în formâ de bulb, de unde vine çi 
numele acestei alge. (Cuprinde vr’o 40 specii, cari 
tràiesc în apele dulci sau pufin sâlcîi de pe 
toatà suprafafa pàmêntului. [E. T:]

Bulbocodium L., (botan.) gen de plante din 
fam. Liliaceae, trib. Colchiceae, eu o singurâ 
speoie cunoscutà sub numele de B. vernum L. 
care se întinde din muntii Europei merid. pânà 
in Rusia asiaticâ. Aceastà unicà speoie cuprinde 
mici plante erbacee, vivace eu un bulb negricips, 
oblong; cresce çi in pâr(ile noastre prin pàçuni. 
Din causa fmmse(ii florilor sale çi pentru-cà 
înfloresce de vreme, dejape la începutul lui Martie, 
se cultivâ ca planta ornanientalà. [Z. C. P ]

Bulbos, (botan.) ce e unifiât intr’un bulb; ce 
posedâ un bulb. Plante biüboase se întâlnesc 
mai des în familiile; Liliaceelor, Amarilideelor, 
Irideelor, Orchideelor, etc.

Bulbosina, numirea unui alcaloid oxtras din 
ciuperci.

Bulbuc, isvorul ce are deschiderea pe fundul 
unui rîu sau al basinului propriu çi se observâ 
bulbucind pe suprafata aoelor ape.
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Biribucata, com. rur. în Rom., j. Vlaçca, com- 
pusà din oàt. ; B., Fâcâu Qâçteçti-Coteni, ou 
1456 loo., produoe pometuri multe çi tutun; are 
3 biserici eu 2 preop' 1 ijcoalà mixta.

Bülbiil, comuuâ ruralâ în Rom., j. Constanta, 
pl. Medjidie, compusâ din càtunele: 1) B. büiuc, 
2) B. küciuc, 3) Murfat küciuc çi 4) Eudec cara 
Moi. Popula^unea e de 331 fam. eu 1458 sud., 
(434 creçtini ort., 1024 mahom.) Oeupatiunea 
priucipalà a locuitorilor e agricultura. Bisericâ 
creçtioâ du are, geamii 7 ; o çcoalà rur. mixta, 
6 çooale musulmane pe lângS geamii.

Buletin, (frc. Bulletin, pron. bilten), publica- 
tiune, pi'in oare se raporteazâ la intervale anu- 
mite despre starea unui lucru, s. e. despre starea 
sânàtStii unei persoane înalte, despre luorârile 
unei corporatiuni, etc.

In Rom. se dâ in genere numele de B. publi- 
catiuoilor oficiale periodice. Sûut çi societâti, cari 
dau publicatiunilor lor acest nume. B.-le acum 
în fiintâ sûnt : B. Ministeriülui Cultelor (a. lY. 
1898), B. Telegrafo-poatal (a. 26), B. servidului 
aanitar (a. 10), B. Ministeriului de Interne (a. 5), 
acesta îuoeatâ la 1 Apr. 1898, çi B. Curfii de 
Casafie (infiintat 1862); B. statistic al capi- 
talei (a. 3), etc. B. se numesc çi publicatiunile 
lunare ale Camerelor de comercia Valoarea lor 
ca organ de informatiune comercialâ e în genere 
slabâ; cele mai bune sûnt cele din Bucuresci $i 
laçi. Dintre B., acum deafilnfate, sûnt de re- 
niarcat: B. Instrucfiunei publiée (1860 çi 1865 
pana 1866), B. legiuirüor financiare (1884), Jur- 
nalulMinisteriului lucràrilor publiée (1868—69), 
B. lunar al oomerciului exterior în a. 1891—93, 
B. leçilor Principatelor Unité pe a. 1859—65 
(publicat însà 1865—67). Cel mai bun a fost 
B. statistic general (1892—94), care a publicat 
excelente lucrari, mai aies o foarte temeinicâ 
moDOgrafie asupra popula(iunei çi una asupra 
agriculturei. Unele autoritâti publicâ orgauele lor 
sub ait titlu, s. e. Analele Ministeriului lucràrilor 
publiée, Analele Eforiei Spitalelor civile, Moni- 
torul oastei, Monitorul comunal (al capitale!). Ana- 
lele statistice çi eeonomice îniiintate de Mar(ian 
erau un escelent isvor de fapte pentru cunosciu(a 
terii. B. publicate de società(i sûnt : ale Societatii 
de soiin(e, ale Soc. geograûce, ale Soc. functiona- 
rilor. si la laçi al Soc. medicilor çi naturaliçtilor. 
Din B.-le existente, cel mai bun e B. Mini
steriului Domeniilor, în care se gâsesc, pe lânga 
luenui curât administrative, memorii de viti- 
culturâ, statisticà, comerciu, agricultura, mine, 
etc. s'a înflintat în 1885, s’a desfiin(at la finea 
anului çi s’a reînfîin(at la 1890. De atunci apare 
fârà înti’erupere.

Toate Buletiuele au ca caracter comun un 
e.xtraurdinar amestec de materii bune pe lângâ 
altele mai pe jos de criticâ, çi apar în genere 
lunar; ca materie con(in acte administrative, 
ca: numiri, permutâri, destituiri, circulàri, anun- 
ciuri, apoi legi, regulamente, proiecte, memorii, 
rapoarte, studii, etc. Colectiunea lor compléta 
nu se gâsesce nicâiri. Abonaji n’au în genere 
mai de loc.

Bulevard, (franc.) un val sau o meterezâ; în 
deriva(ie promenadele açezate pe valuri; în 
spécial stradele plantate din Paris, deschise în 
locul valurilor fortificatiilor, sau unele strade 
largi în oraçele mari, asemenea acelora.

Bulgarl, popor, v. Bulgaria — popula(iunea. 
Limba fi lit. bwlg., v. Slavice — limbi.

Bulgaria, principat în penins. balcanicâ.
SlIDATTUNE, LIMITE.

B. se aflâ între 22—28Vi0 long. est. çi 42—44° 
lat. sept. ; se màrginesce la nord eu România, de 
care se desparte prin Dunâre, delà îmbucâtura 
Timokului çi pana la Silistra çi eu Dobrogea, de 
care se desparte printr’o Unie conven(ionalâ, dusâ 
delà Silistra pânâ la Marea Neagrâ, la satui 
Ilanlik; —la est eu Marea Neagrâ, delà Ilanlik 
pana la satui Gyoseke; — la sud eu Runielia 
orientalâ, de care se desparte prin Balcani, pânâ 
la muntele Balabancia, çi eu Rumelia occiden- 
talâ, pânâ în linia mun(ilor Eurbetçea-Planina; 
iar la vest eu Serbia.

Reueful.
Intreaga suprafa(â a B.-ei (în total 63,160 km*. 

Suprafata Rumeliei orientale, a4i anexatâ la 
Bulgaria, este de 35,500 km’., care împreunà 
eu a Bulgarie! dâ un total de 98,660 km.*) 
este dominatà de' langui Balcanic, care presintâ 
linia culminantâ pe frontiera meridionalâ. Ince- 
pênd din aceastâ Unie, terenul se lasâ troptat 
spre nord pânâ la termurul Dunârii. Din aceastâ 
causâ toate cursurile de apâ din B., cari se varsâ 
inDunâre, urmeazâunaçiaceeaçidirec(iunegene- 
ralà, delà sud spre nord. In general terenul B.-ei 
este mai înalt decât al României çi se presintâ 
pe mai toatâîntinderea ca o succesiune de dealuri, 
(100—200 m.), afarâ de pupne Iccuri, unde te
renul este jos, çi pe unde grâmâdirea apelor a 
format bâl(i çi mlaçtme, s. e. lângâ Yidin, Aroer 
Palancaçi Cibar Palanca, între Rahovaçi Ostrov; 
între gurile Iskerului çi Yidului, çi între Nicopol 
çi Çiçtov. Solul B.-ei presintâ trei zone deosebito: 
1) Zona dealurilor inferioare, care se întinde 
dealungul Dunârii çi se terminâ spre sud. Ca 
particularitate caracteristicâ se poate nota, câ 
in aceastâ zona nu se întâlnesce nici o înàl(ime 
mai mare de 250 m. 2) Zona dealurilor înalte, 
se întinde spre sud pânâ în zona muntilor. luâl- 
(imile acestei zone variazâ între 4(X) çi 800 m. 
Cursurile de apâ n’au decât forma pâreelor. Ele 
sûnt relativ destul de dese çi stràbat aceste culmi, 
formând adeseori defileuri foarte proprii pentru 
defensivà. 3) Zona munfilor, care se intinde 
spre frontiera meridionalâ, este formata de însuçi 
linia culminantâ a Balcanilor. Intregul .sistem 
al acestor mun(i acopere mai toatâ peiiinsula 
Balcanicâ, determinându-i chiar forma. Culmea 
centralà a acestor mun(i începe la îmbucâtura 
rîului Morava (bulgàreasca) çi se oontinuâ direct 
spre est pânâ la Marea Neagrâ, formând, pe 
toatâ înlinderea, limita meridionalâ a basiuului 
Dunârii inf. Incepênd delà origina Timokului çi 
pânâ lacapulEmineh, în MareaNeagrà, pe o luug. 
de 444 km., culmea centralà a Baloanjlor for- 
meazâ, atât limita naturalâ între principatul B.-ei 
çi provincia Rumeliei, cât çi linia despâr(itoare 
între apele Dunârii çi apele Mari^ei. Inâi(imea 
acestor inunti începe a se ridica la Küstendil. 
Delà pasul Poarta lui Traian, format în massivul 
Rilo-dag, pe drumul ce oonduce delà Sofia la 
Filipopoli, culmea centralà începe priu a se 
ridica, îndreptându-se mai ântâiu spre nord apoi 
spre nord-est, sub forma unei masse de granit.
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preBentând o înaltime media de 1460 m. pana 
fa Zlatita. Imediat spre nord de acest panct, 
culniea centrais se întSlnesoe eu Etropol Balean, 
care vine despre vest, din termul Iskemlui §i care 
se termina la pasul Babani(a (1916 m.) dupa ce 
a strabatut o distante dé vr’o 66 km. De aici 
pana lapasul Demir-Eapu, pe o distança de 170 km., 
fantul ia numire de Kodja sau Veliki Balcan, 
presentând urmStoarele vîrf uii, cele mai înalte din 
intregul massiv: Trojan, Gumruktschal (2390 in.) 
ceva mai la est: Çipca (1534 m.), Zelenikovat, 
Azan, Dulnic, Tchumerna, (între 1600 ?i 2000 m.) 
Delà Demir-Eapu culmea centrais se desparte 
în douë ramuri, cari se împreunS în lantul 
Eminek-Dag. Lantul despre nord poartS nnmirile 
de Indge Bair çi Âgan Balcan; iar cel despre sud 
Voda Balcan, Kiutschuk Balcan $i Èminéh- 
Dag (înSl(, max. 750 m.) ; acestea din urmS sûnt 
pe teritoml rumeliot. Aceçti mun(i présents spre 
nord 0 desvoltare neîntreruptS de dealuri pânS 
eStrS Rusciuc; iar pe tôt tinutul din nord-est, 
terenul se présents sub forma unui platou aco- 
perit eu pSduri. Preste Azan Balcan Eiutschuk 
Balcan se aQS doue trecëtori; G ali Eavak, 
care stabilesce comunicatia între Earnabad çi 
Çumla, çi Nadir-Derbent (Nadir Eioi) pe 
drumul dintre Aidos çi Çumla. Incepênd din 
Eurbet^ea Planina çi pànS la£mineh-Dag, culmea 
centrais descrisSmai sus, apartine frpntierei méri
dionale a B.-ei. Distingem 3 regiuni deosebite:
a) Begiunea Sofiei, care constitue un adevërat 
cadrilater în sud-vest, présents în centru un platou 
ÎDCUDgiurat de toate pSrtilo eu mun(i ; este tSiat 
în douë parti inégalé prin strimta vale a rîului 
Isker. Partes despre vest este strSbStutS de 
urmStoarele lanturi, luate delà nord spre sud: 
Stara Planina, care începe delà frontiera Sêrbiei, 
çi ale cSrei ramuri se duc spre nord pânS în malu- 
rile DunSrii ; apoi vin nnuitii ^umugu, Krufcvita 
Planina, Kurbeifea Planina. Spre sud se atlS 
laoturile Kiustendil Balcan si Dovanifa Planina ; 
imediat spre sud de Sofia, massivul Vito^. In 
partes de est a rîului Isker se atlS Bilo-J)ag, 
care formeazS pasul Poarta lui Traian; apoi 
■spre nord Bârza Planina, Chdubifa Planina;
b) a doua regiune este a Balcanului propriu dis, 
uumit Kogea-Balcan, care pleacS delà orapul 
Zlatita, stràbate Bumelia pânS la ESrlova ÿi se 
terminS în dreptul orapului Slivua, unde trece 
çoseaua delaTêmova laAdrianopoli. Intre Gabrova 
(B.) çi Eezanlik (Rumelia) se aflS trecëtoarea 
§ipoa, care a jucat un roi atàt de însemnat 
lu resboiul delà 1877 ; c) a treia regiune, a 
Kamdcului, se representS mai ântâiu prin lantul 
Mieului Balcan, care se continus pânS în Marea 
NeagrS; apoi prin inuntii Indge Bairul, làkali- 
Kamcic çi lantul Binar-Dag, care se terminS în 
dfifik-Balcan. Mai la est de punctul Slivna, încep 
spre sud-est laoturile Voda Balcan, Kiutschuk 
Balcan $i Eminéh-Dag. (v. çi Rumelia.)

Rîuri.
Rîurile B.-ei curg toate delà sud spre nord, 

vorbind în spécial de cele ce se varsS înDunSre. 
Cursul lor este repede, çi fiind sSpate foarte adânc 
vâile lor, ele nu pot servi eu destul folos drept 
cài de comunicatie, çi chiar vSile lor nu sûnt 
in deajuns practicabile pentru comunicatie. Cele 
mai importante sûnt: lopolvifa çi Papadia, cari

se varsS între Vidin çi Arcer Balança; Smàr- 
danul (Çomlia) isv. din Balina Glava si se varsS 
la est de Arcer Balança; Lom, isv. din Stara- 
Blanina si de varsS lângS Lo.m-Balanca; Cibrifa, 
isv. din Stara-Blanina, si ee varsS lângS Cibra- 
Balanca; Ogostul, mSrit eu Botunia, isv. tôt din 
Stara-Blanina, se varsS în fata Jiului ; Skitul isv. 
ceva mai la est de Ogostul, si se varsS spre vest 
de Rahova; Iskerul mSrit eu Leva, Galhapifa 
si Iskerul-mic, cel mai important dintre rîurile 
B.-ei, isv. din muntele Vitos, trece pe la est de 
Sofia si se varsS în fata portidui Celeiul; Vidul, 
care iese din Eogea-Balcan, udS Blevna si se 
varsS în fata portului Islaz ; Osma, isv. mai la 
est de precedentul, si se varsS lângS Nicopol; 
Jantra, mSritS eu Drenova, isv. tôt din Eogea- 
Balcan si se varsS la est de Çistov ; Lom, format 
din Kara-Lom si Ak-Lom, isv. din Binar-Dag 
si se varsS lângS Rusciuc ; Sara, care se varsa 
lângS Silistra si Tohan-dere spre est de acest oras.

In Marea NeagrS se varsS Pravadi, is- 
voresce în apropiere do Rasgrad; curge spre 
sud-est, mai ântâiu sub numele de Erèkli, se 
aruncS în mare lângS orasul Varna; Kamdkul, 
isvoresce prin douë brate: Deli-Kameik, isvo- 
resce din unghiul format de Yuda-Balcan si Indge 
Bairul, si Akali-Kamcik, care, dupS ce primesce 
mai inulti afiuenti, se întâlnesce ou cel pre
cedent spre sud de orasul Bravadi, apoi se varsa 
în mare la sud de Varna.

Bkoducte.
BogStia principalS a B.-ei constS mai eu ose- 

bire în fertilitatea solului, care produce o can- 
titate de cereale (porumb, grâu, secarà, orz, ovës 
si meiu). Se produce de asemenea fasole, tutun 
si vin. Brintre animalele domestice se disting 
oile; apoi caii, boii, bivolii si un mic numër de 
asini. Brintre minérale se gSsesc mine de fier 
si de cârbuni, a câror extragere s’a neglijat 
pânS adi. Ca industrie nu se poate cita — în 
afarS de obiectele de prima necesitate — decât 
fabricatiunea mâtasei (în mod primitiv), aceea 
a postavurilor ordinare, încSltSminte, diferite 
tesaturi ordinare de lâna, filigrame de aur si 
argint, pielSrie, etc. Comerdul total al B.-ei s'a 
urcat în 1895 la 69.020,295 fr. pentru import, 
si 77.685,546 fr. pentru export Articolii prin- 
cipali de export sûnt: grâu, lânS, brânzeturij 
piei, unt, prune, etc. Se impoartS bumbac s> 
piei fabricate, vin, alcool, zahSr, sare, petroleu, 
lemne de constirntie si altele. Budgetul pe 1896 
a fost la venituri: 91.143,410 fr. ; cheltueli: 
90.957,609 fr.

Cil DE COMUNICATIE.
Din punctul de vedere al câilor de comuui- 

oatiuue, B. este âneS foarte înapoiatS. CSile . 
oarecum mai practicabile s’au deschis nuinai 
prin necesitStile marsurilor militare. Comerciul 
n’a reusit a-si îmbunStâ(t niijloacele de transport, 
decât numai prin calea feratS Busciuc-Varna, 
cere devenise o necesitate imperioasâ pentru 
comunicarea dintre Europa si Constantinopole. 
Aceastâ singurâ cale ferat^ care se leaga eu 
cea românâ Bucuresci-Giurgiu, prin un serviciu 
de vapoare, ocupa o întindere de 224 km. si 
trece pe lângâ Rasgrad si Bravadi. B. are în 
total 838 km. (1895) câi ferate,
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Locuiiüku.

Dupa consorierea din 1. lau. 1893, B, are 
3.310,713 Iqo.; acest uumër ee Imparte dupa 
oationalitâti astfel: Bulgari 2.505,417; Turci 
509,728; Greei 58,518; Ëomâni 62,528; Tatari 
16,290; Armeni 6445; Tjgani 51,770; Ovrei 
27,551; Germani 3620; Buçi 1379. Dupâ reli- 
giuue : greco-ortodoxi 2.606,786 ; mohamedani 
643,258; eatolioi 22,617 ; moaaioi 28,307 ; gre- 
goriani 6643 ; protestant' 2384 ; de leligiune ne- 
ounoscutà 318.

Obaçe.
Oraçele B.-ei sûnt: capitula Sofia (46,593 loc.), 

Saraakow (10,000 loc.), Dubnita (7506 loc.), Ber- 
kovët (5500 loc.), Çumla (22,517 Icc.), Basgrad 
(11,()00 loc.), Rusciuc (28,121 loc.), Silistra 
(10,000 loc.), Slivno (23,210 loc.), Varna (28,174 
loc.), Pravadi (4700 loc.), Vidin (13,600 Icc.), 
Nicopoli (4650 loc.), Çiçtcv (11,500 loc.), Plevna 
(11,100 loc.), Têrncva (11,500 loc.), Fiüpopoli 
(tui'c. Filité eu 36,033 loc.), Tatar-Bazardjik 
(10,(XX) loc.), Burgas (5(XK) loc.), Jamboly (13,(100 
loc.) (v. ac. art.)

Cdltura..
Imtruefiunea, negliçiatà aproape total în timpul 

dominatiuuii turcesci, in anii djn urina a început 
a lua un avant. In 1888/9 B. avea 4386 învë- 
tâtori 537 învètâtoare ; numërul copîilor obli- 
gati a cerceta çcoala era de 537,724, au cercetat 
çcoala însà abia 172,183 copü. In 1893 numërul 
analfabetilor era 2.793,272 (1.279,653 bàrbati, 
1.513,619 femei). Çcoalele poporale sûnt susti- 
nute mai aies de càtrâ confesiuni, iarâ cele 
medü (eu câte 7 clase §i eu directie clasicâ sau 
realâ) le sustine aproape numai statul; numënil 
lor e ; 2 gimnasü complété, 4 çcoale reale, 2 çc. 
reale eu 5 clase, G çc. reale inf. ; 5 çcoale medü 
pentni fete. In anii din urmà s’a initiât în Sofia 
ÿi înfiintarea unei universitàti. Budgetul instruc- 
tiunii în 1896 era de 9.242,924 franci. Lite- 
raiv/ra e abia în formatiune, se desvoaltâ îiisâ 
flind spriginitâ çi de guvern. Institufiuni cul
turale : îu Sofia se aflâ câte o Societate literara, 
juridicâ, de medici gi de stenografi ; tôt aeî s’a în- 
fiintat biblioteca nationalà (eu 20,000 vol.) çi s’au 
pus basele unui musou national. 1890 au apârut 
în B. 41 (pare ?i reviste (38 în 1. bulgarâ).

Administra^pia.
S. se imparte în 21 cercuri sau districts. 

Impartit fiecare în deuë sau trei plàçi, în total 
58. Aceste districts sûnt : Sofia, Kostendil, Tm, 
Berkovët, Vidin, Lom, Rahova, Vrata, Orhania, 
Lovee, Plevna, Çiçtov, Sevüevo, ïêmova, Rus
ciuc, Rasgrad, Esckizamaya, Çumla,Praodi, Varna 
çi Silistra. Fiecare dîn aceste districte au drept 
capitula oraçele eu aceea^i numire.

Puterea legislativà se exercitâ de càtrâ prin
cipe, aies de adunarea notabililor çi de càtrâ Ca
méra deputatilor, cari se aleg prin vot universal, 
câte unu la 10,000 alegêtori. Puterea executivâ 
este încredintatà principelui p celor 7 ministri : 
interne, finante, externe, justitie, lucràri publics, 
instruepune çi culte, resboiu.

Puterea judecàtoreascà. se exercitâ de : Inalta 
Gurte de justitie în Sofia ; 3 Curp de apel, una în 
Sofia, alta îu Têrnova $i alta în Çumla ; 9 tribunale :

Sofia, Vidin, V rata, Plevna, Têrnova, Rusciuc, Ras
grad, Çumla çi Varna, çi 68 judecàtorii de pace, 
câte una în fiecare reçedintà de subprefecturâ.

Annata. Ori ce Bulgar în etate de 21 ani e 
dater sâ faeâ serviciul militar pe timpde 12 ani, 
din cari 4 ani în armata activâ, 4 în réserva çi 
4 îu milipe. Armata se compune din 24 bata- 
Uoane infanterie, câte patru companii, 8 esca- 
droane de caval’erie; 11 baterü artilerie eu 88 tu- 
nuri, 2 cempanü artilerie de fortâreatà çi 4 com
panii trupe de geniu. In timp de pace efectivul 
atinge cifra de 17,670 oameni. In cas de resboiu 
însà armata se poate ridicala cifra de 52,(X)0 oa
meni, afarà de reservà çi militie, cari apropie 
cifra de 100,000.

ISTOEIA.
Unul din numeroasele triburi scitice, ramm'a 

finezà, Bulgarii apar în Europa prin secl. V. 
(476). Ei Iccuirâ mai ântâiu, câtva timp, pe tei- 
murile fiuviului Volga, delacare se crede câ vine 
numele de Bulgari. (Scriitorii Arabi numiau acest 
fiuviu Bulgai', sub care nume se gâsesc âneâ çi 
astâcji minele unui ora? pe termul rîului Volga.) 
De aici ei se làsarâ spre Marea Neagrâ, ;i furà 
supuçi de càtrâ Avari (550—634). In 635, sub 
conducerea lui Kubrat, ei souturarà jugul Ava- 
rilor. Dupâ mcartea lui Kubrat, imperiul fondât 
de acesta printre popoarele slave, fù impartit 
între cei trei fii ai sei. Unui din aceçtia Isperik 
(cuuoscut sub numele de Asparuch) se açeazâ 
mai ântâiu pe tinuturile dintre Dunàre, Nistru 
çi Marea Neagrâ, de unde apoi trece în Moesia, 
§i gâsesc pe Slavi (680) ?i fundarâ imperiul bulgar. 
In Moesia ei venirà în contact eu Bizantinii, 
cari càutarâ în mai multe rânduri sà-i supunà. 
In 864 regele Boris primi, împreunà eu tôt po- 
porul, religiunea creçtinâ. Acest regat fù supus 
imperiului Bizantin de Basiliu II. (1019). Mai 
târcjiu sub Asanesci (v. ao.) se forma imperiul 
Româno-Bulgar, ridicat la apogeul sëu de càtrâ 
loanitâ, numit çi Callo-Ioannes (1197—1207). In 
secl. XIV. nâvâlirâ Turcii ?i oucerirâ B. ; dupa 
càderea Constant!nopolului (1453) B. remâne pro- 
vincie turceascà, sub denumirea de Vilaietul Du- 
nàrei, pânà la 1878, cànd prin tractatul delà 
Berlin se ridicà la rangul de principal autonom 
sub suzeranitatea Turciei. Primul Domn al B.-ei, 
aies de adunarea nationalà, fù prino. Alexandra 
de Battenberg sub numele de: Alexandre I. (v. 
Battenberg). Dupâ abdicarea lui Alexandra I., B. 
a fost condusà de o regentâ pânà în Iulie 1887, 
când fù aies prino. Ferdinand de Coburg. In 1885 
Rumelia printr’o rescoalâ a fost anexatà la B. 
Prin pacea încheiatâ la Buouresci în urina res- 
boiului. bulg.-serb., prinoipele B.-ei fù numit gu- 
vernator al Rumeliei pe termin de cinci ani.

Bulgarii de astà^i sûnt un popor slav ; ei nu 
mai posed din veobia lor origine decât numele. 
Numërul lor se urcà la 2'/s mil.

Lit. Jireêek : Dëjiny nâroda bulbarskéIio,(1875), 
?i Prinoipatul B. (1891); Hubn : Lupta B.-lor 
pentru unitatea nationalà. (Lipsoa, 1886); La- 
mouche : La Bulgarie dans le passé et le présent. 
(Paris, 1892). [G. T. Buzoianu.]

Bulgariacee, (bulga = mnitâ), fam. de ciuperci 
din ora. Asoomycetelor, subord. Discomycetelor; 
sûnt caracterisate prin fruotul lor gelatinos tre- 
muràtor, oare este rotund, în formâ de cupa
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ori îa forma unei bulbacâtui’i cam aeregulate. 
Ascele ies pria capetele lor deasupra nivelulni 
hymeniului, iar ascosporii sûnt aruacati afarà eu 
putere. Cuprinde numeroase geauri, printre cari 
e geo. Bulgaria, care a dat numele familiei.

[E. T.]
Bulgarian atrocitles, a?a a aumit opinia pu- 

blioâ a Engliterei atrocitâtüe aâvîrçite de eâtrâ 
militia turceascâ, îa spécial de câtrà baçibozuci, 
conti'a poporafianii creçtine dia Bolgaria în 
1876 çi 1877.

Bulgaria, Demetrios, om de stat grec, n. 1801 
in Hydra, 1848 ministru de finance, 1854—57 
ministru-president ; iaimic al dinastiei bavareze, 
dupa câderea lui Otto II., 1862, regent, 1874—75 
din nou ministru-president. f 1878.

Bulgur, grâu pisâlogit, adecâ bàtut în piuâ; 
servesce la propararea colivei, sau unor inânoâri 
cam în felul pilafului.

Buliga, pichet çi loc de vamà în Rom., j. Oorju, 
aproape de Tîrgu-Jiu. Trecëtoare importantâ 
spre Trs.

Bulimla, (grec.) poftâ de mâceare, foame po- 
tentatâ, ce se observa la isterici ai maniacali.

Bulln, bnlinuri, nisce discuri subtiri preparate' 
din aluat de fâinâ nedospit, can serveso ca basa 
la confituri, la sigüat, etc. Ele sûnt de diferite 
colori, la întrebuintare se udâ., B. se numesce 
çi ostia întiebuin^atà la cuminecâtura în biserica 
romano-catolicâ.

Bulion, (fr. Bouillon), extract lichid, prepai'at 
din carne de vità pria fierbere où apâ.

Bull, (engl. = taur), figurât se intrebuinteazâ 
în 1. engl. penti-u a caractérisa o enunciare 
umoristicâ, care e în contra^icere eu mintea 
sànàtoasâ. Aceste Bulls formeazâ sujetul multor 
farse engl. — John B., personificatia umoristicâ 
a caracterului national engl.

Bulla, (lot.) în vechime numele documentelor 
împêrâtesci, provëijute eu sigil aoâtat; astàcji 
se numesc B. mai aies numai constitutiunile 
sau legile papale referitoare la afaoeri mai în- 
semnate. Se trimit prin cancelaria apostolicâ çi 
sûnt scrise pe membrane cam 'întunecoase çi 
groMe sau dure eu litere longobardice sau teu- 
tonioe. Numele lor vine delà sigilul de plumb 
(Bulla) sau de aur, care pe o parte contine icoana 
apostolilor Petra çi Pavel, iar pe.eealalta nu
mele Pontificelui actual. Sigilul e acàfat de docu
ment ou un fir de màtasâ (la cele gratioase) sau 
de cânepa (la cele ale justitiei). [—]

Bulla de aur, sigilul de aur, eu care domni- 
torii din evul de mijloc obicinuiau a-çi întàri 
documentele mai importante; în spécial se în- 
tejege sub acest nume cartea de libertate, pro- 
vë()utâ eu sigü de aur, emanatâ din dieta delà 
1222 prin regele ung. Andreiu II. (v. ac.) Numai 
delà acest document de stat se poate vorbi de 
constitutionalism în Ungaria. Are trei parti prin
cipale; a) ridicarea dar çi limitai'ea potestâtii 
regesci ; b) restaurarea organismului de stat în- 
temeiat prin Sf. Stefan; c) precisarea çi asigu- 
rarea drepturilor nobilimei. S'a éditât în mai 
multe exemplaire, originalele s’au pierdut toate, 
au remas însâ oopii autentice. B. de aur se mai 
numesce çi documentul, prin care împër. germ. 
Carol IV. a régulât alegerea regilor gennani 
(1356), conoreijênd acest oficiu celor çepte eleotori 
(3 clericali çi 4 laici). [T. F.]

Bullaii Boctores s. magistri, cei graduati nu 
prin universitate, oi pria privilegii împëràtesoi.

BuUariu, colectiunea bulelor sau constitutiu- 
nilor papale; B. mai insemnate: B. edat de 
leronim Mainard pe la 1770, care în 14 tomuri 
contine bulele Papilor începêud delà Leon cel 
Mare pânâ la ClementeXII. ; B. lui Benedict XIV. 
(4 tom.) ; editiunea cea mai noua, B. fâcut sub 
Piu IX. la 1857 în Turin.

Bulldogg, (Canis familiaris molossus gladiator), 
rasa de cane (v. ac.) ou capul mare rotund, 
botul scurt çi gros, în general càrn, ou fâlcile 
eçite afarà. B. e cane muçcàtor, foarte cutagios, 
însà putin inteligent ; oredincios stàpânului. Era 
cunoscut çi Romanilor.

Bull-finch, (engl.) la alergàri de cai obstacol 
ndicat din pâment sau zid çi coronat eu nuiele.

- Buillard, Pierre, botanist, n. 1742 la Aube- 
pierre, t 1793; s'a ocupat mai aies eu studiul 
Ciupercelor. Deoandolle i-a dedioat genul Bul- 
liarda. A publicat numeroase opéré de botanicâ.

(E. T.]
, Bullion, în Englitera çi America numele dat 
mëtâlelornobile în bai'e, adecà nebàtute în raonete.

Bull-Run, (pron. — rôn.), rîulet în nord-est. 
Yirginiei (se varsâ în Occoquan, un rîu latéral 
al Potomacului) ; aoi au învins »Confederatü« la 
21 lui. 1861, precum çi la 29 çi 30 Aug. 1862 
pe DÜnioniçtic.

Bulor Dagh, v. Bolor Dagh.
Bülow, 1) B., Eduard, novelist german n. 

1803 în Berg (Sax.), f 1853. Scr. princ. »No- 
vellenbuch», 4 vol., 1834—36, în oare a pre- 
lucrat 100 nqvele vechi din limba ital., franc., 
span., engl., lat., germ. ; asemene în »Neues No- 
vellenbuch», 1841. Novelele sale proprii au eçit 
1846—48 (»Novellen«); «Heinrich von Kleists 
Leben«, 1848 ; »Ein Fiiistenspiegel» (Oglinda prin- 
cipilor), 1849 ; »Der arme Mann in Tockenburg», 
1852 ç. a. Pânâ la anul 1849 a trait în Ger- 
mania, apoi în Svitera. fW. R.]

2) Frid. Wïlh., baron de B., conte de Ben-
newitz, general prusiac, n. 1755 în Falkenberg. 
La 2 Maiu 1813 a ocupat oraçul Halle eu asalt, 
în 4 lunie a bàtut pe Francezi la Luckau, în 
23 Aug. pe Oudinot la Grossbeeren çi în 6 Sept, 
pe Ney la Dennewitz ; a eliberat Glanda çi 
Belgia de Francezi; în 1815.a luat parte în- 
semnàtà la vietorioasa luptâ delà Belle-Alliance, 
t 1816 în Kônigsberg. In Berlin i-s’a ridicat o 
statuâ din mormorà. [—*|

3) B., Hans Chiido, pianist, critic musical çi çef 
de orchestrà, fiul lui Eduard B.( n. la Dresda 
8 lan. 1830. Studüle sale le fàcu la Dresda çi 
Lipsea. La Berlin amestecându-se în politicà, 
este exilât, çi functioneazà apoi ca çef de or- 
cbesti'â la Zurich çi St.-Gall. Reîntors în toarâ 
obtine delà Liszt câteva lectii de perfectionare 
çi apoi îneepe séria lui de concerte, prin care 
ridicà entusiasmul nu numai al Europe! dar çi 
al Americei, unde în 1875—76 dà nu mai putin 
de 139 concerte. Ca çef de orchestrà la München 
(1867—69), laHanovera(1878—79), laMeiningen 
(1880—85), çi în excursiunîle lui, a fost totdeuna 
admirat pria modul de interpretatiune atât a 
màiestiilor clasici, cât çi a operelorlui Wagner. 
B. a fost insurat, àntâiu eu fica lui Liszt, Cosima, 
care divoi’tându-se se màrità eu Wagner çideveni 
una din cele ântâiu interprète ale operelor acestuia,
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Delà 1888, B. locuia în Hambürg, nnde fundase 
O societate uinfonicâ de concerte, care în ourênd 
rivalisà eu cele ântaiu sooietati din Germania. 
t la Cair 12 Pebr. 1894. [T. C.]

4) B., Heinrich, Cavaler, ministm prusiac, 
n. 1792 în Schwerin, 1820 ginerele lui Wilhelm 
de Humboldt, 1842—45 ministm de externe, f 
1846 în Berlin.

Bulubafa, 1 ) odinioarS colonel aau câpitanul unui 
régiment. 2) Bashuluba^a, çeful gardei domnesci.

Buluc, O ceatâ de soldafi (Turci).
Bulugina, bulgare de ca? ; balmoç. (y. ac.)
Bulz, bucatà de mâmâligâ calda, inlâuntrul 

câreia se pune brânzâ. (Cocolo? eu brànzâ.)
Bulz, (magh. GsarnôhdeaJ, „

com. micàînUng., cott.Bihor, 
eu 432 case, §i 2149 loc. intre 
cari 2000 Rom. gr.-or., restul 
Magh. Bisericâ trumoasa, zi- 
dità la 1894, ÿcoalâ regulatâ.
Teritornl e 11,733 jug. cat. 
mai tôt munte acoperit eu 
brâdet; industrie de casa, de 
lemn, pomârit, prâsire de vite 
cornute, oi, porci. [f]

Buizeaol, comunâ rur. în 
Trans., cott. Hunedoara, eu 
2432 loc. Rom. ; in apropiere 
se aQâ stanci çi peçteri inte- 
resante, precum §i muntele 
Gaina, (v. ac.)

Bum, (marina) v. Ghiu.
Bumaçca, o veche hSrtie 

monetâîn valoareauuei ruble.
Bumbac, materia textila ex- 

trasâ din perii semintelor de 
diverse specii de Gossypium 
(v. ac.), càt çi numirea pentru 
însaçi planta lignoasà. (v. 

ilustr.) Cele vr’o 30 çi mai 
bine de varietà(i, ce ne oferâ 
B., se redrre botanicesce — 
dupa Schumann — la urmâ- 
toai'ele trei specii, resp. sub- 
specii: 1) Gossypium barba- 
dense L. din America: în 
spécial Antile, eu subspecia 
peruvianum Cav. (en capsule 
mai mari çi mai robustâ, tar- 
divâ) din Peru çi Brasilia. Se 
distînge uçor de speciile urmâ- 
toare prin làna, ce se sépara uçor de semênta 
altcum glabrâ; 2) G. arboreum L. originarâ din 
Africa tropicalâ, se cultiva mai aies în Egipt, 
Arahia, dar çi în India or. Are lâna deosebit 
de albâ, iar florile preste tôt purpurü ; 3) G. her- 
baceum L., specie de cultura strâveche, pentra 
care se presnpune ca planta spontanée G.-Stocksii 
Mast. de pe stàncile de calcar din Sindh (India or.) 
eu doue subspecii: a) religiosum L. pu(in pë- 
roasâ sau glabrâ çi florile gadbehe pur — o formâ 
eu lana galbenâ dà bumbacul de >Nanking< — çi 
b) hirsutum L. mai përoasâ, eu florile galbene, 
la basa intemà purpurü, lâna constant albâ. La 
cele douë specii ultime lâna se separâ eu greu 
de semên(a acoperitâ âneâ eu al(i péri sour(i. In 
Europa — çi în spécial în România, precum do- 
vedesc experien(ele delà institutul botanio — G. 
htrbaceum subsp. hirsutum la un tratament ra-

Ramurà de bumbac

Pire de bumbac,

tional se poate cultiva eu succès chiar în liber. 
Planta pretinde un sol profond aluvial nâsipos, 
câldurâ înaltâ în timpul verei çi toamnâ sâce- 
toasâ (una umedâ împiedecâ desvoltarea ulte- 
rioarâ a capsulelor înspre coacere) ; precum în- 
tr’adevër astfel de conditiuni gâsim pretutin- 
dene în çesul României. — B. se folosesce, afarâ 
ca textilâ çi ca, vatâ în inedicinâ, la piepararea 
pyroxylinei (în pyrotechnie), la confectionarea 
de colodiu (medicinâ), pentm fltiluri (s. e. în 
China eu deosebire); scoarfa în medicinâ (nu 
numai de Negrii în Africa, ci çi ca oficinalâ în 
Statele-Unite din America de nord); din semêntà 
se extrage un lüeu, care e mai ieftin çi care e 

foarte greu de distins de untul 
de lemn (de masline) fiind 
décolorât eu alcalii çi acid 
sulfurio. — Pentru România 
numai atunci poate deveni 
cultura B.-lui rentabilâ, când 
paralel eu dînsa s’ar desvolta 
çi iodustriile amintite mai sus.

[A. Pr.]
Fabricafiunea B.-lui. In 

fructele B.-lui, cari au forma 
de capsule în mârimea unei 
nuci, se gâsesce o lânâ vege- 
talâ, un ghem încurcat de fire 
lungi çi mâtâsoase, (v. ilustr.) 
care învâlesce semin(ele. Dupâ 
culegere prima lucrare este 
descurcarea sau egrenaiea 
semintelor din B., prin nisce 
maçine spéciale; dupâ aoeea 
se curatà, se usucâ çi se ex- 
pediazâ în fabrici pentru tors 
çi (esut. B. se cultiva în toate 
terile tropicale çi .calde ale 
lumei vechi çi noui. Europa 
produce : în Spania, în Malta, 
in Sicilia çi Grecia; cel mai 
fin bumbac se cultiva în Siani 
çi Bengalia,adevërata sa patrie 
este India de est, unde se luorau 
cele mai fine panze çi tesëturi. 
Se cunosc felurite pûnze çi 
tesëturi colorate, lucrate din 
Ë., precum (în pânze) : perçai, 
ohifon, madepolon, americâ, 
nanking, dril, muslin, batist, 
mul, valis, piquet, ç. a. ; pftnzâ 

coloratâ: stambâ, creton, piconas,batist, barohent, 
ç. a. In comerciu B. se gâsesce în forma de tort, 
fire toarse legate în jurebi, sculuri sau giieme, 
albe sau colorate, care se folosesc la urzit, laîm- 
pletit sau la cusut. (Cf. A. Vlaicu, Merceologia çi 
Technologie. Braçov, 1895.) [M- Ë-J

Bumbac, 1) B., loan, prof, çi scriitor rom., n. 
31 lan. 1843 in Costîna (Bucovina); claseie gimn. 
le fâoù în Suceava çi Cemâut (pftnâ 1866), iar 'n 
Braçov fâoù 1868 examenul de maturitatoçi plecà 
apoi la Viena spre a se califica de profesor pentru 
çcoalele secundare. 1872 fù numit suplent la 
gimnasiul din Suceava. In 1875 se duse din nou 
la Viena spre a-çi compléta studiile çi 1877 fù 
numit profesor extra statum la pedagogiul c. r. 
din Cemâut, iar îD 1881 profesor de limba çj 
literatura rom. la gimn. din Cemâut. La iMô 
a înfiintat eu mai multi amici societ. politicâ
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iConcordia», iar la 1881 coopéré la înfiintarea 
soc. fîJarmonice »Armonia«. Pe terenul literar B. 
a publicat: Floriota, epopee îii5 cânturi, apârute 
lasâ numai 2 în Cernâut, 1880; Noua orto- 
grafie românà. Cernâut, 1881 ; Privire istoiicâ 
asupra trecutului politic. social çi national al 
Bucovinei. Braçov, 1886; Din istoria limbe! ?i 
üteraturei romane, part. I., Cernâut 1889 ; Lec- 
tuiâ çoolarâ pentru clasa I. çi IL gimn. Cer- 
nàut, 1894. A. redigiat ca secretar al socie- 
tàÇii pentru cultura çi lit. rom. în Bucovina foaia 
ei »Aurora«, 1881—84. (CL C. Morariu : Pârti din 
istoria Românilor bucovineni, part. II. Cer
nâut, 189^
. s 2) B., y asile, prof. $i poet rom., n. 7 Febr. 
1837 în Costîna (Bucovina). Studüle secundare 
çi le-a fâcut la Cernâut §i Blaj, unde depuse 
examenul de maturitate în 1862 ; întrà apoi în 
seminariul din Cernâut, dar dupà un an se duse 
la universitatea din Yiena spre a se cualifîca ca 
profesor de fllologia clasicâ pentru gimnasiul 
gr.-or. din Suceava. In 1874 se întoarse în patrie 
?i întrà ca profesor la numitul gimnasiu. B. a 
început a scrie în versuri àncâ de prin 1856 
çi a tipârit poesii în numeroase reviste (Foaia 
pentru minte, Gazeta Trans., Concordia, Aurora, 
Familia, Albina, etc.) Scrierile lui B., cari respirâ 
cultnl românismului, sûnt instructive çi se disting 
prin O limbâ poporalâ. O colectiune a scrierilor 
lui nu exista pânâ acum. [Dr. I. G. Sbiera.]

Bumbâcila, (Bombycilla garullaj, pasere din 
ord. pas. cântâtoare; are ciocul scurt, pe cap 
un mot de pene (cucuiu) migcâtor, pene moi ca 
mâtasa, decoloare suxâ-roçie, la gnimaz çi penele 
de sburat negre, eu pete albe, roçii çi galbene, 
asemenea sûnt vîrfurile penelor delà coadâ eu 
pete galbene çi roçii. Picioarele scui-te çi pu- 
ternice. ïrâiesce în terile Europe! nordice, prin 
pâduri de brad. La noi vine rar numai iarna. Se 
nutresoe eu insecte çi bobite.

Bumbara, odinioarâ obuz pentru asvèrlitul 
bombelor.

Bumba^ir, odinioarâ agent politienesc pentini 
executiuni.

Bumbespii de JM, com. lur. în Eom., j. Goij, 
situatâ pe malul stang al Jiului §i se formeazâ 
din câtunele : B. çi Bârlescü. Are o întindere de 
aproape 1800 ba. pi 1290 loc. In apropiere se aflâ 
Castrul de piatrâ al Cohortei IV Cypria civium 
rnmanorum ; în vara anului 1897 fâcéndu-se sâ- 
pâturi la B., s’a gâsit un monument de 2 m. 
lung. çi de 1 m. lârg., eu o inscriptiune latinà, 
din care resultâ, câ el a fost ciopbt de legionarii 
romani; sâpâturile continuâ. La gura vâii, mai 
sus de confluenta Sadului eu Jiul pi pe malul 
drept al Jiului, se vëd ruinele mànâstini Yiçina, 
fundatâdeMircea celMare (1386—1418). Intr’un 
chrisov al lui Vodâ Brâneoveanu din 1696, B. 
se numiau B. sldla Polatiçtei.

Bumerang, arma de vênat pi luptâ la pop. 
Australiei, lucratâdinlemn tare (v.ilusti1. pag323).

Bun, 1) în généré B. este un atribut, care 
se dâ omului, obiectelor pi lucrârilor. Uespre 
un obiect se (}ice câ e bun când în realitatea 
sa actualâ corespunde destinatiunii sale, sco- 
purilor pentru cari existâ. — O lucrare este bunâ 
oând^servesce pe deplin scopurilor pentru cari 
este îndeplinitâ. — Om bun este acela, care tot- 
deuna are dispositia de a face aceea ce întro 
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împregiurârile date este considérât de bun ; dis
positia individualâ spre fapte bune, se numesce 
bunàtate. Contrarul este rèu, reutate. 2) Sub 
raport etic sau moral, B. este ori ce lucru 
spre care tinde vointa condusâ de o nisuintâ 
moralâ, vointa condusâ de ratiune. Eesultatul 
obiectiv al unei atari vointe devenitâ activé, 
se (jice faptâ moralicesce bunâ. Conditiunile de 
posibilitate pentru reabsareafaptelormorale sûnt :
a) 0 persoanâ, care sub raportul moral sâ fie pe 
deplin Uberâ pi sâ aibâ pi cunoscinta legii morale;
b) un obiect considérât ca bun spre care sâ fie 
îndreptatâ vointa ; c) un scop consciut, care pur- 
ce^énd din o intentiune nobilâ, sâ corespundâ 
ideü de perfectiune moralâ; d) însapi lucrarea 
sâvîipitâ în conformitate eu logea moralâ, în 
deplinâ libertate pi fârâ de nici un interes. Dis
positia constantâ spre a îndepBni fapte bune, 
cari sâ corespundâ legii morale, se numesce 6m- 
nàtate moralâ. 3) Bun suprem. De aci urmeazâ, 
câ B. suprem nu poate fi considérât un lucru singu- 
ratic, pe care ajungêndu-1, sâ nu mai avem altâ 
nisuintâ, câci un atare bun ar oontracjice idea de 
perfectiune. Dartotapade putin poate fl considérât 
ca bun suprem complexul tuturor bunurilor. Ca 
bun suprem este a se considéra resultatul obiectiv 
al tuturor lucrârilor morale, cari în mod con
stant tind a dirige viata individualâ pi a socie- 
tâtii, ca sâ fie în perfectâ armonie eu logea moralâ. 
In istoria desvoltârii sale, notiunea de B. a su- 
fent deosebite modificâri pi a fost indentificatâ 
când eu utilul (folositorul, utilitarismul), când eu 
plâcutul (bedonismul), când eu feiicirea (eudemo- 
nismul), dupâ cum adecâ principiile practice au ré
sultat dm vederile teoretice ale diverselor sisteme 
etice. (Cf. ZiUer,Etbik.) (V. pi Bunuri.) [Plet.]

Buna sperantâ. Cap de, numit astfel de regele 
Portugaliei loan II., promontor în sudul Africei, 
(supranumit Capul Furtunelor), descoperit la 
1486 de câtrâ Bartholomeo Diaz ; mai ântâiu 1-a 
îneungiurat vestitul navigator Vasoo de Gama 
la 1497.

Bunavestire, (s. Blagovefteniej, serbâtoare le- 
gatâ, apezatâ întru memoria misterului întru- 
pârü sau a conceperei Fiului lui Dumne(}eu, se 
numesce B. pentru câ anuntarea Arebangelului 
Gavriil este întrodusâ eu »Bucurâ-te«. Serbâ- 
toarea B. se numesce pi «începëtura mântuirii< 
pi xserbâtoarea Fecioarei», pi are privilegiul, câ, 
afarâ de septèmâna patimilor, ori în ce çi ar 
cédé, este deslegare la pesce. B. în biserica apu- 
seanâ pi orientalà se tine în 25 Martie.

Bunàvointa, sub raport psicbologic este 
un sentiment moral, care se descopere în dis
positia favorabUâ pi neinteresatâ, po care o avem 
fatâ de alti oameni. Sub raport e tic, B. este unul 
din acele ideale, cari au sâ normeze conduits 
noastrâ moralâ. Ca atare ea se descopere în ten- 
dinta de a voi bine altuia pi, în mesura puterilor, 
a-1 pi procura; se descopere în o dispositie, care 
neinteresatâ pi în mod neconditionat este gata 
sâ ajute pe altul pi care nu numai nu apteaptâ 
resplatâ, dar nici multâmitâ. In acest înteles a 
apezat-o Herbart ca basé sistemului sèu etic. Se 
manifesté ca împreunà-bucurie; ca. compàtimire : 
sentimentul care se nasce din perceptiunea unei 
suferinte strâine; ca condolenfâ: compâtimirea 
manifestatâ prin semne perceptibile. B. activé 
devine binefacere; iar binefacerea apUcatâ celui
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ce sufere devine caritaie. — Contrarui hunâ- 
vointei este reavointa. [PL]

Biincluc, steag turcesc sau tâtâresc.
Blinda, mai moite semintli în Angola, cocerite 

de Portugezi âncâ prin aecl. XVU. Limba lor 
formeazâ gnipa vesücâ a Mmbilor iBantu».

Bunea, mânàstire în Rom. spre nord de Tîrgo- 
viçte. Se compune dintr’o bisericutâ, onde servesce 
un preot, çi câteva chilii parasite. Este adeseori 
cercetatà pentru frumsetea sa de visitatorii delà 
bâile Pucioasa ?i Vâloana. Manâstirea a fost 
fundatâ la anul 1622 de fam. Armaçului B., din 
care se trage fam. rom. Grâdiçteanu.

Bunea, Augustin, Dr., n. 4 Aug. 1857 în Yad 
(Trs.), a studiat la gîmnasiul din Braçov çi Blaj, 
iar delà 1877 la Borna, onde ca alumn al co- 
legiului sf. Atanasiu a ascnltat filosofia §i teologia 
în institutuKde Propaganda Eide«. In4Deo. 1881 
fù chirotonit preot în Eoma; în 1882 déposé doc- 
toratul din teologie çi apoi reîntors la Blaj, fù 
aplicat în cancelaria mitropob'tanà, iar la 1884 fù 
nomit asesor consistorial. Din 1886—88 fonctionà 
caprofesorde teologiadogm. înseminariol teologie 
din Blaj, fiind în acelaçi timp asesor çi defensor 
la tribunalele matrimoniale çi m. în comisionea 
pentro revisionea cârtilor bisericesci. Din Sept. 
1888 fonctioneazâ ca secretar mitropoütan. Din 
1893 este m. ord. în comitetnl pentm admini- 
strarea fondoloi graoiferesc din reg. I. rom. de 
granitâ. In 1891 a fost nomit protopop on. çi 
in 1892 Papa îl nomi camerier secret. Pe te- 
renol Literar sont remarcabile discorsorile sale 
fonebrale, çi nomeroçi articoli lit., teol. çi po- 
litici, poblicaji în »Eoaia biserioeascâ«, »Tribona« 
çi »Uoirea«. A mai scris partea a dooa din opul : 
»Cestioni din dreptol çi istoria bisericei unité.» 
Blaj, 1893, çi »Biografia mitropolitului Vancea». 
Blaj, 1890.

Bunesci, com. rur. în Rom., j. Fàloiu, 1156 loc. 
agricultori çi economi de vite ; are 1 bisericâ çi 
1 çcoalâ; com. e formata numai din sat. B.

Bunias Br., (botan.) gen din fam. Cruciferelor, 
trib. Isatideae, coprinde plante annale, bisanoale 
sau perene, eu tulpina ereotâ, frunzele pena- 
tifide, florile galbene. Se cunosc vPo 4 specii, 
respândite prin Europa çi Asia occidentalà. In 
pârtile noastre ci’esce prin semënâturi çi locuri 
necultivate B. Erucago L., numitâ de popor 
Hrénitâ, eu un miros çi un gust pénétrant, 
se întrebuinta odinioarà în medicinâ contra hy- 
dropisiilor, çi B. orientalis L., care se cultiva 
nneori prin grâdini. [Z. G. P.]

BunlevatI, seminjie slavicâ în Dngaria, vr’o 
300,000 sufl., dintre cari 50,000 locuiesc în The- 
resiopol (Szabadka), cott. Baoi-Bodrog, ceilalti în 
alte trei comune ale aoestuî comitat. Mai sûnt îm- 
prâçtiati în 32 com. ale cottelor Barania, Pesta, 
AJba çi Strigoniu, pujini sûnt çi în Dalmatia. B. 
sûnt un popor blând, curât çi avut, de rel. rom. 
cat., se ooupâ ou agriculture. Trâiesc în mod pa- 
triarchal, mai multe familii laolaltâ, nu tin stràini 
ca servitori, ci toate lucrârile de casa çi de camp 
le indeplinesc membrii familiei. Ei sûnt de ori
gine din Hertegovina, limba lor este sud-slavicâ, 
eu dialectul I, B. au venit în Ung. la 1686, pe 
timpol asediului Budei, sub conducerea lui An
gélus Sarcevici çi altor 16 monachi çi s’au açezat 
pe locul postin numit »Sabatca«. Dupa înviu- 
gerea delà Zenta, 1697, au devenit grâniteri çi

au servit ca atari 57 ani, primind pentru acest 
servicio 12 câmpii. Pânâ în 1848 n’aveau deoàt 
cârti de rugâciuni în limba lor, a(}i au biblio- 
tecà poporalâ, o foaie politicâ septëmânalâ, una 
periodicâ, reuniune pentru cirltura poponrlui, ca- 
sinâ poporalâ çi multi bârbati învëtati, cari locrâ 
penti-u deçteptarea nationalâ a poporului lor.

Bunln|llt sat în Bue., câp. çi j. Suceava, form. 
comonà çi pafochie eu Mîbovenii, avênd îm- 
preunâ 1852 loc., (1645 oi-t. res., 145 apus. çi 
uniti, 20 prot. çi 42 mos.); moçie mânâstireascâ, 
O çcoalâ de o clasâ çi postâ în Mihoveni.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Bunium L., (botan.) subgen din gen. Carum L. 

(v. ac.)
BunkerhIM, (pron. boenier — ), colinâ lângâ 

Boston ; 16 lunie 1775 învingerea Englezilor sub 
Gage asupra Ameiicanilor (Obelisc).

Bunsen, l) B., Chr. CarolJosias, Baron, savant 
çiomdestat germ.,n. 1791 în Corbach(Waldeck); 
1818 secretar al legatiunii în Roma, ministru 
plenip. al Prusiei 1827 la Roma, 1839 în Bem 
çi 1841—54 în Londra. In resboiul crimeic s’a 
nâsuit, ca çi Prusia sâ iee positie contra Busiei. f 
1860 în Bonn. Opéré : »Die Verfassimg derKircbe 
derZukunft», (1845);»Gottin der Geschichte oder 
der Fortschritt des Glaubens an eine sittliclie 
Weltordnung», (1857—58); «Aegyptens Stelle in 
der ‘Weltgeschichte», (5 vol., 1845—56).

2) B.,Bobert Wilhelm, chimistgerm., n. 31 Mart. 
1811 în Gottingen. 1836 prof, de chimie la inst. 
politechnic din Cassel, 1838 la univ. din Mar- 
burg, 1851 în Breslau, 1852 în Heidelberg; 1889 
s’a retras delà catedrâ. B. a allât un élément gal- 
vanio non, a construit o lampà de gaz sistem 
propriu, a descoperit antidotul (oxydhidrat de fier) 
acidului arsenic, a prodos magnesiu în cautitate 
mai mare, a allât (1860) lumina de maguesiii, 
împreunâ eu Kirchlioff a pus basa analisei spec
trale, a descoperit metalele alcaline : rubidin çi 
cesiu, çi altele.

Bunsenit, minerai, nicloxid (Ni O) crist. în 
octaedri, de col. verde lucie. Se gâsesce în Sa- 
xonia, Johaungeorgenstadt.

Bunt, rescoalâ, révolta. — Buntag, rebel.
Bunuri, (lat. bonum, pl. bonaj, în general 

mijloacele eu cari omul îçi satisEace diteritele 
trebointe. Pentru ca un lucru sà poatâ fi cua- 
lificat ca B., trebue sâ aibâ însuçirea de a satis- 
face vr’o trebuintâ, vr’o plâcere sau dorintà 
omeneascâ. Astfol B. sûnt toate lucrurile, cari 
sûnt de valoare, de vr’un folos pentru om. B^-le 
se impart în interne sî externe. B. interne sûnt 
acele ce le are omul în sine, s. e. : puterea mus- 
cularâ, sânâtatea, istetime, cunosoinje, etc. B. 
externe sûnt fisio despârtite de om, s. e. : veçt- 
minte, locuin(â, nutremént, instrumente, etc. 
Aceste B. pot fi libéré ori economice. B. libéré sau 
naturale sûnt acele, ce se pot avé gratuit, fiind-câ 
nu sûnt în proprietatea nimârui, s. e. : lumina çi 
càldura soarelui, aerul, apa, unele fniote, etc. 
B. economice însâ se pot avé, se pot agonisi 
numai prin muncâ sau sacrificiu; ele formeazâ 
obiectul activitâtii economice, nu sûnt libéré, ci 
sûnt în proprietatea acelora, cari au intrebuinjat 
muncâ ori ait sacrificiu pentru dobàndirea lor.
B. în în(eles juridic înseâmnâ toate lucrurile 
susceptibile de a face obiectul unei apropria^uni 
particulare, toate lucrurile »in bonis alioujus».
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precum lucrurile, cari cad în domeniul na
tional San în domeniul public. Codul Napoléon 
çi mai toate legisla^lunUe europene deosebesc 
2 feluri de B.: 1) mobile çi 2) imobile; aceastâ 
divisiune, summa divisio rerum, domina dreptul 
roman civü §i are o mare importants prin natura çi 
oaracterul diferitelor lucmri, cari compun pa- 
trimoniul; anume; a) toate imobilele, chiar cele 
stSpânite de strâini, sûnt supuse legilor terii, 
unde se aüâ, în virtutea principiului de drept 
public international al suveranitàtU teritoriale a 
statelor; mobilelo însà, nu toate sûnt supuse 
legilor teriij unde se aflâ, din contra apartinènd 
strâinilor sunt supuse sau legilor nationale ale 
lor sau legilor domiciliului defunctului în mo- 
mentul mortii, când transniisiunea se face prin 
succesiune sau prin institutiune de legatar uni
versal ; b) imobilele sûnt susceptibile de ipotecâ, 
mobilele, afarS de vasele de comerciu, nu sûnt 
susceptibile de ipotecâ; c) în raaterie mobi- 
liarâ tribunalul competent este tribunalul do- 
micibului pîrîtului, iar în materie imobiüarâ tri
bunalul situatiunii imobUului ; d) prescriptiunea 
mobilelor se opéra prin simplul fapt al posesiunei, 
prescriptiunea imobilelor nu se opéra decât dupa 
trecereaunui timp oarecare. Toate lucmrile, cari 
sûnt în comerciu, constituesc B.-le particu
le ri lor, lucrurile cari constituesc B.-le per- 
soanelor morale de drept public (statul, ju- 
detul, comuna, stabilimentele publiée) nu sûnt în 
comerciu. B.-le particularilor sûnt susceptile de 
un drept de proprietate, de un drept de folo- 
sintâ sau de un drept de servitute, sûnt alie- 
nabile, prescriptibile çi transmisibile prin acte 
între vii sau prin acte de ultimà vointa, ex- 
ceptànd numai B. dotale, cari remân însâ în 
comerciu, deoarece inalienabUitatea çi impres- 
criptibilitatea nu sûnt de esenta lor; B.-le per- 
soanelor morale de drept public nu sûnt sus- 
oeptibilo de nici un drept particulai', sûnt ina- 
lienabile, iiiipresciiptibile çi intransmisibile, eu 
réserva desafectatiunei delà un servioiu public, 
fie prin indeplinirea vre-unei forme legale (o 
înclieiere de declarare a autoiitatü în drept), 
fie prin schimbarea de destinatiune, în casul 
unei afectatiuni prin simplul us, deoarece atunci 
B.-le ies din domeniul public çi întrâ în co- 
meroiu. Persoanele morale de drept public pot 
stâpâni çi B. particulare, cari formeazâ do
meniul lor privât çi au acelaçi oaracter ju- 
ridic ca çi B. particularilor.

B. avitice, contranü B.-lor acuisüe. Aviiiei- 
tatea este o institutiune importants de drept 
privât magh., care îçi derivâ originea delà în- 
temeierea statului ung. çi a fost în vigoare pânâ 
la 1848. M^hiarii eSnd au ocupat üngaria, au 
fost împSrtiti în 108 ginti (neamuri), cari au 
primit fiecare o anumitâ parte a pâmêntului çi 
au folosit-o în comuniune. Pe basa principiului 
de comunâ posesiune s’a format în decursul 
timpului diferinta între B. avitice (stràmoçesoi) 
çi_B. acuisite (agonisite ulterior), a cârei însem- 
nState juridicâ consistâ în aceea, câ pSnâ cànd 
propiietarul putea dispune liber de B. acuisite, 
de cele avitice dispunea atât între vü, cât çi 
pentru casul de moarte numai în mèsurâ foarte 
restrînsâ; restrictiunea aceasta se extindea nu 
numai asupra B.-lor, ci çi asupra pretului, 
meurs din vênijarea lor, çi asupra B.-lor cum-

përate din acest prêt, iar scâderea, ce se ivia 
in decursul timpului la valoarea B.-lor avitice, 
trebuia înlocuitS eu B. acuisite, astfel ca B. 
avitice sâ fie conservate în întreaga lor valoare 
pentru toate timpuiUe. Mai târ(}iu se întelegea 
sub B. avitice toatâ averea moçtenitS delà 
pârinti, ori delà moçi çi strSmoçi, iar sub B. 
acuisite, tôt ce nu provenia din moçtenire. Esen- 
tiala diferintS juridicâ, ce exista între aceste 
doue categorii de B., Verboezy o exprimâ în 
Tripartitul sèu, remas în putere de lege pânâ 
la 1848, astfel: >Este de sciut, câ fiecare magnat 
çi proprietar nobil, care are copii, poate dispune 
atât în viatâ, cât çi pentru cas de moarte über 
çi fârâ de a cere învoirea copiilor, ba chiar în 
contra vointei lor, de tôt ce a agonisit prin 
munca sa sau a cumpërat eu banii proprii, dar 
de B. strâmoçesci (avitice) poate dispune numai 
eu învoirea copiilor, respective a rudeniilor, cari 
trâiesc în comuniune eu dînsul, çi actele in- 
cheiate fârâ consensul, ori în contra vointei 
acestora sûnt nevaJide». La B. avitice aveauprin 
urmare drept de ereditate numai ereijü legali, 
çi acest drept nu se putea altéra prin nici o altâ 
dispositiune. Erecjii îndreptâtiti erau în prima 
linie descendentii, çi anume ficiorii la averea 
provenitâ delà tatâ, moç, etc., fetele la averea 
delà mamà çi pârintii aceleia, afarâ de casurile 
în cari fetele erau égal îndreptâtite eu ficiorii. 
In lipsâ de descendenti, averea trecea îndërët 
la ascendenti .çi urmaçii acestora din comuniune, 
adecâ la rudeniile colateraJe, frati, surori, etc. 
Instrâinai'ea B.-lor av. se concedea numai din 
motive de necesitate, ori de rationabili- 
tate, dar çi în atari casuri aveau cei din co- 
muniune drept de prioritate a le cumpëra pentru 
sine. Dacâ se vâtëma acest drept, interesafii 
puteau cere anularea vênijârii. Aceastâ restric- 
|iune a dreptului de liberâ dispunere îçi are 
inoeputul de pe timpul regUor Ungariei din casa 
Anjou, çi ca o institutiune, ce Venise în contrast 
eu spiritul timpului, a fost cassatâ la 1848 prin 
art. de lege XV., dar çi atunci numai în prin- 
cipiu, amânându-se înlâturarea definitivâ pânâ la 
promulgarea ood. civil magh. (care nici pâuâ a(}i 
nu a vë(jut lumina (Jüci) ; a fost scoasâ insâ din 
vigoare piin patenta împër. din 29 Nov. 1852.

B. biseiicesci sûnt toate averile temporale, 
mobile oii imobile, de cari dispune çi are lipsâ 
biserica pentru sustinerea ministrilor sëi, pentru 
procurarea celor de lipsâ la cultul divin, ori 
pentru ajutorarea sâraoilor çi sustinerea çcoa- 
lelor, a operelor de caritate çi fîlantropice. Dreptul 
bisericei de a posede B. temporale se baseazâ atât 
pe dreptul natural, cât çi pe constitutiunea sa, 
avênd sâ fie biserica societate vë(jutâ eu cnit public 
extern. B.-le bis. sûntde mai multe specii, precum : 
Oblafiuni, sau acele B. mobile, pe cari le 
oferesc credincioçii în folosul bisericei sau al 
ministrilor cultului divin ; Drepturile stolare, sau 
onorariile ce se dau preotilor pentru functiunile 
sacre; Primifiile fi decimile acum ieçite mai 
preste tôt din us ; Fundafiunile fi lepatele pie, 
cari se fac bisericei eau vre-unei mstitutiuni bi- 
sericesci eu obligatiunea de a le întrebuinta spre 
Bcopuri pie sau de a îndeplini anumite functiuni 
sacre; Beneficiile biserieesci (v. ac.)

B. dotale se numesc B.-le cari compun zestrea 
femeii, mâritatâ sub regimul dotal, adecâ B.-le
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oonstifcuite zestre de femeia însajji sau date 
de zestre de al(ii, pria contractai de câsâtorie, 
çi cari sûnt inalienabile çi imprescriptibile, afarâ 
de exceptiunile prevëcjate prin loge. Regimul 
dotal modem nu se mai întemeiazâ pe consi- 
deratinnile admise de Lex Iulia, adecâ pentru 
a înlesni femeii o noua câsâtorie dupâ vëduvie, 
ci pentru a asigura viitorul ei gi al copülor (ad 
ferenda matrimonii onera). Efectul dotalitàtii 
B.-lor este de a le apëra de consecintele obliga- 
tiunilor, subscrise de dînsa sau de ambii so(i în 
timpul câsâtoriei, dar femeia remâne valabil 
obligatâ gi creditorii pot urmâri, pentru despâ- 
gubirea lor, B.-le parafemale ale ei sau cbiar 
B., cari vor fl pierdut cai’acterul dotalitâtü. Re
gimul dotal, créât pentra a înlesni gi a înmul(i 
câsâtoriile, este o exoeptiune contra libertâtii 
conven(iunilor matrimoniale gi deroagâ delà prin- 
cipiul économie gi social al liberei circulatiuni a 
B.-lor. Atât exceptiunea cât gi deroga(iunea sûnt 
justifleate prin scopul ce gi-a propus legiuitorul.

B. materne, (lat. Bona maternaj, se numesc 
B.-le succesorale moçtenite de rudele din linia 
materna ascendentâ, atunci când defunctul nu 
lasâ, la moartea sa, nici descendin(i, nici cola- 
terali privilégiât! (fratii, surorile gi descendentii 
lor) în concurs eu ascendentii privilegiati (tatà! 
gi marna defunctului).

B. mensale, (lat. Bona mensaliaj, sûnt B.-le 
destinate pentm sustinerea curtii domnitorului. 
Ca atari sûnt de natura domeniilor coroanei.

B. parafemale, se numesc B.-le femeii, cari 
nu au fost constituite zestre ; femeia are admi- 
nistratiunea çi folo.sinta lor, dar nu le poate 
aliéna, niei nu poate sâ stea în judecatâ rela- 
tivâ la ele, fârâ autorisatiunea sotului sëu, în 
cas de refus, fârâ permisiunea justifiei. Toate 
B.-le neconstituite zestre prin contract de câ
sâtorie sûnt B. parafemale.

B. présenté sûnt aoele B., cari se gâsesc în 
patrimoniul femeii, în momentul facerei con- 
tractului de câsâtorie, sau cari vor câdé în acel 
patrimoniu în virtutea unui drept existent la 
acea datâ gi susceptibil de realisare eu un efect 
retroactiv ; aceeagi denumire se aplicâ çi B.-lor 
unui donator.

B. statului sûnt mogiile, ce le posede statul ca 
domeniu privât çi ale câror venituri întrâ în 
cassa statului.

B. vacante, (lat. BonavaeantiaJ,B. fârâstâpàn, 
(deest flores) çi cari apartin statului, adecâ uni- 
versalitâtile niobiliare çi imobilele.

B. viitoare, B. ce advin femeii sau donatorului, 
eu titlul de sucoesiune sau donatiune, dupâ fa- 
cerea actului de câsâtorie.

Buphthalmum L., (botan.) gen de plante din 
fam. Compositelor, trib. Inuloideae, din Europa 
medie çi meridionaJâ. La noi cresce prin pâduri 
çi tuflçuri mai aies în région ea montanâ B. cor- 
difolium "WK. (Telekia speciosa Bmgt.), larba- 
mare, o speoie imposantâ eu foi cordate çi 
capitoli mari, caracteristicâ sud-estului Europe!.

fA. Pr.J
Buphthalmus, oefliu mare çi flolbat; de aici 

Buphthalmia, însuçirea de a avé asemene oofli.
Bupleurum L., (botan.) gen de plante glabre 

eu foile întregi — cele inferioare adese gra
minée — din fam. Umbelliferelor, trib. Am- 
mineae, ce cresc în regiunile temperate ale emis-

ferei vecfli, (numai o specie e american-boreal- 
subarcticâ). Unele specü se cultivâ în grâdini, 
s. e. B. fructicosum L. cea mai respânditâ. Dintre 
cele mai importante specü ce cresc la noi citâm : 
B.rotundifolium L., Urecflelnifa, prin semë- 
nâturi la (earâ, B. falcatum L., pe locuri pie- 
troase în regiunea' montanâ, çi B. diversifolium 
Roch., 0 planta caracteristicâ Carpatilor daoici 
pentru regiunea alpinâ çi subalpinâ. [A. Pj'.]

Buprestlde, (zool.) fam. de Coleoptere, nuinità 
çi Richards, din causa bogâfiei gi a colorilor ou 
luciu metalic. Sûnt la 2600 specü în (erile tropicale.

Bura, veobiu orag grec, in Acflaia, aproape de 
termul stâng al rîului Buraikos, situât pe o co- 
îinâ, din care curge un isvor numit de cei veclü 
Sybafis. B. pare a fl marna oraçului Sybaris din 
Italia infer. In'o peçterâ de pe teritorul oraçului 
se afla un sanctuar al lui Herakles Buraikos.

Bura, una dintre formele sub cari se pre- 
sintâ umedeala atmosferei. Când o massa de 
aer umed, ce zace aproape de suprafa(a solului, 
a treout preste punctul de saturafiune, déterminât 
prin temperaturâ, o parte din vapori trece în 
stare lieflidâ, formând mici beçicufe deapà. Masse 
mari din aceste beçicute formeazâ B. sau negura. 
In serile gi nop(ile de varâ, când aerul se recesoe, 
adeseori ni-se dâ ocasiune sâ vedem înâltându-se 
preste oâmpurile umedé B., care ca un vêl semi- 
transparent asounde corpurile dinaintea vcdeiii. 
Ea se formeazâ de regulà când un curent de 
aer cald, saturat de vapori, trece preste regiuni 
mai reoi; în regiunile nordice, unde ouren(ii 
equatoriaJi sûnt în luptâ continua eu vênturile 
reci, eu deosebire pe lângâ Fundlanda Noua çi 
pe lângâ Britania Mare, B. este foarte deasâ. — 
Buraca, negurâ ori brumà deasâ, ce se açeazâ 
pe iarbâ ori pe arbori. [V. B.]

Burada, familie moldoveneascâ. 1) Vornicul 
Teodor B., n. 28 lunie 1800 în Odobesci. a 
studiat în laçi çi Pooçani. Implicat în oflestiunile 
politice delà 1824, fù surgunit la mânâst. Neam- 
tului ; fugind de aci trecù în Muntenia, unde a 
fost câtva timp profesor de »muzicflie« (la Craiova 
çi Cerne(i). De aici, 1826, plecà în stràinàtate 
pentru a da o mai mare desvoltare cuuosointelor 
sale. Reîntors în (earâ, Doinnitorul care-l sui- 
gunise ne mai avênd cârma, B. se stabili in laçi. 
B. e probabil cel ântâiu autor ce a scris de.spre 
musicâ în limba românâ. In 1829 el scrie o »Grama- 
ticârom. de note pentru tôt fundamentulcliitarei», 
op remas însâ netipàrit. In 1830 se însurà 
eu Maria Isàcescu, (n. 15 Apr. 1812, f 11 Febr. 
1886), flea çatrarului loan Isâcesou, çi împreunâ 
eu aceasta înflinteazà în laçi prima çcoalâ de 
fete rom., în care pe lângâ limbile rom., frc. 
çi grc. se învëfa gi musica. In casa lui aveau 
loo adese întruniri, in cari profesorii do pe atimoi 
(Verner, P. Hett, Scflultz, I. Hefner, F. Caudella, 
g. a.) executau musica compositorilor olasici. In 
1850 B. înfiin(à, împreunâ eu Evdocflim lanoy, 
piimul cor bisericesc, care cânta liturgia la bi- 
serioele Sf. Atatasie çi Vulpe. La 1847 sustine 
un examen de drept çi obfine titlul de «avocat 
priveügiat în Prinoipatul Moldovei» ; a ocupat apoi 
mai multe functiuni, între cari députât la (ü- 
vanul ad-floo, primai' al laçului. f 14 lunie 1866.

2) Fiul aoestuia. George B., (n. 2 Aug. 1831)j 
arâtà de timpuiiu disposi(iuni musicale, gi dupa 
ce studià în laçi violina çi armonia eu P. Hett
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çi A. Flechtenmaoher, în 1850 s'a dus la Dresda 
çi la Budapesta pentru a-çi compléta studiUe. 
Reîntors în tearâ executà la 18 Dec. 1852 în 
Teatiul National ooncertul de Beriot, (op. 16), 
câloând astfel în picioare prejuditiile boierilor 
de pe atunci, cari considerau nedemn de un 
fin de boier atiné o vioünâ în mânâ. Functionà 
oa çef al corului mitropolitan, çef de orobestrâ 
la Teatrul Naticnal çi prof, la Conservator, scrise 
diferite bucâti pentru orchestra, doue liturgii 
pentru cor, musicâ de dans (parte tipâritâ), o 
broçurâ : »Principii elementare de musicâ», (1860). 
f 25 Marti e 1870.

Tôt fii ai vornicului Teodor B. sûnt;
3) Mihaü B., Dr., senator al Romanului ?i autor 

al mai multor compositiuni pentm piano, al unui 
caet de studii pentru piano, adoptât de Conser- 
vatbr, s. a.

4) B., Teodor T., m. cor. al Academiei Rom., 
n. în laçi, 3 Oct. 1839. 1857 a întrat în oastea 
Moldovei la artilerie, ca elev în çcoala mili- 
tarâ de cadeti- Terminând apoi studiile la Aca- 
demia Mihaileanâ, a trecut 1860 la Universitate, 
uude a urmat cursurile la facultatea de drept 
ri la acea de filosofie ; ducêndu-se dupa aceea 
în Paris, a fost Inscris ca student la facul
tatea juridicà de acolo, çi 1866 a obtinut di- 
ploma de hcentiat în drept. In tôt cursul tim- 
pului càt a stat în Paris, a urmat çi studiul 
violinei, çi a fost înscris ca elev la Conserva- 
toiul imper, de musicâ çi declamatiune. 1866 
întorcêndu-se în tearâ, a ocupat mai multe func- 
tiuni judecâteresci çi administrative. Dupa ser- 
viciu de 20 ani, retrâgêndu-se, s’a dedat eu totul 
la cercetàri etnografice despre poporul rom. Pentru 
sorierile sale Academia Românâ 1-a numit membru 
corespondent al sëu. Astâcji este advocat çi prof, 
la Conservatorul din laçi. Scr. princ. : O câlâ- 
torie în Dobrogea, 1880; Datinele pop. rom. la 
înmormêntâri, 1882; O câlâtorie la m. Athos, 
1884; Conservatorul din laçi (1836—38), 1888; 
0 câlâtorie în sat. moldovonesci din gub. Cherson,
1893, (toate la Tip. Nationalâ din laçi); Çcoalele 
rom. din Turcia, 1890; O câlâtorie la Rom. din 
Bithinia, 1893 ; 0 câlâtorie la Rom. din Moravia,
1894, (Tip. Golner, laçi) çi numeroase studii publ. 
în »Conv. liter.«, »Rev. p. ist. arcli. çi fil.» çi 
în sRomanul».

Buran, vent rece çi uscat (fârâ zâpadâ) din 
nci'd çi nord-est; se ivesce eu mare vehementâ 
în Asia nord., dar e de duratâ scuitâ (de reg. 1 (}i).

Buratec, (zool.) s. Brotiteel, Bàcdnél, BdcHtef, 
(Hyla arboréa L.), animal din clasa Batracienilor 
(Amphibia); ord. Anurilor, subord. Phaneroglos- 
selor, fam. Hylidelor. Se deosebesce de luoascà 
ord. flind-câ presintà la degete un fel de um- 
flâturi discoide, cari îi ajutâ ca nisce ventuze 
sâsource pe arbori; din care causâ s’au çi numit 
discodaciyle, B. are o lung. de 3 - 4 cm., pe 
deasupra colorât verde, iar pe pântece alb, eu 
hiciu argintiu. La tearâ Romànii cred câ cine 
saïutâ un B. de trei ori pe pântece nu se mai 
imbolnâvesce de friguri, iar femeilor, cari nu 
au copii, le dau sâ bea ud (urinâ) de B. ; po
porul mai crede, câ B. are influentâ asupra ploilor 
fiind-oà râcânesce când e vremea a ploaie, de 
aceea îl prind, îi leagâ gura eu un Br de mâtasâ 
ÇI nu 0 desleagâ decàt atunci când vor ei oa sâ 
ploaie. Afarâ de Hyla arborea, care trâiesce çi în

România, fam. Hylidelor mai contins un mare 
numêr de specii exotioe, ca : Notodelphys, care 
trâiesce în Mexico çi Venezuela, çi ale cârei femei 
poartâ ouele in buzunar dorsal. [Dr. N. Leon.]

Burattini, fit al.J marionete.
Burbon, v. Bourbon,
Burcgravlus, (germ. Burggraf) sau Burgi- 

eomes, Praefectus urbis, în evul mediu un conte, 
câre era deodatâ çi câpitanul unui oraç; erau 
prefecti civili çi militari. Insemnâtatea acestei 
dignitàti a încetat déjà în secl. XIII., titlul însâ 
s’a sustinut pânâ astâcji. Imper. Germaniei s. e. 
are çi titlul de B. de Nürnberg.

Burchiello, Domenieo, poet satiric pop. italian, 
la început barbier în Florenta ; scrise o multime 
de sonete, cariîn mare parte, din causâ câ se refer 
la anumite personne çi împrejurâri locale, nu sûnt 
pe deplin întelese. Scrierile lui B. au apârut în 
mai multe editü, între altele la Florenta (1568). 
Explicate au fost de Doni, (Venetia, 1553 çi 1556). 
Cf. C. Mazzi, Il B., în iPropugnatore» IX. çi X. 
B. a mûrit 1448 la Roma în mare miserie.

Burckhard, 1) B., loan Ludovic, celebru 
câlâtor, n. 1784 în Lausanne, a studiat în Lipsea çi 
Gôttingen. Societatea geogr. africanâ din Londra 
1-a trimis în Cambridge, unde a studiat limba 
arabâ çi astronomia. In 18Ü9, sub numele Ibrahim 
Ibn Abdallah al- Çâmi, çi ca negutëtor arab, 
câlàtoresce prin Siria çi Bgipt, studiând obi- 
ceiurile Arabilor. In 1813 câlâtoresce pe Nil 
în sus pânâ în Dongola, de unde se rentoarce 
prin Berber la Marea Roçie. In societatea lui 
Belzoni, çi eu concursul aoestuia, trimite la Londra 
capul colosal (300 mâji) al statuei Memnon din 
Theba. f 1817. Descrierile câlâtoriilor sale au 
apârut în Londra, 1819—1831.

2) B., loan Carol, astronom, n. 1773înLipsoa, 
f 1825.1807 director al observatorului de la Ecole 
militaire. Scrierea lui despre cometi a fost pre- 
miatâ de Institut de France.

Burda, 1) mantaua ce a dâruit Mohammed poe- 
tului Kaab Ben Sotair; este una dintre cele 
mai pretioase rehquii ale tesaurului imp. din 
Constantinopole. In fiecare an, la 15 a lunei po- 
stului, sultanul i-se înohinà. 2) B., cassidâ (imn) 
arabâ în onoarea lui Mohammed, compusâ de el 
Busiri. Se cântâ la înmormêntâri.

Burdea, Câmpul —, platoul cuprins între rîul 
Teleorman çi rîul Vedea în Rom., j. Arges, pl. 
Cotmeana; se începe deasupra Pitesoilor çi se 
întinde pânâ în j. Teleorman; solul acestui çes 
e putin fructifer.

Burdigala, 1) numele lat. al oraçului Bordeaux ; 
2) al 384 planetoid.

Burduf, pântece ; piele cusutâ în formâ de sac, 
în care se pâstreazâ brânzâ, etc. — Burduhan, 
peritoneu.

Burdujeni, 1) B., tîrgufor çi com. rur. în 
Rom., j. Botoçani, la marginea terei despre 
Bucovina, eu 1960 loc., (456 Rom. çi 1477 Ovrei, 
ç. a.) ; e strâbâtut de linia feratâ Paçcani- 
Itcani; loc. rom. se ocupâ eu agricultura, iar 
Ovreii eu comerciul çi meseriile; tîrg se face 
în toatâ Duraineca; are 1 bisericâ, fostâ mà- 
nâstire de câlugâri, ziditâ de Teodor Movilâ în 
prima jumëtate a secl. XVII., çi 2 çcoale, una 
de bâieti ou 2 învëtâtori çi alta de fete eu 2 
învëtâtoare. 2) B., com. rur. în acelaçi j. com
pusâ din sat. : B. (mahalaua tîrguçorului), Fetpsei,



638 Bureau — Burgund.

Mereni, Plopeni, Prilipca çi TisSuti avénd în 
total 3001 loo.; are 3 biserici çi càte 1 çcoalà 
de bâieti çi de fete, între^nute de judej. Sat. 
B. numerâ singur 1585 loc.

Bureau,(Tronc.J birou, masâ de scris, canoelarie. 
V. çi Birooratie.

Burebista, s. Boerebiste, primiü rege al Dacilor 
(90—40 a. Chr.), oare nu numai uni poporul 
sëu çi-l organisa in stat puternic în locul sta- 
tulul mai vechiu al Ge^ilor, dar il çi reformé 
ei supuse popoare îndepartate sub sceptrul sëu. 
Merse asupra Boilor, cari locuiau în »partea 
dunireanâ din Austria de astâiji* cari aveau 
rege pe Critasiros, îi nimici în resboiu çi astfel 
pustii tuera lor în cât en 100 de ani mai târ^iu 
teara Boilor se ohiema pustia Boilor. Supuse 
Pannonia trecù Dunârea çi prâdà provinciile 
romane Biiia çi Macedonia, iar pe coastele Marii 
Negre cuprinse toate cetâtile grecesci pana la 
guia Niprului (Olbia). In contra lui îçi pro- 
punea sa mearga marele CesEir, înainte de a fi 
omorît ; B. se pare câ a fost restumat printr’o 
revolutie putin timp dupà moartea lui César. 
B. reformase obiceiurile poporului sëu eu aju- 
tprul unui pontifice Deceneu. (Cf. Strabo, VII, 
3 § 5 çi 11 ; Boesler, Bom. Studien, pag. 28, 29 ; 
Tocilescu, Ist. Bom., 1885, pag. 25, 26, 27; Xe- 
nopol, Ist. Bom. I., pag. 80,107,108.) fl. S. F.]

Buren, Martin, president al Statelor Unité din 
America de Nord, n. 1782 în Kinderhook, statul 
New-York, dintr’o veche familie olandezâ. 1812 
pânà 1821 membru al congresului, 1829 guyernor 
al statului New-York, apoi secretar de stat, 1832 
yicepres. 1837—41 presid. f 1862 la Lindenwald.

Bureta, aparatp. mësurarea exaotà a cantitâtilor 
mici de lichide ; o teve de sticlâ împârtitâ în c. c.

Bure|l, (zool.) scheletul spongilei. Spongia 
officinalis, (v. SpongU), care se întrebuinteazâ 
la spâlat çi $ters ca B. de toaletâ, de baie; în 
chirurgie la spâlatnl ranelor, în çcoli pentru çter- 
gerea placelor çi a tablelor, etc. Se mai între- 
buiuteazâ în chirurgie la dilatarea orificiilor na- 
turale sau accidentale; pentru acest scop se 
prépara în trei moduri: B. eu cearà ; se ia un 
B. fin; se bâte bine ca sa iasâ tôt nâsipul din 
el, se tins ru apâ caldâ 24 oare, se spala eu 
îngrijire çi se répéta aceastâ spalare de doué 
sau trei ori, dupa aceea se uscâ bine, se taie 
façü çi se moaie în cearâ topitâ; fâ^iile se scot, 
se scurg de cearâ çi se preseazâ între douë 
place de fier încâldite preaiabil. Când se întro- 
duce O asemenea fâçie în o ranâ, fistulâ, etc., 
câldura topesce cear^ iar B. în virtutea elastici- 
tâtii sale se dilata çi lârgesce pâretii ranei ; B. 
eu sfoarà; se spala B. çi se înfàçurâ ud jur 
împrejur ou o sfoarâ çi se leagâ strins, uscân- 
du-se astfel în o etuvâ, apoi se desleagâ sfoara 
çi se taie o fâçie groasâ dupa trebuintâ ; B. eu 
qwmâ se prépara dupa metoda B.-lui eu cearâ, 
insâ în loc de cearâ, se îmbibâ B. în gumâ si 
apoi se preseazâ în hârtie ceratâ pânâ se uscâ. 
Spongia officinalis trâiesce in mare, exemplarele 
celemaifinese pescuesedinMediterana, mai mult 
în Adriatica çi în Archipel pe coastele Cara- 
maniei çi Siriei. Numai de pe coastole Croatiei, 
venitele pescâriei de bureti, variazâ pentru o ju- 
mëtate de an între 150,(X)0 çi 300,000 fr.

B; plante, v. Ciuperci si Agmeus.
pr. N. Leon.]

Burg, (germ.J castel, cetate; original ori ce 
loc întârit ou çantori çi ziduri, apoi mai aies 
acele zidiri din evul mediu, cari serviau de 
locuintâ famUiilor nobiliare. Burggraf, v. Burc- 
gravius. Burgmestru, (germ. Bürgermeister). 
primul functionar administrativ (primar) al unui 
oras, al unei comnne.

Burg, 1) B., Adam, Cavaler, matematic si 
technolog, n. 1797 în Viena, unde 1849 este 
director al institutului politechnic, 1852 set de 
sectiune în ministeriul de comerciu. Autoritate 
pe terenul mecanicei. f 1882.

2) B., Ernst, von der, general pins., n. 1831 
în Luckenwalde, artüerist; 1862—64 în armata 
francezâ din Mexico, 1864 s0! de stat major, 
1867 atasat militar în Paris, 1870—73 çef de 
stat major al lui Manteuffel în Francia, 1884 
guvernor în Strassburg, 1887—91 comandantul 
corpului 2 de armatâ în Stettin ; 1891 pensionat.

Burgas, (Pyrgos), oras eu port în Bumelia or., 
lângâ Marea Neagrâ, eu 6500 loc. In apropiere 
se aflâ baia Lodja, cunoscutâ si Eomanilor veohi.

Bürger, ffoW/ned August, poet germ., n. 31 Dec. 
1747 la Molmerswende ; a studiat teologia la 
Halle, neavênd însâ nici o tragere de inimâ spre 
acest studiu, s’a dat desfiânârii, asemenea la 
Gottinga, unde era sâ studieze dreptul. La 1772 
a fost numit >Amtmann< la Altengleicheu, din 
care post demisionând se întoarse la Gottinga, si 
trâi în cea mai mare lipsâ. Dupâ câfiva ani de 
miserie a mûrit 1794. Viafa lui familiarâ a fost 
nefericitâ. B. e un poet foarte, ba adeseori ohiar 
prea popular, încât trece marginile bunei ou- 
viinte, urmarea lipsei de crescere bunâ si a 
vietii destrâbâlate ce a dus. Poesiile libéré de 
aceste excese ale sensualitâtii însâ îi asigurâ un 
loc de frunte între poetii germani, fie ele tragice 
ca »Lenore«, fie comice ca «Impëratul si abatele». 
Afarâ de »Poesiüe» sale meritâ amintire cartea 
»W underbare Beisen und Abenteuer des Freiherm 
von Münchhausen», ce a tradus-o din englezesce.

[W. E.]
Burgess, James, orientalist, n. 1832 în Kirk- 

mahoe (Scofia), 1855 prof. în Kalcutta, 1801 în 
Bombay, 1886 director al explorârilor archeo- 
logice din India.

Burghez, buj-ges, v. Bourgeois.
Burgos, pro v. span. în CastUia veche, 14,196 km*, 

si 338,551 loc. (1887). Capit. B., lângâ Arlanzon, 
31,301 loc.; eppie, catedralâ în stil gotic.

Burgos, Francisco, Xavier, de, om de stat 
si Uterat span., n. 1778, t lti45. Sub los. Bo
naparte, subprefect de Alméria, iar dupâ câderea 
regimului franc, s’a réfugiât la Paris si s’a ocupat 
du literatui-a. Eeîntors 1817 în Spania, a redactat 
mai multe foi si a fost în mai multe rànduri 
ministru. A scris comedü, poesii, (célébra Oda 
à la razon) si o istorie (incompl.) a Spaniei sub 
Isabella U.

Burgtheater, teatrul impérial din Viena, în- 
fiintat 1776, unui dintre cele mai importante 
teatre geimane, pe la mijlocul seclului XIX 
chiar dâtâtor de ton pentru Germania întreaga. 
Cultivâ drama modeiuâ si clasicâ si sta pe nivel 
égal eu «Théâtre français®. (Cf. H. Laube, Das 
B., lipsca, 1868.)

Burgund, (Bourgogne), Louis, duce de, fiul 
Dauphinului Louis si nepot al lui Ludovic XIV 
din Francia, n. 6 Aug. 1682 în Versailles, a fost
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eleTul ducelui de Beauvilliers §i al lui Fénelon, 
oari — Be 4ice — c8 au fâcut din tinërul uçu- 
ratic un idéal de om iroral çi religios dupa proto- 
tipul »Télémaque«. De fapt Minuta çi purtarea 
lui nu ee prea potrivia eu splendoarea frivolà 
a cuT^ii din Tersailles. Cu toate acestea fù pus 
de mai multe ori — cel pu^n nominal — în 
fnintea armatei. f 18 Febr. 1712. Al treilea 
fiu al lui B. ajunse rege Ludovic XV.

Burgundia, (frc. Bourgogne I, ducat, veche pro- 
vincie in Francia esticâ, in ^inulul rîurilor: Seina, 
Loire çi Rhône, cuprindénd a4i cele 4 départ.: 
Ain, Saône-et-Loire, Côte-d’Or çi Tonne, nu- 
mitâ çi B. infer. fafa cu B. super. (Fi'anche- 
Comté) ; bogatâ în vinuri excelente çi minérale 
(fier, plumb, cârbuni de piatrà, mangan); te- 
renul mai aies çes; oraçe mai însemnate: Au
xerre, Autun, Auxonne, Châlon sur Saône, Dijon, 
Bourg. — Istoria. Burguudionii, o mare seminfie 
germ., ramurâ a truncbiului gotic, açezat la în- 
cepnt în (inutul Vistulei çi Oderei, strirntorafi 
prin migratiunea popoarelor, pornirâ spre sud- 
vest ; 410 trecurâ Rinul çi se açezarâ în finutul 
Worms-ului, unde sub regele lor Gundicar înte- 
meiarâ un imperiu ; bâtufi 437 de Huni, Gundioch 
conduse restul BurgundionUor în Savoia, unde 
ei primirà creçtinismul, anume eresia lui Arte, 
çi intemeiarâ un nou imperiu, ce se extinse 
preste întreg finutul rîului Rhône, afarâ de Pro
vence ; 534 imperiu! lor devine provincie fran- 
conâ, iar sub Merovingieni, în urma deselor îm- 
pâi'tiri, forma din când în când regat deosebit. 
La independenfâ ajunse jeara din nou prin con- 
tele Boso de Vienne, care la 880 devine rege 
al B.-ei cisjurane, çi prin contele Rudolf I., din 
fam. Velfilor, care la 887 devine rege al B.-ei 
transjurane (Franche-Comté, Elvejia de vest, 
Vallis çi O parte din Savoia). Pe la 900 se în- 
temeià çi un al treilea stat burgundic: ducatul 
B. (v. mai jos). Rudolf II. (912—937) uni la 930 
cele doué regate: cis- çi transjurane într’un 
singiu1 stat: regatul B. sau Arelat, numit astfel 
delà capitala sa Arles ; sub el se ridicn feara la 
culmea puterii. Cu Rudolf III. (f 1032) se stinse 
linia bârbâteasca a dinastiei burgundice çi B. 
ajunse sub stâpânirea impërajilor romani (germ.) 
Dupa moartea lmp. Carol IV (1378), ultimul îm- 
pèrat încoronat în Arles, B. se imparti în mai 
inulte teritoiii îndependente, cari rând pe rând 
se alipirà de Francia.

Ducatul B., (B. inf.), numit mai tàr4iu Bour
gogne, în tinutul rîurilor Saône çi Seina sup., 
il întemeià Richard, conte de Autun, frate al lui 
Boso de Vienne, care f 921 ; fini acestuia, Rudolf, 
mûri (937) fârà moçtenitori, iar nepoata lui, 
Ludegardis, se mârità dupa Odo, frate al l'egelui 
Hugo Capet al Franciei. Dupa ce cu Filip se 
stinse dinastia acestuia (1361), regele loan al 
Franciei dete 1363 ducatul fiului sëu celui mai 
tinër, Filip Curagiosul, care mai primi delà 
Carol IV. çi feudm imperiului germ. Fi’anche- 
Comté (B. super.) ; Fiüp (f 1404) este întemeie- 
torul liniei mai noue a ducUor de B.; el mai 
adause prin càsâtoria sa (1369) cu Mnrgareta, 
nioçtenitoarea Flandrei, noue teritorii la ducatul 
seu. Fiid acestuia, loan Farâ Fricâ, fù asasinat 
1419; fiul lui loan, Filip cel Bun, câçtigà Na- 
murul (1429), apoi Hennegau-1, Olanda, Seelanda, 
Brabantul çi limburguL, în pacea delà Arras (1435)

cu Francia, însemnate teritorii franceze çi (1443) 
ducatul Luxemburg; f 1467. Carol Indrâznetul, 
fiul lui Filip, mai câstigà âneS prov. Geldern cu 
cetatea Zütphen (1473), voi sa faeâ din B. un 
putemic regat, dar fù învins de càtrâ Elvetieni 
çi câ4ù în lupta delà Nancy (1477). Remânênd 
dupa el O singurâ ficâ. Maria, regele Ludovic XL 
al Franciei confiçcà ducatul B., fiind acela feud 
bârbâtesc; B. super. (Franche-Comté) çi cele- 
lalte tinuturi ereditare trecurâ prin câsâtoria 
Mai'iei cu archiducele MaximiUan de Austria la 
acesta, iar delà el la fiul sëu Filip cel Frumos 
(t 1506), al oârui moçtenitor fù împër. Carol V. 
De aici încolo istoria provinciilor burgundice se 
contopesce cu istoria 'f'erilor de jos. Carol V. sili 
1526 în pacea delà Madrid pe regele Francise I. 
al Franciei sâ-i redee çi B. inf., trebuî însâ 
sa renunte la ea 1529 în pacea delà Cambrai. 
Ludovic XIV. câçtigà în pacea delà Nimwegen 
(1678) çi B. sup. (Franche-Comté) pentru Francia. 
(Cf. Barante, Paris, 1858 ; Dubois, Rouen, 1867, 
çi Petit, Paris, 1885—92.) [nt.]

Vinuri de Burgund, vinurile din Côte d’Or çi 
din départ. Tonne, Rhône çi SaÔne-et-Loire ; 
sûnt vinuri grele, roçü sau albe, au aromâ çi 
gust minunat. Cele mai hune vinuri de B. se 
produc între Dijon çi Châlon.

Legea de Burgundiond, (Lex Burgundionum), 
O lege de pe la finele secl. V datâ de regele 
Gundobad (473—516), folosindu-se la compu- 
nerea ei çi alte legi anterioare. Aceastâ lege a 
remas în vigoare çi dupa cucerirea Burgundului 
de câtrà Franconi pânâ prin seul. IX, formând 
dreptui Personal al Burgundionilor. Pentru su- 
puçii sëi Romani, regele Gundobad a date alta lege, 
compusà de pe isvoare romane. Ainbele legi au 
fost editate în »Monumenta Germaniae*Loges III., 
(1863) çi în «Fontes rerum Bemensium*, (1880).

Burhanpur, (engl. BoorhaunpoorJ, oraç^for- 
tificat în provinciile centrale indo-britice, lângâ 
rîul Tapti, 30,017 loc. (1881) ; (esëtorii însemnate.

Buri, (Burr), în mit. uordicâ protopârintele 
4eilor. Vaca Audhumbla (v. ac.) a lins sghiabu- 
rile de ghiafa, cari erau sarate, çi din ele a 
apârut B.; fiul lui B. a fost Bôr.

Burl, un trib din Dacia. Pe timpul primului 
resboiu dintre Deoebal çi Traian, dupa ce aoesta 
trecuse Dunârea çi luase calea Tibiscului, B. 
trimit o sohe împëratului roman. Pe un burete 
era scris latinesoe — în forma un binevoitor 
sfat, în fond o mascatâ ameninfare — cum-cà 
marele César face rëu ca rupe pacea, çi mai cu- 
minte lucru ar sâvîrçi de s’ar intopce înapoi.

Buri, un çef mongol din 1240, citât de per- 
sianul Fazel-Ùllah-Raschid. Dimpreunâ cu Cadan 
el a învins pe Saçii din Transilvania în 3 bàtàlii, 
pe când orda cea mare biruia pe Basaram-bam.

Buric, ombelic, (lat. umbilicus), mica cicatrice 
remasâ pe partea de mijloc a pftnteoelui în urma 
tâierei cordonului umbelical, prin care embrionul 
se hrânesce înainte de a se nasce.

Buricat, convex, bombât. [—]
B.-ul pdmêntului, dupa poveçtile române e 

locul, pe unde se pogoarâ în lumea de jos sau 
în lumea cealaltâ. O negurâ râpi trei fete de 
împërat; Zorilâ pornesoe sa le caute, ajunge 
la B. pâmentului, îçi face un leagân çi-çi dâ 
drumul în lumea cealaltâ. Agheran se pogorî 
pe B. pâmentului în jos în lumea smeilor. Fiului
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Oaiei dând de gaura, nnde era B. pamêntului, 
86 pogorî pe acolo çi ajunse pe cea lame. In alte 
poveçti, în loc de B. p., e gaura, gârlioiul, re- 
suflâtoarea pamêntului, pe unde se pogoarâ îu 
lumea de jos ; locul de pogoiîre acuçi e fântêna 
smeilor, acuçi o scarâ, etc. [Atm.]

Buridan, loan, fllosof frc. (1300—1358). Die- 
cipul al lui Oocam çi profesor de filosofle çi teo- 
logie, era ca çi învëtâtorul séu, nominalist. A 
sens : Questiones in pplitica Aristotelis et in X 
üb. ethices Aristotelis; Summula de dialectica; 
Compendium logicae. — Màgarul lui B., anecdotâ 
atribuitâ lui B. ; se 4ice cà explicând echilibruJ li- 
berului arbitriu çi faptul, câ pentru a se puté 
vointa noastrâ détermina, are lipsâ de motive 
cari sa oumpëneasoâ mai mult ca toate celelalte, 
B. ar fi folosit exemplul : Un mâgar pus între 
douë legâturi de fên deopotrivâ de mari çi de 
aoeeaçi calitate, va péri de foame, nesciind de 
care sa se apuce mai ântêiu.. (Cf. Kirchmann, 
Philos. Blbliot., tom. Od.i [PL]

Burldava, numele unei cetati romane în Bom., 
j. Argeç, în apropiere de com. Câümânesci, pl. 
Cozia ; pe aci în sus câtrâ Tumul Eopu treoea 
drumul lui Traian la Sarniizegetusa.

Burieti, popor mongolic, în Transbaikalia rus. 
çi în sudul guvern. Irfcutsk, cam 208,000 capete ; 
budhiçti, noinaiji.

Burke, (pron. bore), 1) B., Edmund, om de 
stat çi scriitor engl., n. 1729 în Dublin, 1765 
députât, luptà pentru libertatea de presâ, curtea 
eu jurati çi toleran(a religioasâ, propose 1775 
pai’lamentului cele 13 puncte de îrapâcare eu 
America. 1782 cassai general al armatei çi 
membru al consiliului secret, contrar al revolu- 
(iunii franoeze. f 1797 la moçia sa Beaconsfield.

2) B., BobeH O’Swra, câlâtor, n. 1821 în 
St. Clevans (Manda), din 1853 inspecter de po- 
ütie în Melbourne, apoi çef al expeditiunii de 
exploraie a AustraUei pânâ la golful Carpentaria, 
pe care-1 ajunse 1861. fia întoarcere în 1861.

Burla, Vasile M., n. 9 Pebr. 1840 la Opaifeni. 
(Bucovina), çi-a fâcut studiile la Cernâut, Beiuç, 
Viena, Graz çi deveni, dupa terminarea filologiei 
çi filosofiei, profesor de limba elinà la liceul din laçi. 
In timpurile din urmâ a ocupat çi functiunes de 
inspector al învêjàmêntului privât çi public. Ancâ 
de pe când era student începù sa colaboreze la 
(Jiare. Prima sa lucrare serioasâ este amânuntita 
criticâ a Gramatioei lui Cipariu, (Conv. liter. V.. 
1871) çi dupa aoeasta au mai urmat çi alte câteva 
studii prin Conv. liter., çi prin Eevista pentru 
archéologie, istorie çi Biologie a lui Tocilescu. 
A mai publicat çi cârti didaotice : Prospect gra- 
matical asupra dialectului lui Homer çi al lui 
Herodot, laçi, 1877, prelucrare din nemtesce ; 
Carte de exercitii latine, lasi, 1888 ; Gramatica 
limbü grecesci dupa Curtius, pentru lioee, laçi, 
1895. B. n’a îndeplinit açteptârile oamenilor, 
câci eu seriositatea cunoscinfelor, ce le-a arëtat 
chiar delà primai sëu articol, ar fl putut face 
mai mult decât a fâcut. [D. E.]

Burla, sat în Bucovina, cap. çi j. Eàdâut; eu 
satul Lupâçtenii formeazâ comunâ çi paroctiie; 
are moçie mànâstireascà, 2014 loc. (1982 ort. çi 
32 mos.) ^ [Dr. I. G. Sbiera.]

Burlac, flàoâu, neînsurat. In Busia se numesc 
B. (jilerii sâraoi, caii mai aies în timpuri vechi 
çi-au câçtigat pânea ca trâgëtori de nâvi.

Burleigh, (pron. bôrU), William Gecil, Lord, 
diplomat engl., n. 1520 în Bourne; sub Somerset 
1548 secreiar de stat, la câderea acestuia 1549 
arestat în Tower, sub Elisabeta iaràçi seoretar 
de stat, apoi tesaurar suprem, om intim al re- 
ginei; urzitorul principal al arestârii çi execu- 
târii reginei Maria Stuart, f 1598.

Burlesc, (delà ital. burla = glumâ, batjocurâ, 
farsâ), e o spedie de ridioul, opus eroi-comioului 
(v. ac.) ; se numesc astfel vorbele, îhsuçirile çi 
faptele triviale, contrare situatiunilor serioase 
çi demnitâfii persoanelor, câror se atribue.se. 
Gen. B. în literaturâ se ()ice poesia de ori ce 
forma, a cârei nota esen[ialà este B.-uI, pentru 
a rîde de persoane çi luciuri serioase. Ea îçi 
are originea la Italieni, unde Bemi, Mauro, Ca- 
porali, BurchieUo sûnt cei mai însemna(i poefi 
burlesci. O lucrare üterarâ serioasâ, sohiinbatâ 
prin imitatiune în stil burlesc, se (Jrce parodie 
(v. ac.), s. e. Eneida travestitâ a lui Searron în 
Francia, unde mai târ(Jiu bimul simt al lui Boi
leau çi Molière pose capët acestei poesii de 
rëu gust. [M. Str.]

Burletta, (ital.) opéra comicâ. v. Buffo.
Burmelster, Hermann, zoolog germ., n. 1807 în 

Stralsund ; 1837 prof. în Halle, câlâtori 1850—52 
prin Brasilia, 1856—60 Umguay çi Argentinia; 
1861 prof, çi director al museului de istorie 
naturalâ din Buenos-Aires, întemeiat de el ; 1870 
curator al facultâtii de sciin(e naturale din Cor- 
dova. j- 1892 în Buenos-Aires. Ser. : »Handbuch 
der Entomologie*, (vol. 1—5) ; »Beise nach Bra- 
silien*, (Berlin, 1853) ; » An aies del Museo Naoional 
de Buenos-Ayres*, 3 vol., çi altele.

Burnaz, o vastâ câmpie în Bom., j. Vlaçca, seîn- 
tindedin sus de dealurile Dunârii despre Ghisdaru 
çi merge la vest pânâ la oomuna Cacale(i, apoi pe 
la Grosu, Chiriac, Trestenic çi coboarâ spre sud- 
vest la Stânesci. Aceastâ câmpie se aseamënâ eu 
bârâganele din judetele Brâila çi lalomifa. Pe 
dînsa nu se vede nici o pâdure, nici un arbore, 
satele rari çi fârâ arbori, vâi mai de loc, se 
pare un pustiu. Pe acest baragan se vod din 
distança în distanjâ movile man, cari se (Jice câ 
ar fi fost posturi de pazâ din epooa Bomanilor; 
dintre acestea cele mai principale sûnt: Mâgura 
Bàlânoaia, Mâgura Toporu, Mâgura Cacaleti.

Burney, (pron. borni), Charles, musicograf 
engl., n. 1726 în Shrewsbury. j" 1814 in Londra. 
Dootor în musicâ delà Universitatea din Oxford; 
a scris: Istoria gen. a musicei, (4 vol., Londra, 
1776—89), publicatâ în mai multe edifii, çi tra- 
dusâ în diferite limbi. Este consultatâ eu folos 
çi apreciatâ de musicografi pânâ astâcji.

Burniey, (pron. bornli), oraç în nord-vestul 
Engliterei, lângâ rîul Burn; 87,058 loo. (18911; 
fabrici de lânâ çi bumbac, industrie de fier; mine 
de càrbuni.

Burnonlt, minerai cristalisat îu sisteinul or- 
torombic, presentând forme foarte numeroase. 
Strâlucire metalicâ, de coloare gri sau gri-negru. 
Este un sulfo-antimonit deplumbçicupru, eu fier 
çi argint ; se gâsesce în Harz, Boemia, Ungaria, 
Englitera, America, ç. a.

Burnouf, (pron. bürnuf), Eugen, orientalist, n. 
1801 în Paris; din 1832 membru al Institutului 
çi prof, de limba sanscritâ la Collège de France, 
t 1852. Binemeritat pentru cercetârile sale 
asupra Umbei zendioe (»Vendidad Sadé«).
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Burns, (pron. b5rns), Robert, poet scotian, n. 

1759 în cottvd scotian Ayr; B. a foet agroDom, 
mai apoi perceptor de accise în Dumfries ; 11796. 
slâbit de grijile traiului si de lipse. B. a fost cel 
mai mare poet liric al Scotiei ; a esercitat influents 
binefacëtoare asupra poesiei engleze. Operele 
lui B. au ajuns multe editiuni (1891 în 4 vol.)

Burnus, mantana albâ a Beduinilor, provëijutâ 
de oWceiu si eu glugâ.

Burow, Garol August, medic. germ., n. 1809 
în Elbing; prof, de chirurgie în Konigsberg; 
s’a distins prin întroducerea mai multor metode 
de operatiune. A pubUcat diverse tractate de 
chirurgie în diarele medicale, f 1874.

Burrit, Elihu, (pron. ileiiu bôrrit), cunoscutul 
apostol al pâcii din America, n. 1810 în New- 
Britain (Connecticut) la început flerar, cutrierà 
Statele-ünite propagând pacea, participa la con- 
gresele de pace din Bruxella, Paris, Frankfurt 
l. M. S' Londra si publicà »01ive leaves», scriere 
tradusà în multe limbi. f 1879 în New-York.

Bursa de comerciu, (lat. bursa = pungà), este 
locul unde se adunâ comerciantii, samsarii sau 
mijlocitorii de schimb de mârfuri si de producte, 
câpitanii de corâbii, etc. pentru a încheia trans- 
actiuni. B. sûnt de mai multe feluri, si anume; 
B. de bucate, vite, mârfuri coloniale, de cârbuni, 
de cSrti (Lipsea); cele mai însemnate B. sunt 
aoelea, unde se speculeazâ diverse fonduri(efecte) 
de stat sau private, actii, politesinionete, etc. Cele 
dintSiu B. s’au înfiintat în Briigge, Anvers, Lyon 
si Toulusa în secl. XVI, ca B. de mârfuri; în 
secl. XVn, desvoltându-se efectele de stat, actiile, 
etc., s’au înfiintat B. de efecte. Transactüle de 
B. se fac pe basa imui regulament de B., iar 
contrôla prin comisarii de B. Acestia, sau agentii 
de B., publies buletinul de curs. Cele mai 
însemnate B., unde se negotiazâ tôt soiul de 
efecte indigène $i strâine, sûnt în Londra, 
Paris, Berlin, Frankfurt, Amsterdam si la Viena, 
unde însâ se negofiazâ aproape mimai efecte 
indigène. — In România B. se administreazâ de 
un comitet compus din sindicul mijlocitorilor de 
schimb, dintr’un inembru numit de ministeriul 
de comerciu, un delegat al Camerei de comerciu, 
un membru numit de Banca Nationalâ din Bu- 
curesci si de sucursalele ei si dintr’un membru 
aies de patentarii de clasa I. si H. ai judefului. 
Mijloacele B.-ei provin din veniturile ei proprii 
unité eu veniturile camerei de comerciu. Ope- 
ratiunile principale ale B.-ei sûnt: Tîrgul efec- 
telor publiée si private, tîrgul actiunilor diver- 
selor societâti agricole, industriale si comerciale, 
tîrgul scrisurilor fonciare rurale sau urbane si 
al tuturor hârtiilor negotiabile, venijarea mate- 
riilor metalice, a monetelor, a tôt felulde mârfuri, 
închiriarea vaselor de transport, transportul pe 
uscat si pe apâ, tôt felul de transactiuni rela
tive la comeroiul continental si maritim, asigu- 
rarile de tôt felul, etc. Comitetul B.-ei e pré
sidât de Sindic sau în lipsà de Delegatul ca
merei de comerciu. B. de comun nu poate 
negofia nici o obligatiune a unui stat stràin, 
ao|iune sau hàrtie strâinâ, fàrâ autorisafiunea 
ministeriului de comerciu, data dupa avisul pre- 
alabil al ccmitetului B.-ei. B.-le din România 
(Bucuresci, Galafi si Brâila), înAinfate prin legea 
dm 3 Iulie 1881 (mod. 24 lunie 1886), dhpâ un 
moment de avênt, nu mai duc decât o existenfâ

nominalâ, din causa câ legea e copiatfi dupâ cea 
francezâ si nu se potrivesce nicidecum eu starea 
lucrurilor. Toate operafiunile se fac în tîrgul liber.

Bursa, atipendiu, (numit astfel dupâ inter- 
natele împreunate în evul mediu eu universi- 
tâfile, de unde si num. germ. Bursch), ajutor 
bânesc dat cuiva pentru înlesnirea studiilor sale. 
B. se dau de stat, judefe, comune precum si 
din fonduri particnlare. De ele beneficiazâ scolari 
(în licee, seminarii, sooale normale, scoale mi- 
litare, etc.), studenfi în timpul studiilor univer- 
sitare, profesori, tineri învëtafi si artisti pentru 
studii în feri strâine. B. sûnt destinate sau 
pentru studii în genere sau pentru o anume 
specialitate. Bursierii din intematole Statului 
nu primesc B. în bani, ci au în ele toatâ în- 
trefinerea în mod gratuit. B.-le în Rom. se 
obfin obicinuit prin concure. [M—r]

Bursa mucosa, în anatomie nume dat pun- 
gilor de diferitâ mârime, al câror pârete subtire 
e format dintr’o structura flbrinoasâ, confinênd 
un lichid muoos, în forma albusului de ou, 
avênd menirea a diminua frictiunea snprafe- 
telor a pârtilor tari si mobile ale articulatiilor.

Bursan, George G., advocat, n. 3 lunie 1855 
în Bucuresci; descendent al unei familii do 
grâniferi din Transilvania; Doctor în drept delà 
faoultatea din Paris. Fost magistrat în Bucuresci, 
1883—89 ; demisionând îmbrâtiseazâ cariera de 
advocat. B. a contribuit mult la întoemirea »Ligei 
pentru unitatea culturalâ a Românilor», în al 
cârei sin a desvoltat o activitate neobositâ; se- 
cretar al comitetului central executiv delà în- 
flintare, a fost aies presedinte, dupâ moartea 
lui Gr. Brâtianu si pânâ la alegerea lui V. A. 
Urechiâ. Delà 1896 seoretar al seefiei Bucuresci. 
Fâcênd parte din partidul national-liberal a fost 
aies, în Nov. 1895, membru în consiliul comunal 
si deseranat la postul de vice-primar al Capitale!.

Burschenschaft, (germ.) corporatiune .studen- 
teascâ germ., întemeiatâ 1815 în lena la în- 
demnul prof. Fichte si Jahn ; B. avea de scop 
îmbunâtâtirea vietii studenfesci .si cultivarea sen- 
timentului national. Cu timpul s’au întemeiat 
pe la toate universitâtile germane B.-uri, cari 
urmâriau direct s> scopuri politice. In timpul 
mai nou B. au mai mult un caracter social.

Bursera L., (botan.) gen de arbori balsami- 
feri din fam. Bnrseraceelor, trib. Bursereae, ce 
cresc în America tropicalâ si au flori ermafro- 
dite sau polygame, cele femele si ermafrodite 
trimere, cele mascule pentamere. Suoul ré
sines delà B. halsamifera Sw. are importanta 
medicinalâ, el se aplicâ ca antiblenoragic, au- 
thelmintic, dar mai aies ca resolutiv la ràni si 
bube. Alte specii, ca B. gummifera .lacq., cu 
care se confundà adese specia precedentâ, B. 
serraia Roxb. s- a., se cultiva la noi ca plante 
décorative de florâria ealdâ. [A. Pr.J

Burseracee, (botan.) fam. de plante lignoase 
dicotyle tropicale balsamifere sau oleifere, cu 
semênta fârâ albumen, înniditâ cu Simarubeele 
si Rutaceele. Dupâ ovarul 2—5 sau 1 locular 
distingem tribul B., la care aparfin genurile Bos- 
wellia, Balsamodendron, Bursera s- a. s> tribul 
Amyrideae en micul gen Amyris. [A. Pr.]

Bursicula, (botan.) micâ gropifâ pe suprafata 
retinaculului (v. ac.) delà poliniile i v. ac.) Or- 
hideelor.
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Bursler, (franc. Boursier), teaam-ar ; visitatorii 
bursei ; cei ce se buourâ de o buraà pentru studii.

Burslem, oraç în cottui englez Stafford, 30,862 
loc. (1891); çcoalâ de arte, fabrioi de vase de 
porfelan faientâ.

Bursuc, sau viezure (Meles taxusl, mamifer 
din ord. Garnivorelor; are corpul scund, oapul 
triunghiular, botnl ascufit, nrecbile scuife, pi- 
cioarele scurte provëdute eu ghiare tari, tacite, 
neretractile, coada scurtâ, përul luug, capul alb, 
eu câte O pata neagra preste ochi $i urecbi, pe 
spate alb-cenuçiu-negriu, pe burtâ ?i picioare 
are péri bruni-negrii ; lungimea corpului 75 cm., a 
co4ii 18cm. ;trâiesoeîn Europaçi Asianordioâ, sin- 
guratic, în gropi subpàmêntene, sàpate de el, la 
adàncime de l'25—1'50 m., avênd 2—8 întrâri çi 
ieçiri. In acest bârlog doarme 4'ua çi în timpul 
iemei 91 iese la întrarea bàrlognlui numai sa se 
soreascà. Numai noaptea umblâ dupa brana, ce 
consista din fructe, râdâcini, insecte, melci, viermi, 
broasce, çerpi, paseri, ouë de paseri çi iepuri 
tineri. Se vèneazâ pentru blana §i grâsimea lui ; 
din përul lui se fac peneluri.

Bursucar, (Canis familiaris vertagus), cane eu 
corpul cilindric, capul çi botul mare, dinti pu- 
ternici, ureebile lâsate în jos, picioarele scurte 
$i îndoite, labele mari. Era cunoscut în vechime 
(de Xenofon). El este puternic, curagios, inte- 
ligent, cvedincios, dresabil, însâ çi muçcâtor. Se 
folosesce la vênàtaare, chiar çi contra inistre(ilor.

Bursuflat,(botan.) organ, (s. e. frunzâ, sepal...), 
avênd pe suprafatâ mici ridicâturi ale paren- 
chimului, dedesubt fiind goale.

Burtà-verde, porecla oamenilor cari vëd numai 
de interesele lor materiale çi sûnt incapabili de 
vederi înalte çi sentimente nobile. flanache B.)

— Burtâverdime, porecla burgesimei.
Barton, Bichard Francis, câlâtor engl., n. 1821, 

oficier în armata indo-briticâ, câlâtori prin India, 
Meoca çi Médina, 1657 eu Speke prin Africa 
sudicà, 1860 în statul mormon Utab, apoi ca 
consul engl. la Fernando-Po; cercetà Brasilia, 
Pai-aguay, Siria, Islanda, descriind câlâtoriile în 
numeroase opéré, f 1890 ca consul engl. în 
Triest.

Burton-upon-Trent, (pron. bort’ nepon). oraçîn 
Englitera, cott. Stafford, lângâ rîul Trent, preste 
care duce un pod de 471 m. lung., 46,047 loc. 
(1891); mari bererii (de Ale = bere deschisâ) eu 
productiune anualâ de l‘/a mil. butoaie.

Buruiene, numire poporalâ generalâ pentni 
toate plantele berbacee ; B. de bubà rea = Cbe- 
nopodium bybridum L. (v. ac.); B. de friguri 
= Capsella Bursa pastoris Moeneb. (v. ac.) çi 
Eupborbia belioscopia L. (v. ac.); B. de lun- 
goare = Levisticum officinale Koeb (v. ac.); B. 
de negei = Eupborbia platypbyllos L. (v. ac.), 
etc. — Buruieneîe sûnt nisce plante ce cresc 
pe câmpuri printre seniënàturi çi plantele de 
folos în inod spontaneu, sau pe maidane lângâ 
drumuri çi loouri inculte çi ele nu oferâ nici un 
folos çi chiar vitele se feresc de ele. B. sûnt 
vâtëmàtoare prin aceea, cà ocupà locul çi detrag 
O parte din brana cuvenitâ plantelor de valoare. 
Dupa modul lor de vietuire çi desvoltare, B. sûut 
plante anuale çi bianuale, cari se propagâ prin 
semin(e, sau sûnt plante vivace, cari se propagâ 
prin râdâcinile lor adânci çi stoloni sau tulpini sub- 
turane. B. cari se propagâ prin semin(e sûnt

foarte numeroase; oele mai vâtëmâtoare sûnt; 
macul pâsâresc, muçtarul de camp, ridichea sel- 
baticâ, pâlâmida, mârâcinii, ciulinii muscâlesci 
sau bolera, uegbina, vinetica, volbura, osiga, çi 
altele. Contra lor ne putem feri cui’â(ind bine 
seminta prin darea la trier çi cernut, apoi prin 
lâsatul pâmêntului ogor negm çi lucrarea cât 
de deasâ a lui, ca semin(ele aflate déjà în pâ
ment sâ se p\Aiâ în stare sa germineze çi apoi 
sâ se distrugâ eu 0 lucrare (grâpare) ulterioarâ. 
Mult mai vâtëmàtoare çi mai greu de stirpit sûnt 
B. vivace, cari se propagâ prin stoloni, ca pirul, 
bozu, coada mânzului, biûnduça çi altele. Ele se 
pot distruge sau împufina numai prin 0 arâturà 
adàncâ çi scoaterea lor eu total eu plugul çi grapa, 
çi prin adunarea çi arderea lor. Coada Mânzului 
çi brânduça dispar uneori de sine çi prin însànâ- 
toçarea terenului dupâ facerea de drenagiu, etc.

Bury, (pron. berri), oraç çi cott. în Englitera, 
lângâ Irwell, 57,206 loc. (1891), fabrici însemnate 
de lânâ çi bumbac, mine de cârbuni çi de piatrâ.

Busan, brat al Yolgei, se revarsâ în Marea 
Caspicâ; 150km. lung. Multe ruine; se crede 
câ aici au locuit càndva Tâtarii.

Busch, Wilhelm, desenâter germ., n. 1833 
în "Wiedensabl (Hannovera). A publicat nume
roase opéré eu desenuri umoristice-satirice, al 
câror text 1-a compus însuçi. Cele mai cunos- 
cute sûnt: Max und Moritz, Hans Hukebein, 
Die f rom me Helene, etc.

Biisénto, (la Greci : Pyxus, la Homani Buxen- 
tius), afluent al rîului Crati în Italia inf. (Ca- 
labria), se varsâ în Cosenza; dupâ traditiune 
în alvia acestai rîu ar fi înmormêntat Viaigofii 
pe regele lor Alaricb (410 d. Cbr.)

Bushir, (Abushehr), cel mai de câpetenie oraç 
eu port în Persia, în prov. Fafsistan, lângâ sinul 
persic, 15,0(X) loc. ; export 11 mil., import 16 mil. 
marce.

Busirfs, dupâ mit. egipt. vm 4eu, oâmia i-se 
sacrificau oameni, mai aies strâini. Oraorit de 
Heracles. [Atm.]

Busiris, oraç în Egipt, la brajul est. al Ni- 
lului; ou templul renumit al lui Isis; astà4i 
Abusir.

Bufleaga, numele unei oâtele în poveçtile roniâ- 
nesci. Impéràteasa, bucàtâreasa çi câfeaua mân- 
când dintr’un pesce, au remas toate trei îngre- 
cate çi au nâscut câte un bâiat. [Atm.]

BuÿmanI, (holl. Bosjesmans, engl. Bushmen), 
popor în Africa sudicâ. Atât limba ont çi forma 
ebipului lor e identicà eu a Hotentoploj'. B. lo- 
cuiese în cete mici, çi numai la casul unei apë- 
râri sau al unui atac se întrunesc. Popor paoinic 
çi munoitor, are mare inclinatiune spre pioturà, 
dovadà multele pictari de pe stâncile din apro- 
pierea lor.

Basola, aparat ce servesce la mësurarea un- 
ghiurilor, ca mijloc de orientare çi la mësurarea 
intensità(ii curentului eleotric; Î1 folosesc ma- 
rinarii, minierii, tepografii çi inginerii. Dbosebim : 
1) B. de declinafiune, compusà dintr’un magnet 
sprijinit pe 0 axa veificalà; în fa(a capetelor 
magnetului se aÜà un cero gradat (0—360), açezat 
în fundul unei cutii, deasupra câreia se aflâ 0 
lunetà, care se poate întoarce împreunâ eu cutia 
într’un plan orisontal. Axa lunetei coincide ou 
directia 0—180 de pe gradatiunea cercului. 2) 
B. de inclinafiune se oompune din un cerc ver-
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tical impartit în 360°; în central axei aceatni 
cerc e açezat un magnet, care se poate miçca 
într’uQ plan vertical. (V. declinatiune çi mcli- 
natiune.) 3) B. tangentialà fi sinualtt, aparate 
pentru mësurarea mtensitâtii curentului electric. 
B. consista dintr’o cutie eu ac magnetic, açezatâ 
în central unui cerc de métal, pe care e învëlit 
un fir, sau al unei bobine. Curentul electric condus 
prin firul bobinei influenteazâ asupra acului mag
netic çi îl abate din positiunea sud-nordicâ. Mâ- 
rimea abaterii indicé târia curentului.

Busonl, Ferruccio Benvenuto, pianist §i com- 
positor, n. 1666 în Empoli, lângà Florenta. 1882 
admis ca membru al Academie! filarmonice din 
Bologna; valoros technic ?i improvisator. Fost pro- 
fesor la Consei'vatoral din Helsingfors, apoi la 
Moseva, în 1891 plecà în America, la Boston. 
Fe lângâ musicâ pentru piano, a scris qnartete 
pentru coarde, suite pentru orchestra, un poem 
sinfonic, 9. a.

Bussy Rabutin, Boger, conte, general si scriitor 
frc. n. 1618 în Épiry; pentru scrierea sa: «Hi
stoire amoureuse des Gaules* se dice ca ar h 
fost închis un an în Bastilia çi apoi exilât pe 
bunurile sale, f 1693.

Bust, (ital. husto), op de aita plastica, repre- 
sentand un cap de om împreuna eu 0 parte din 
piept si asezat imediat pe 0 basa rotundâ, pâ- 
trata sau poligonalâ, prin ceea ce se deosebesce 
de he rma (v. ao.) B. poate fi de marmora, ipsos, 
métal, lemn, lut, cearâ sau dintr'uu ait material 
plastic. Deosebim B. portret si idéal. Cele dintâiu 
representeazâ chipul unei persoane anumite, cele 
din urmâ sûnt creatiuni indinduale ale sculp- 
torului, care, desi s’a servit de modela vii, le-a 
dat însa acestora expresiuuea isvoritâ din propria 
sa fantasia.

Bustamente, Anastasio, president (1830—32 
si 1837—41) al republicei Mexico, n. pe la 1790. 
t 1853 în Queretaro.

Buÿteanul lelelor, în povestile rom. B. înseamnâ 
trunchiu de arbor, 0 bucatâ de lemn. In po- 
vestea Afin si Dafin, Vêntul de primàvarâ spune 
mamei sale, iar aceasta Fetilor frumosi, câ la 
doamna Chiralina poate ajunge cineva numai 
prin pâdurea neagrâ de lângâ gârla de pàourà, 
care aruncà foc pânâ la ceriu, si daoà încalecâ 
pe B. I. si trece gârla. Afin mai tânjiu préfacé 
B. I. într’o cârutà eu 12 cai de foc si se po- 
goarà la Chiralina, apoi îl préfacé într’un cerb 
de aur, în care bagâ pe Dafin, în fine dupa ce 
a câpëtat pe Chiralina, îl strâmutâ iar în câru(à,

[Atm.J
Buÿteni, câtun pe linia Ploesti-Predeal, între 

Aziiga si Sinaia; se fine de com. Predeal, j. 
Prahova. Este situât la poalele muntilor Costila, 
Omul, Caraimanul si Jepii, pe malul drept al 
rîului Prahova, avênd 880 m. altitudine deasupra 
nivelului inârii ; eu ca. 900 loc., din cari vre-o 300 
sûnt strâini. Din causa aerului sëu ozonic, a 
apei hune, a posijîunei sale mârete si frumoase 
si a climei constante. în lunile Iulie, Aug. si 
chiar Sept., B. a devenit de câtva timp 0 stafie 
climaticâ si de vilegiatuvà foarte visitatâ. Re- 
putatia si-a dobândit-o mai mult prin stâruinta 
adm. Dorn. Coroanei, proprietara muntelui Ca- 
raiman, care a clàdit aeî vr’o 15 vile, un hôtel 
élégant si un parc, apoi 0 scoalà frumoasâ. Lângâ 
Scoalâ se aflâ biserica eu un chor miit bine

condus. Ocupatia loouitorilor e transportai eu 
carele si lucrarea în fabrici si ateliere. B. are 
fabricâ de hârtie, de chiristea si de var hidraulic, 
apoi cariere de piatrâ în muoti. Gara, of. postal.

[A. M. Michaelescu.]
Busuloc, numirea poporalâ a plante! Ocymiun 

Basilicum L. (v. ac.)
Busuioo ÿi Magheran, în povesti rom. numele 

a doi gemeni. O fatâ de împërat remâne gréa 
dintr’o floare, pentru aceasta fù dusâ în pâdufe, 
si acolo nasce doi copîi eu për de aur, cari se 
boteazâ : B. si M. In 0 altâ poveste, fata remâne 
gréa din vedere si gemenii eu përul de aur se 
boteazâ: B si Musuioc. (v. Dioscurii si Gemenii.)

[Atm.J
Busuloc fi SIminoc. In 0 poveste rom., o îm- 

përâteasâ mâneâ din pesce de aur, remâne gréa 
si nasce un bâiat numit B., dar si roaba îm- 
përâtesei a g^tat din pesce, a remas gréa si a 
nâscut un bâiat, numit 8. In cele din urmâ din 
B. a resârit luceafërul de (Ji, iar din 8. lucea- 
fërul de noapte. (v. Luceferii.) [Atm.J

Butan, oombinatiune a carbonului eu hidro- 
genul (hidrocarburâ) avênd coinpositia C4 H,» si 
structura linearâ: CH8-CHa-CHa-CH, ; se gâsesce 
în petroleul biait, amestecat eu alte hidrocarbure.

Butàrit, odinioarâ imposit pe vin. Y. Yinârit.
Butâfire, (horticulturâ), opera[ie care consisté 

în a sépara dintr’o planté 0 ramurâ eu muguri 
si a 0 înfige în pâment, în anumite conditiuni, 
ca sâ ob[inem 0 planté noué. Acest mod de pro- 
pagare artificialâ are avantagiul de a reproduce 
întoemai si într’un timp foarte scurt, partioulari- 
tâjile plante! ce este de înmultit. E de notât însâ, 
câ în decomun individul obtinut nu cresce prea 
mare, nici nu trâiesce atât, ca cel obtinut prin se- 
mênjâ. 8e poate deosebi B. sub sticlâ, pentm plan- 
tele délicate, si B. în aer liber, pentm cele re- 
sistente. In acest scop se recere un pâment 
nâsipo-argilos, bine îngrâsat, bine firimitat si 
destul de umed, sau un bun pâment de flori. 
Inainte de a reîncepe vegetafia, trebue alesi 
butasii, cari se îngroapâ in mod provisor în 
pâment, sau îu nâsip în pivnijâ, ca si altoii. In 
Martie începe plantarea, fie în pepinierâ, fie în 
camp liber; pentru aceasta, eu un instrument 
oarecare, se face 0 gaurâ în pâment, în care 
se întroduce butasul^ la vr’o 6 cm. de gaurâ se 
înfige din nou instrumental, ca sâ se îndese 
pâmêntul pe lângâ ramurâ, întoemai cuni se 
face la plantarea tutunului. 8e poate planta si 
eu sapa, eu casmaua si plugul. Dupé lungimea 
lor, butasii se pun vertical, sau oblic ca sâ nu 
fie lipsiti de aer, dar îngropati atât încât sâ 
nu remânâ afarâ decât 1 sau 2 muguri.

Distanta la care se planteazâ variazâ delà 
6—50 cm. Este de adaus, câ cele 2 extremitâti 
ale butasului sâ fie tâiete în formé de pané, 
eu un cutit bine tàietor. Pânâ când se prind 
trebue feriti de secetà, punêndu-i la adâpost, 
sau acoperindu-i si udêud pâmêntul.

8ûnt mai multe moduri de butàsire, mai mult 
sau mai putin lesne de réalisât. Uiiii butasi, 
înainte de a fi pusi în pâmênt, se tin în apà 
câtva timp pânâ desvoaltâ râdâcinile adventive 
(face musteti). [N. Budisteanu.J

Bute, (pron. biut), insulâ în Firth of Clyde 
(Scotia); 122 km*., si 10,998 loc., dupé aceasta 
insulâ s numit cott B., 583 km3., si 18,408 loc,
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(1691), ouprin()ênd insulele : B., Arran Great- 
Cumbrae ; capitala Rothesay.

Bute, John Stuart, naturalist scotian, n. 1713, 
f 1792, renumit priiiti',o lucrare de botanicâ 
foarte luxoasâ asupra plantelor Marei Britanii, 
întitulatà »Botanical tables», (9 vol.), care se 
plâtesce astâiji pânà la 200,000 fr., a fost scoasâ 
mimai în 12 exemplare çi dâniita de autoi1 la 
oâteva persoane. Roxburgh a nuniit dupa B. 
genul Butea din fam. Legumiuoaselor. [E. T.]

Butea Boxb., (botan.) gen din fani. Legumi- 
noaselor, trib. Phaseoleae, cuprinde framoÿi ar- 
bori sau arbuçti, totdeuna veriji, eu frunze alterne, 
üori portoealü-roijietiee. Pruotul este un legumeu 
(pàstara) linear. Aeest gen are 3 speeii, ee erese în 
Asia tropicalâ, se eultivâ çi în Europa prin sere 
ealde. Cea mai importantâ specie este B. frondosa 
Roxb., din tulpina câreia se seurge sau în mod 
natural sau prin ineisiuni un suc reçu frumos, 
care în contact eu aerul se întâresce ?i este 
cunoscut sub numirile de Ri n o sauMaduga. 
Acest suc are proprietâti adstringente, die care 
causa se întrebuin(eazâ în medicinâ contra boa- 
lelor tubului digestiv. Dacâ aceasta sub.stan(à 
este modifleatâ în timpul secre(iunei prin în- 
(epâtura insecte! Coccus Lacca sau a unei alte- 
Coccidee, atunci ea constitue lacul. B. superha 
Roxb. posede aceleaçi proprietâti ca çi B. fron
dosa, de care se deosebesce numai prin faptul 
câ este planta acâtàtoare. [Z. C. P.]

Butea, sat în Rom., i. Roman, situât pe malul 
rîului Siret; face parte din com. rur. Miclâuçeni ; 
1472 loc. magh., cari se ocupâ eu rotâria, dul- 
gheria, dogària §i cojocària; are o bisericâ cat.

Butean, pisc de munto în Cai'pati, Rom., j. 
Arge?, pi. Loviçtei, la botaml Transilvaniei.

Buteanu, 1) B., loan, prefect în 1848/9; des
cendent din O veche famille nobilà delà Çomonta 
mare; n. aici 1821; a studiat gimnasiul în Baia 
mare çi Cluj, iar dreptul în Cluj çi Zagrabia, 
apoi fàcù 3 ani praxà ca caocelist la tabla reg. 
din Mureç-Oçorheiu çi îçi câçtigà diploma de 
advocat; în aceasta calitate se açezà în Abrud, 
unde îl ajunaerâ evenimentele din 1848. Prin 
energica sa pâçire inijloci, ca la administratia 
municipalà, devenità monoppl numai al càtorva 
familii colonisate acolo din alte pâi-fi, sa parti
cipe si Românii; în 1848 generalul comandant 
br. Aut. Puchner îl numi administrator al cott. 
Zarandului, iar comitetul national rom. prefect 
în acel tinut. In 7 Maiu 1849 stràbâtand Hatvani 
pe furis în Muntii apuseni, B. fù prins pe ne- 
apteptate de acesta pi detinut în Baia de Cris; 
dupa a doua înfrângere suferitâ din partes mun- 
tenilor, Hatvani în retragerea sa luà eu sine 
pe B. s> în 23 Maiu îl spânzurà la losas, pe 
ffontiera Ungariei si a cott. Zarandului. Activi- 
tatea lui B. fù sourtâ, dar avù roi de frunte 
între prefeefii din munti. 2) B., Vasilie, fost 
députât, n. în Çomeuta mare la 1826. A studiat 
gimn. în Baia mare si Clu], iar dreptul în Si- 
glietul Marmatiei si Agria ; 1848 pretore în cercul 
Çomeutei, apoi s'a înrolat în oastea lui Bem si 
a luptat ca honvéd pana la depunerea armelor 
din partea Maghiarilor. 1861 aies députât la 
dieta dm Budapesta, a luptat ou energie pentm 
drepturile nationale. 1869—72 fù aies din nou 
députât, iar 1872 numit jude reg. în Çomeuta 
si 1876 transférât la Seghedin. f 3 Sept. 1890.

Butella delà Leyda, eondensator eleetric compus 
din O butelie de sticlâ plinà eu foi metalice, (jise 
armaturà interioarà; în gàtul ei stràbate o 
vargâ de aramâ, încàrligatâ la capët. Suprafata 
externà a buteliei este pânà la 3/4 acoperitâ eu 
staniol, care se numesce armaturà exterioarà. 
Pentru încârcarea B.-ei eu eleotricitate arma
ture interioarà se pune în contact eu o masinâ 
electricà, iar armatura exterioarà eu pâmêntul.

ButenI, (magh. Buttyin), com. mare în cottul 
Arad, situatà într’o vale romantioâ, în apropierea 
Crisului alb. Are 648 case ou 3034loc., (2412 Rom., 
ceiaJalti Magh.) Bisericâ frumoasâ, zidità la 1800 
din piatrà, în conditiune bunâ, 2 scoale de bâieti 
si una pentru fetite. Teritorul e de 8786 jug. 
cat., în mare parte muntos acoperit eu pàduri. 
Agronomie, pomârit, industrie de casà, de lemn, 
pràsire de vite cornute si porci. Tîrgurile de 
vite delà B. au bun renume. Judecàtorie cer- 
eualâ, peroeptorat, statiune de cale feratâ, tele- 
graf si postâ în loc. Protop. gr. or. rom. [f]

Buteonidae, (zool.) o famille de paseri din 
ordul ràpitoarelor; au coip îndesat, cap mare; 
cioo relative scurt, comprimât si recurbat delà 
basâ; aripi lungi s> coadâ scurtà; se nutresc 
eu sugàtoare mai miei, în cas de lipsà si eu 
boit. Acestei familii apartin; B. vulgaris (Ço- 
recarul), B. lagopm si B. apivorus. [V. B.]

Buticescu, Vasile Banta, scriitor rom., n. în 
Niertea, cottul Cojoenei la 1842. 1867 fù aies 
vice-fiscal la tribunalul cottului Cojoenei, iar 
1868 fù numit jude suplent la hibunalul ur- 
barial din Cluj, de unde a fost transférât (1872) 
la Bistrija. Activitatea literarà si-a început-o 
1866 eu 0 novelâ premiatâ. A publicat bucàji 
lit. în versuri si prosâ în »Pamilia«, »Amioul 
Familiei», »Lumea literarà», »Bândunica», »Mi- 
uerva», etc. si la 1881 a edat un tom de poesii. 
Scrie eu multà predilectie despre viaja si dati- 
nele poporului rom., în stil propriu si popular.

, Buticularius, sau Pineerna, Princeps prin- 
cernarum, mare pàharnic, la curtea regilor franci 
a fost unul dintre cei 4 dignitari de ourte.

Butil, radicalul monovalent, care derivà din 
butan (C4 H,0) prin scoaterea unui atom de hi- 
drogen : C4 He. El nu poate exista în stare libéra, 
numai combinatcudiferite elemente : precumCAlo- 
rura de B. C4 H9 Cl, bromura de B. C4 H9 Br., etc.

Butilic, alcool, alcoolul care corespunde bu- 
tanului (C4 H10) ; sûnt doi isomeri; 1) CÉ3—CH2— 
CHa—CHj'OH si 2) CHa-CHa-CH OII-CHj.

Butiric, acidul, acid monobasic, corespundênd 
butanului, avênd eomposijia CHa—CHa—CHa— 
CO'OH. Se gâsesce în materiile grase naturale 
(ca eter al glicerinei), în unt si în oleiurile din 
seinin(ele unor plante. In stare libéra sau în 
stare de sâruri se afiâ în lichidele din organisinul 
animal, precum : în sudoare, în licliidul nuiscular 
si în productele de fennoiita(ie ale substantelor 
albuminoase. Se preparà làsând sa ferinenteze 
0 solufie de zahâr amestecatà eu pu(in acid 
tartric, eu brânzâ, lapte acru si cretà pulveri- 
satâ la temperatura de 30"—35° în timp de mai 
multe (jile. Se face lactat de caleiu, care dis- 
eompunêndu-se dà sarea de calciu a acidului 
butiric; aceasta o transformàm apoi în sare de 
sodiu, din care, eu acid sulfuric, preparàm acidul 
butiric liber. Corp lichid eu miros neplàcnt ; se 
solidificâ la 0°.
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Butler,(pron. bottier), Walter, de orig. irlandez, 

oolonel-çef al unui régiment de dragoni sub Wal- 
lenstein, pe care-1 însoti 16341a Eger, unde puse 
la cale asasinarea aceluia. f 1634 în Schorndort.

Butoiu, mànàstire în Bom., j. Dâmbovita, în 
comuna eu acelaçi nume; fundatâ de vornicul 
Udiiçte çi de logofëtul Dragomir delà Bânesci 
pe timpul lui Mircea cel Bëtràn. In deosebite 
rânduri a fost reparatâ çi adàugatâ ou inoçie de 
Eadu V., de càpitanul Mihai çi solia lui Dragna, 
çi de câlugârul Sava; B. a fost înekinata la 
sf. Stefau delà Meteora din Turcia.

Butomus L., (betan.) gen din fam. Alismaceae, 
trib. Butomeae, ou singura speoie B. umbel- 
latus L., care este e planta erbacee, vivace, 
glabrâ, ce cresoe prin locurile inundate din 
Europa çi din Asia temperatâ. B. e numitâ de 
popor Crin de baltâ, Roçàlea, Mieçu- 
neaua apei; cresce çi în pàrjile noastre prin 
balfi, locuri mlâçtinease, pe malul lacurilor çi 
al rîurilor lin curgëtoare. Aceastà planta, din 
causa frumselii portului sëu çi al flerilor sale, 
se cultiva prin grâdini ca planta ornamentalâ.

[Z. C. P ]
Butomaceae sau Butomeae, (botan.) este un 

trib din fam. Alismaceae (v. ac.), care cuprinde 
plante erbacee aquatice. Acest trib, considérât 
de unii botaniçti ca familie deosebitâ, are ur- 
mâtoarele 4 genuri : Butomus L., Butomopsis 
Kunth., Hydrocleis L. çi Lymnocharis H. B. K.

[Z. C. P.]
Butu, (TurnulJ, stâncâ tîcloasâ pe vîrful mun- 

telui Ceahlâu (Rom.), de care este legata o fru- 
moasâ legendâ despre Ana, fica lui Alexandru 
Vodâ cel Bun çi logodnicul ei, viteazul B.

Butura sau buta^, (talaea), por(iune dintr’o 
planta, ce se pune în anumite condiliuni, ca 
sa formeze pe ea râdâcini adventive, iar mai în 
urraâ sa producà o noua planta, în totul ase- 
inenea eu aoea din care a fost luatâ. Ca B. pot 
servi: fragmente de tulpini, rhizomi, tubereuk, 
bulbL ramuri tinere, (B. de tulpinâ în genere) ; 
sau B. se pot obtine din râdâcini ori din frunze ; 
în genere mai toate pâr(ile unei plante eu 
flori pot servi ca B. ; de obiceiu se obtin din 
cele citate. Inlesnirea eu care se prinde un B. 
depinde, printre alte conditiuni, de natura plantei; 
e mai uçor de a obtine B. din o planta ierboasâ, 
ori eu lemnul moale (salcie, plop, vitâ, etc.), 
dcoât din o plantâ eu lemn tare. De aceea, când 
e vorba de B. de tulpini, se aleg ramurile mai 
tinere (mlâdite, lâstari, capete), ca sâ se pro- 
voace pe ele apaiiliunea de râdâcini adventive. 
Alteori se grâbesce apari(iunea râdâcinilor, în- 
gropându-se B. adânc în pâment, lâsând por- 
tiunea aerianâ scurtâ {B. subteranij; sau e bine 
ca la basa B. sà se lase o portiune din tulpina 
de pe care s’a tâiat fB. eu cârlig sau eu càlcâiu). 
(V. çi Butâçire.) [S. Çt, R.]

Buturagiu, v. Butâçire.
Bu|ureanu, V. G., mineralog rom. n. 1858 în 

Doroboi, a studiat în laçi, iar la 1883 fù ti'imis ca 
bursier la Paris, de unde se întoarse ou titlul de 
dootor în sciinte. Astâcji e profesor de minéralogie 
la Univ. de laçi çi directorul Institutului de Chimie.

Buturuga, în poveçtile rom. numele unui om 
•nie, cât 0 nucà. Fiul Oaiei îl apucâ de barbâ 
ÇI i-o vîresce într'o crepâturâ de stejar. B. e
«n pitic. [Atm.]

Butyl—, V. Butil—.
Butyrum, (lat.J uni v. çi Butir—.
Buxaceae, s. Suxeae, (botan.) un trib din. fam. 

Euphorbiaceae (v. ac.), considérât de unii bo
taniçti ca familie deosebitâ.

Biixbaumia Hall., (botan.) geu de muçchi acro- 
carpi, oai'acterisati prin capsula lor pedicelatâ, 
mare çi neregulata, tulpina avênd-o scurtâ sau 
putênd chiar lipsi. Peristomul capsulei e dublu ; 
cel exteni repre.sentat prin din(i ; cel interu e 
0 membranâ eu 32 cute. Cuprinde 2 specii : 
B. aphylla L., cresce mai des pe pâment în pâ- 
durile uscate, çi B. indusiata Brid., pe pu- 
tregaiu în pâdurile de munte; aceastâ specie 
s’a gâsit într’un singur exemplar în pâdurea de 
brad de pe Vîriul-cu-dor (Sinaia, j. Prahova, 
lunie 1897). [S. Çt. R.]

Buxbaumiacee, (botan.) trib de muçchi acro- 
carpi, cuprin4ênd douë genuri: Buxbaumia Hall, 
care a dat numele tribului, çi Diphyseium Mohr. 
E caractérisât prin forma capsulei, relativ mare, 
fa{â eu tulpina scurtâ sau nulâ. Peristomul e 
dublu; operculul çi seufia sûnt mici. Spéculé 
celor douë genuri trâiesc pe pâment uscat sau 
umed, sau pe putregaiu. [S. Çt. R.]

Buxin, substan^â alcalinâ, in.solubilâ în apâ, 
foarte solubilâ în alcool, ce se extrage din coaja 
plantei Buxus sempervirena.

Buxtehude, oraç inPrusia, cerc. lork, lângâ r. 
nav. Este, eu 3453 loc. (1890). Pçbrioi de hârtie, 
piele, culori, uleiuri çi sâpun. Navigatiune spre 
Haraburg. In seol. XIV se alâturà Hansei, delà 
1648 aparfine laSvedia, iar delà 1746 laHannovera.

Buxtehude, Dietrich, orgauist-compositor, n. 
1635, t 1707 ; delà 1668 organist la Marien- 
kirche, în Lübeck ; se fâcù célébra mai eu samâ 
prin aça numitele »Abendmusiken«, concerte re- 
ligioase, date în cinci Dumineci ce preced Crâ- 
ciunul, în cari B. executâ nouele sale compo- 
si(iuni. Compositiunile lui B. au fost imprimate 
de càtrâ Dehn, Commer çi Spitta, care a pu- 
blicat 0 edi(iune critioâ. In manuscript se gâsesc 
în bibUotecele din Berlin, Lübeck çi Upsala.

[T. C.]
Buxton, statiune balnearâ în Derbyshire (En- 

glitera), eu 7424 loc., situatâ la 335 m. deasupra 
mârii, are isvoare minérale calde (28°) cunos- 
cute déjà Romanilor, çi un mare hospital. In 
secl. XVII a fost foarte fréquentât.

Buxus L., (botan) gen din fam. Euphorbiaceae, 
trib. Buxeae, cuprinde frumoçi arbuçti, tetdeuna 
ver(}i ; are vr’e 19 specii, respândite mai eu samâ 
prin emisfera borealâ, unele cresc çi în Antile( 
in Madagascar çi în Africa tropicalâ. Multe specii 
din genul B. se oultivâ ca plante ornamentale 
prin grâdini çi prin oimitire, aça este: B. ba- 
learica Lamk., B. sempervirens L., care cresce 
cultivât çi prin pàrjile noastre çi este cunoscut 
sub numirile populare de Meriçor turcesc, 
Cimiçir. Acest frumos arbust are proprietâ(i 
sudorifice, fébrifuge çi toxice. Lemnul sëu este 
foarte dens çi tare, din care causâ este utilisât 
în industrie spre a face gravuri în lemn, sau 
mânere la diverse instrumente, etc. [Z. C. P.]

Buyapart, o bucatâ de bumbac în voloare de 'U 
dollar; servesce în Liberia în loc de bani.

Buys-Ballot, Cristofor, meteorolog, n. 1817; 
prof, de matematicâ çi fisioà çi director al insti- 
tutului meteor. în ütrecht. A inventât Aerokli-
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noscopul, pris oare se signaliseazâ furtunile la 
Dài din îndepSTtari mari, f 1890.

Buza, partea delà gurâ care acopere dintii. 
Este B. superioarâ inferioarâ, cari tâindu-se 
în doué imghiui i servesc pentru ÎDohiderea gurei.

Buzdugan, dupa mitol. grecâ uua din armele 
lui Heracles, a fost o mâciucâ mare $i groasâ, 
lâcutâ din trnpiua eu râdâciuâ a unui arbore, oliv 
selbatec, lucratâ eu mâiestrie si ferecatâ eu aramâ.

In poveçtile românesci, B. e arma fetilor fru- 
mosi ; un fét frumos aruncâ B.-ul, al càrui cap 
era de mii de ocale. Domnul de plumb în codru 
alla un stîlp de fier de 09 mâji, îl smulge 
çi îl dâ câpitanulni celer 77 de meçteri, ca din 
el sâ-i faeâ un B., ce mai târijiu îl yîrî în 
gnra smeoaicei. Aripa vêntului se duce la naçul 
sëu, care era fann si îl roga ca din 12 care de 
fier sâ-i faca un B., sa-1 {ion în foc pânâ îi va 
trebuî, iar mai târcjiu îl vîrî în gâtlegiul sme
oaicei. Dar si fetele de împërat san (Jinele fincS 
au B. Ficiorii împëratului se duserâ pe muntele 
Arapuscei si ospêtându-se adormirâ. Strâjile pe la 
miecjiul noptii se pomenirâ eu o fecioarâ ca o 
(}inâ, în mânâ eu un B. de aur, eu care ame- 
ninta. Smeii din lumea de jos âneâ au B. Cu- 
vêntul B. e de origine slavicâ, (la Poloni — buz- 
dygan, la Boemi — buzdykan, la Bulgari — buz- 
dogan, la Sêrbi — buzdovan, la Maghiari — 
buzogany). [Atm.]

Buzescu, veche si însemnatâ famille rom., a 
cârei origine se leagâ eu a Basarabilor. In mod 
sigur sûnt cunoscu^ delà 1518 prin marele Ban 
Vlad B., care începù zidirea mânâstirei Càluiul 
din Rouianafi, împreunâ eu frafii sêi Dumitru 
pârcâlabul si Balica spataml. El avù un liu pe 
armasul Badu B., care e tatâl celor 3 celebri 
fra(i B. 1) Preda B. Banul, n. pe la juinët. 
secl. XVI, t la ltil2. Boier însemnat si sfetnic 
al lui Mihaiu Yiteazul. Impreunâ eu fratele sëu 
(in de mai multe ori in 'fearâ loc de Domn. 
2) Badu Clueer B., fost mare spâtar, cel mai 
vestit din B.-i. La 1599 împreunâ eu Udrea 
Bâleanu si 5000 osteni e trimis sâ treaeâ în 
Ardeal în ajutorul lui Mihaiu. Cu 4 ani înainte 
fusese lângâ Gala(i cu fi'atele sëu, trimisi contra 
Tâtarilor. In acelasi an luarâ Hâisova delà 
Turci, pe când Mihalcea Banul asedia Silistra. 
El se stinse la 1610. 3) Stroe B. Stolnicul, fra
tele mai tinër al lor, f 1602. Boier viteaz, ia 
parte la multe din bâtâhUe lui Mihaiu, câruia, 
intr’o întêmplare primejdioasâ, îi scapâ via(a la 
Yidin împreunâ cu fratele sëu Badu. 4) Badu 
Banul B., (Jis »B. din Strejesci«, e fini vesti- 
tului clucer Badu. f pe la 1648, în timpul lui 
Mateiu Basarab. Fica lui Preda B. Banul, anume 
Mara, continuâ filiatiunea familiei,'câsâtorindu-se 
cu Preda Spâtarul (f 1635), avênd 2 fete. Una 
din ele ; Bera Iliaea avù de sot Pe Mateiu Po- 
stelnicul din Cepturoaia, iar fii pe Barbu si 
Constantin, cari poartâ numele B. Famiha B. 
a(}i e en desâvîrsire stinsâ, ultimul B. fiind 
Constantin (f 1833) si fratii sëi Preda si Badu, 
t în secl. présent. [O. L.]

Buzëu, riu în Bom., isvoresoe în Trans., din
fioalele muntelui Tezia si se varsâ în rîul Siret 
ângâ cât. Sèrbesci al com. Mâxineni, Bîul B. 

are numerosi afiuenti, mai înaemnafi pe dreapta : 
Crasna, Siriu, Bfisca Chiojdului si Niscovul, iar 
pe stfinga : Bâsca Bosilei, Sârâtelul BMânesoilor,

Sârâtelul Beroii, Slânicul si Câlnâul. Terenul ce-l 
percurge B. fiind foarte inclinât, face ca acest 
rîu sâ fie unul din cele mai repe(Ji ale terii, 
causând prin violenta sa, în timp ploies, mari 
stricâoiuni locuitorilorde pe malurile sale. Numai 
dupâ ce se îneareâ eu numerosii afiuenti, înee- 
pênd de pe la Sourtesci, are un curs mai domol. 
Cf. B. lorgnlespu, Dicf. geogr. al j.-lui B. Bu- 
curesci, 1892. [nt.]

Buzëu, Munfii B.-lui, grupâ de munfi in sis- 
temul Carpatilor, ce se ridicâ în coltul cel mai 
sud-estic al Trans. intre aceasta si Bom. Piscul 
lor cel mai însemnat este Ciueoful (1958 m.) 
situât la frontierâ ; la nord delà acesta e piscul 
Teeïa (1430 m.) si Dongo (1508 m.), iar înspre 
Bom. piscul cel mai înalt e Penteleul (1753 m.) 
V. si i- B.

Buzëu, Valea B.-lui, vale întinsâ si »na din 
cele mai frumoase ale terii, pe care curge rîul 
B. ; ea începe la poalele muntelui Tezia; foarte 
ângustâ pe la Cheia Cordunului si încungiuratà 
de munti stâncosi, în dreptul com. Kehoiasu. 
unde se varsâ rîul Bâsca Bosilei în B., se lâr 
gesce si aioi frumseta ei atinge culmea ; de aie 
inoolo se lârgesce tôt mai mult si devine mai 
putin fermecâtoare.

Buzëu, treeêtoare din Muntenia în Trs., des- 
chisâ de valea B.-lui. — Numai partea de mijloc 
a V. B.-lui e înjghebatà între munti înaiti, între 
Crasna si Cislâu, dar mai aies între Crasna çi 
gura r. Bâsca Bosilei. Muntii din dreapta ai Tâ- 
tarului si Siriului, cei din stânga ai Tehârëului, 
etc., transforma partea mijlocie a vàii îutr'uu 
defileu prâpâstios cu coastele impracticabile pânâ 
la gura Bâscei ; iar de aci pânâ la Cislâu, coastele 
mai accesibile, si valea mai largâ permit des- 
voltarea satelor si culturilor; totusi çi în aceastâ 
parte formels sûnt mult muntoase, ia4' oomuni- 
catiunite latérale pleaeâ numai delà Nehoi s> 
Pàtârlage. Yalea superioarâ a B.-lui delà origiua 
acestui rîu pânâ la Crasna, apartine Uhgaiiei. Ea 
constitue un basin închis spre Trs., pnntr'ü 
ramurâ putin înaltâ, care se lipesce eâtrâ sud- 
vest în Ciucas, iar eâtrâ nord-est în Lâoâut ; pe 
câud la sud muntii Tâtamlui, mai înalti çi mai 
îndesuiti, constitue un puternic stavilar. Pâretii 
acestui basin închid un ses, în care B. îsi plimbâ 
apele, mai ântâiu spre nord, apoi spre nord-est, 
în fine spre sud-est, pentru a întra în josnl 
Crasnei, în strimtorile stâvilarului sëu sudic. 
In acest basin se aflâ satele ; YamaB.-lui, unde dâ 
drumul <)is »al Tatarului«, care vine delà Yâlenii de 
Munte prin v. Drajnei si peste plaiul Ciaiului ; 
Fundu B.-lui, din apropierea câruia pleaca çoseaua 
Prejmereului preste muntele Predeal, çi un ait 
drum spre nord în cele 3 scaune ; Crasna, la gura 
defileului B.-lui. La Yama B.-lui muntii opuçi 
strâng drumul si apa B.-lui, întoemai castâlpii unei 
porti ; aci se vëd urmele uvrajelor construite în 
1877 pentru a închide drumul Tâtarului. Pe 
marginea drumului Prejmereului se aflâ uvrajele 
delà Pfaffenschanze, iar la debusare în Trs., la 
Prejmereu, treoëtoarea B.-lui era apëratâ de ce- 
tatea Kreuzburg spre estul gârlei Tartlâu-Prej mes, 
destinate a închide aci cel mai bun debnseu din 
basinul suçerior al B.-lui în Trs. La Crasna 
se vëd pe inàltimile celor douë maluri ale B.-lui 
urme de uvraje construite în 1877 si destinate 
a închide valea B.-lui la frontierâ. Delà Cislâu
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la ieçire din dealuri, v. B. e cuprinsâ îatre dealuri, 
din cari doue çiniri paralele se açtern la sud, 
înjghebând Îd partea lor orientalâ cursul Niç- 
covului. Acî B. curge spre est, çi iese în câmpie, 
la sudul gurei Niçoovuiui. Positiunea aceasta a 
vâiei comunicâ eu ?esul prin mai multe dru- 
muri transversale, ce pleaeâ mai aies delà Cislâu 
câtrâ Ploiesci, Mizil çiUrlati, precurmànd ambele 
çiruri de dealuri. — In lungul drumului Tâtarului 
se vëd asemenea urme de foirificatinni sau posturi 
întârite. Pe plaiu, îndatâ ce s’a trecut frontiera, 
e grupul de uvraje dis »la Cetate« ; la frontiera 
se vëd urmele unui post în zidàrie; pe toatâ 
muchia Craiului, pânâ la Zlon, se zâresc urmele

prin Mizil, Ulmeni çi B., çi în fine a çesurilor, 
care cuprinde restul j.-lui. Terenul çesurilor are 
0 înclinatiune delà vest la est., ceea ce face ca 
toate apele, cari udâ j.-l, se décliné mai mult sau 
mai putin spre est, în loc de a continua cur- 
gerea spre sud, dupa cum îçi primesc direcjia 
când ies din mun^i. Partea muntoasâ a j.-lui e 
formata din culmea munfilor B.-lui, çi din mai 
multe culmi secundare, ce se lasâ spre sud din 
aceasta culme ; dupa apele, cari le udâ poalele, 
muntü B.-lui se pot grupa în 19 serii mai im
portante, dintre cari amintim: mun{ii Siriului 
între apele : Crasna, Valea Tâtanüui, Siriu çi B., 
eu piscurile : Fetele (1675 ni.), Booania (1500 m.),

[Episenpia Buzëu.

drumului roman çi 
supra Zlonului.

ale unui post roman, dea- 
[lannescu.

Buzëu, judef în Boin., numit astfel dupa rîul 
B., care îl udâ în tôt lungul sëu, eu o sii- 
prafatâ de 4862 km*., avênd (1890) o populatiune 
de 196,654 loc., între cari Rom. 192,419, Ovrei 
2192; dupa confesiune: ort. 193,041, cat. 1148, 
prot. 256, mos. 2192, çi alte confesiuni. Marca j.-lui 
0 un templu, semn câ acî este scaun épiscopal, 
çi 0 pasere. Jud. B. se. mârginesce la sud-est 
ou j. BràUa, la est çi nord-est eu j. Râmnicu- 
Sàrat, la vest eu j. Prabova, la nord-vest eu 
ftansilvania, la nord eu j. Putoa çi la sud eu 
j. lalomifa. In privinta reliefului pàmêntului j. 
B. se poate imparti în 3 regiuni deosebite: a 
munfilor, în partea de nord-vest çi de nord a 
].-lui, a dealurilor, care cuprinde tôt centrul 
].-lui pânâ la o Unie dusâ delà vest spre est

Curu Muutelui (1416 m.); munfii Ghiojdului 
între apele: Bàsoa Cbiojdului, Siriu, B. çi Valea 
Muscelului, eu piscurile: Monteoru (1408 m.), 
Stevia (1305 m.); mun{ii Istrifei, cei mai îna- 
intati în câmpie, vesti(i prin reininiscenje i.sto- 
rice ; munfii Nehoiofului între B., Ai'tJigu, Bàsca 
mare, Pâltiniçu çi Bâsca Rosilei, eu piscurile : Podu 
Calului ( 1446 m.), Tehârâu (1365 m.), Vîrful Babei 
(1360 m.) ; munfii Penteleului, cei mai însemnati 
în judef, între frontiera ferii, Bâsca mare çi 
Bâsca mica, eu piscurile: Pentoleu (1753 m.) 
çi i-amificatiile sale : Balabanu (1600 m.J, Piciorul 
Caprii (1543 m.); munfii Sibiciului in cari se 
gâsesce ebiblibar; munfii Trestioarei foarte bo- 
gafi în substanfe minérale, çi mai eu samâ în 
sare; munfii Cocii asemenea bogafi în substanfe 
minérale, iar câfiva au salze; munfii Lopàta- 
rilor eu piscurile: Mâceçu (1355 m.), Brazeu
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(1229 m.), togafi în sare çi ape sulluroase, 9. a. 
Tiecëtoarea principalâ înspre Trans. e pasul B.-lui 
(v. ac.) J.-l B. ü «trâbâtut de mai multe ape, între 
cari mai însemeat e rîul B. (v. ac.) eu aüuen(ii 
BÔi. Clima j.-lui din causa vêuturilor e pufin cam 
asprâ. In privin(a administrativâ j.-l B. este im
partit în ’Splàfi: Sàrata, Câmpul çi Tohani, çi 
3 plaiuri: B., Pàrscov çi Slànio ; din considera(ii 
budgetare plasa Sàrata s'a unit eu plasa Tohani 
çi plaiul Pâi'scov eu Slànicul. Intreg j.-l cuprinde 
2 cmnune urb. : B., capitula j.-lui çi Mizil, çi 
107 com. i-ur., compuse din 568 cât. Località(i 
mai însemnate, afarâ de cele amintite sûnt : Ce- 
tatea lui Negru-Vodà, Cetatea lui Vintilâ-Vodâ, 
Cislàu, Gura-Niçcovului, Gura-Sâràtii, Monteoru,

de armata, dmsia Y, brigada IX, avènd reçe- 
dinta divisiei în oraçul B. In ordinea judifiarà 
j.-l B. are un tribunal, 6 judecâtorii de ocol çi 
1 curte eu jui-afi, çi este de resortul curtii ape- 
lative din Bucuresci. In privinta politicà j. B. 
dâ 4 senatori çi 8 deputati. Serviciul sanitar 
se face de : 1 medic primai, 5 medici de plaçi, 
8 vaccinatori, de medicü comunelor urb., ai spi- 
talelor, $i de mai mul^i medici particulari. Spi- 
taie sûnt 5 §i tôt atâtea fai’inacii. Jud. B. pria 
posi(ia sa muntoasà çi centi'alà a (erii este unul 
din cele mai bogate în toate ti'ei regnurile.

Produete. Minérale are: fier, plumb, araiiiâ, 
aur în prundul rïului B., pe Bâsca Chiojdului 
çi în muntele Bisoca, ozocheritâ, chihlibar se
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MànSstirea >Balm, în Buzêu.

Pâtârlagi, Petroasa (unde s'a gâ-sit cloçca eu puil 
de aur), Pogoanele, Tohani çi Zidul Doamnei 
Neaga (v. ac.) Budgetul j.-lui e de 333,098 lei, 
iar al comunelor în total de 977,649 lei. In or
dinea eeîesiasticà j.-l B. face parte din eparchia 
eu aceleaçi nume (v. ac.) Numërul bisericilor e de 
289, dintre cari 14 sûnt parasite, eu 268 preoti ; 
pe Ifingà aceste biserici de mir, mai sûnt 7 mo- 
nacbale: episcopia B., Ciolanu, Gàvanele, Nifon 
çi Gâvanu pentru câlugàri, iar Râtescii çi Barbu 
pentru calugarije, eu un numër de 105 câlngâri 
çi 111 câlugàrite. Ovreii au 0 sinagogà çi 3 case 
de rugàciuni. Insirucfiunea publicà se face în- 
tr’un ücpu, 1 çc. prof, de fete, 7 çcoale prim. de 
baiefi çi 5 de fete, 133 çcoale rur. mixte cerc. de 
7920 de bàieti çi de 1328 fete ; instructiunea pri- 
vatà numerà: 2 çcoale de bàiefi çi 1 de fete ; mai 
sûnt 2 çcoale Israélite de bâieti çi 1 de fete. In 
privinta mUitarâ j.-l B. face parte din corpul III

gâsesce numai în acest judet, sare în mai limite 
localitàti, dar nu se exploateaza, pâcurà, care 
sistematic se exploateaza mai eu sanià în com. 
Monteoru, puturile de aici produc ijilnic 2000 dé
calitre, ç. a.; pe làngà aceste j.-l e bogat în 
ape minérale, din cari amintim : Bobocii, Càrnu, 
Fata înaltâ, Lopàtarii, Murâtoarea, Nifonul, Pro- 
rocul, ç. a. Partea muntoasâ a j.-lui mai e bo- 
gatâ în pàduri çi pâçuni întinse ; pâçunile de 
pe muntele Penteleu sûnt cele mai renumite din 
Eomânia; ele hrânesc numeroase turme de 01, 
din al càror lapte se îabricâ cele mai gustoase 
caçcavaluri. Afarâ de oi, j.-l B. mai hrânesce 0 
multime de vite cornute, cai, porci çi capre. 
Partea deluroasâ se caracteriseazâ prin întinse 
live^i de arbori fructiferi çi mai eu samâ de 
pruni, cari dau tuicâ abondentâ; iar pe ultimele 
dealuri sûnt çi vii numeroase, ou 0 reputatiune 
stabUità din vechime, dar filoxera s'a întins ?i



Buzëu. 649
aici, ataoand 2 din 3 parti aie viilor. J.-l B. e 
onm din cele mai agricole ale terii : el produce 
tôt soiul de cereale, plante industriale legume.

Ca industrie se poate cita: fabricarea de 
peti'oleu, de brânzâtuii, de vinuri, de cognac, 
de tnicâ, lucrarea ckerestelei çi industria mica. 
Comerciul j.-lui B. relativ e bine desvoltat; el 
consista din exportul cerealelor, brâuzâturilor, 
tuioii, lemnelor çi din importul obiectelor de 
manufactura. Cele mai însemnate tîrguii se 
fac la epoce fixe în oraçul B., çi Mizil (tîrg. 
Drâgaica). Càile de comunicafiune sûnt: Unia 
feratà Ploesci-Mizü-B.-R.-Sârat, ?i linia feratâ 
B.'Brâila; çoseaua nationalà Floesci-Mizil-B.-E.- 
Sârat; càile judetene: B.-frontiera prin pasul B.

3 institute private : 2 de’bâiejiçi 1 de fete, precum 
çi prin 2 çooale confes. Israélite. B. este reçe- 
dinfa prefecturii j.-lui, a tiibunalului, a jude- 
câtoriei de oool, a subprefecturü plâçii Câmpului, 
a curtii eu jurati, a episcopului eparebiei B., 
a consistoriului, a protoiereîui j.-lui, a reviso- 
i-ului çoolar, a subinspectorului s il vie, a oficiului 
telegrafo-postal, a creditului agricol, a casseriei 
gen., a regimentului 8 de infanterie, 9. a. In B. 
se gàseso 3 spitale: al comunei, al j.-lui çentru 
popuiatiunea ruralâ, inaugurât la 1896, in fa- 
vorul oàxuia cetâteanul loan Einopse fàcù 0 
donatiune de 100,000 lei, 9! spitalul particular 
Gârla9Ü ; farmacii .sûnt asemenea 3. Âgricnltura 
e restrinsà, avênd mai desvoltatà cultura grà-

Ti- ..
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Liceul din BuzEu.

9i B.-Brâüa ; apoi mai multe câi vicinale 9! co- 
munale. Cf. B. lorgulescu, Dicj. geogr. al j.-lui 
B., Buciu'esci, 1892. [nt]

Buzëu, coin. urb. în Eom., capitula j.-lui 9i 
seaunul episoopiei eu acela9i nume, pe malul 
drept al rîului B., eu 21,463 loc. (1892) (între 
cari Rom. 19,018, Ovrei 1677.) Populatia, cresce 
eu 0 medie anualâ de 141 sufl. Ôra9ul B. are 
6 bieerici ortodoxe 9! anume : Episcopia (v. ilustr.), 
Banü (v. ilustr.), Sf. Ângeri, Negujatorii, Sf. 
Moolae 9! Bro9tenij afarâ de capela delà (imi- 
tirul Dumbrava 9! biserioa în ruine Gârla9Ü; mai 
este 0 sinagogâ 9i 2 case de rugâciuni israelite. 
Instructiunea e representatâ prin doue 9Coale 
secundare: üoeul (v. ilustr.) eu 21 profespri 9! 
P populatie medie anualà de 240 elevi, 9! çooala 
profesionalâ de fete ou 5 profesoare 9! ou 0 po- 
pnlatie medie anualà de 120 eleve; 6 9c6ale pri- 
mare de bàieti 9! 4 de fete (v. ilustr.) 9! prin 
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dinelor de zarzavat. Industria e aproape în fa9e ; 
meseria9i sûnt 466, din cari mare parte sti'âini, 
mai eu samâ Ovrei. Comerciul principal stâ din 
desfacerea cerealelor, vitelor, lemnelor, viuului, 
tuicei, brànzâturilor, 9. a. Comercianfi sûnt 1489, 
din cari 1046 Români; Mbrârii sûnt 2 9! tôt 
atâtea tipografii. Tîrguri are: Drâgaica delà 
18—24 lunie, tîrgul de toamnà Carol I sau 
Valea Teancului, delà 15 Sept, pânà la 15 Nov., 
care se fine în toute Sâmbetele 9! Duminecile, 9! 
tîrgul septêmânai Sâmbàta. Budgetul 00m. e de 
preste 738,000 lei. Interiorul ora9ului numerà 
102 strade, mai toate pavate 9! iluminate ; pieje 
are 3 : Oborul, Sf. Ângeri 9! Dacia. Ca locuri de 
preumblare sûnt : grMina ora9ului, crângu, grâ- 
dina episoopiei 9i gràdinà Marghiloman. Intre 
edificii mai însemnate,sûnt: episcopia eu fru- 
moasele ei palate; liceul, 90oafele primare, ca- 
sarmele càlàra9ilor, dorobantilor 9! pompierilor,
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Bicarbonat de fier 
Sulfat de calciu . 
Hidrogen silicat

Ruzoian — Bzura.

O'1045 
00662 
0-1296

0-1528
0-0057
0-1364

Suma 
Acid carbonic über . 
Temperatura . . .

1-7442 0-7996
1466 c. 0. 1443 c. c 

13-5I'C. 13-5° C.
[Dr. Vuia.]

Buzolan, George T., geograf rom., n. 1859 în 
Bucuresci, a studiat aici çi în Viena; delà 1881 
prof, de geogr. çi istorie în Craie va, Bucuresci 
çi acum la Botoçam. A dat la luminâ numeroase 
oâr[i didact. de materie geogr., doue barte murale 
»Europa« çi »Cugetâri asupra popoar. vechi», 
(Millier, Bue.J.

Byblos, (la Greci ; în veohiul testament Gebal), 
oraç stràvechiu în Penicia, oarecând vestit prin 
templul lui Adonis; adi Daebail, sat numai eu 
600 loc.

Bylandt-Rheldt, Arthur, conte, general austriac, 
n. 1821 ; a servit la artUerie, dedicându-se eu 
zel technicei militare. Intre anü 1876—88 a 
fost ministru de resboiu çi a réorganisât annata 
Austro-Ungariei. f 1891 în Viena.

Bylaws, fengl, pron. beilahs), statute muni
cipale çi de corporatiuni ; în spécial çi statutele 
francmazonilor in Anglia.

Byng, John, amiral englez, n. 1704; fiind bâtut 
de Fi-ancezi în Baleare, la 1756, a fost con
damnât la moarte de curtea mar^alâ çi îm- 
puçcat (1757), deçi nu s’a putut stabiU oâ ar fi 
fost vinovat de lipsâ de ouragiu sau de rea cre- 
dinfâ. Aceasta condamnare a indignât întreagâ 
Europa. [Constant. B.]

Byrglus, lustus, (lohst BürgiJ matematic çi 
meenanio germ^, n. 1552 în Liohtensteig. La 
1579 a ajuns în serviciul lui "Wilhelm IV de 
Hessa ca ceasomicar de curte. Aci a construit 
un glob ceresc, în care a arangiat stelele con- 
form observatiunilorsale. Wilhelm a trimisglobul 
împ. Rudolf n, care la 1604 a luat pe B. în 
serviciul sëu ca mechanic de curte. Aici a remas 
pana la 1622, când s’a reîntors la Cassel. B. a 
aflat logaritmü independent de Napier, çi a con- 
sti-uit un aparat de triangulatiune çi alte aparate. 
t 1632 în Casseh

Byro n, George Noël Gordon,Lord, dupa Shakes
peare çi Milton cel mai mare poet engl., n. 22 lan. 
1788 în Londra. Remas orfan de tatâ la 3 ani, 
petrecù copilària în Scofia eu marna sa, ale cârei 
desmerdâri çi bi-uschete desvoltarâ çi mai mult 
violenta înâscutà a temperamentului sëu. Studià 
la Harrov, aproape de Loudra, çi la Cambridge. 
La 20 de ani publicà primul volum de poesii: 
Oare de repaus. Aspru criticat penti-u aoeste 
poesü, B. îçi resbunà publioând, 1809, violenta 
satirâ : Poetii englezi çi criticii scotieni. Intrând 
tinër âneâ în parlament, pe basa titlului de 
lord, moçtenit delà unchii sëi, s’a distins piin 
talentul sëu oratorio. Càlàtorind apoi în Spania,

Portugalia, Grecia, Albania, Turoia, la 1811 pu- 
blicàj Pelerinagiul Im Child-Harold, epopee fllo- 
soficâ, care-1 puse în fruntea poetilor englezi 
çi în care, sub numele eroului sëu, îçi descriè 
propriile sale ayenturi çi impresiuni. Eructe ale 
acestei câlâtorii sûnt ânoâ frumoasele poeme: 
Corsariul, Lara Logodnica din Abydos, Giauiul 
Impresurarea Corintului, Parisina (1812—15)’ 
cari îi întâfirà reputatiunea de mare poet. Câ- 
sàtorit în 1814, çi despârtit de sotie dupa un 
an, pârâsi din nou Engütera, acum pentru tot- 
deuna. Trecù prin Belgia, unde vë(}ù Waterloo, 
prin Elvetia unde se împrieteni eu ShelleyJ 
trâi mult timp în Venetia, dat plâcerilor. 0 
nobilâ pasiune çi idea de a lucra eu Carbonarii 
pentru liberarea Italiei, îl atraserâ la Florenta. 
Acest proiect nereuçind, în 1823 se devotà causei 
Greoilor, cari se resoularâ spre a se elibera. 
Stabilit la Missolonghi, arëtà mari caütati ca om 
de actiime. Mûri însâ în 19 Apr. 1824, de friguri 
reumatismale, înainte de a vedé succesul sa- 
crificielor sale. Grecii îi ridicai-â mai tânjiu o 
statua. Toate operele sale, dar mai aies cele 
publicate dupa 1815: Çântul III çi IV din Child- 
Harold, Manfred, Cain, Ceriul çi Pâmêntul, Ma
rine Faliero, Profetia lui Dante çi Don Juan, 
considérât ca prima oapodoperà a lui B,, se 
disting prin îndoialâ çi desamàgire, prin peai- 
mismul çi spiritul de révolta in contra inora- 
vurilor çi a vechilor institutiuni religioase çi 
sociale ale timpului sëu. Aceste calitâti, îm- 
preunà eu setea de adevër çi idéal, ce respira 
din sorierile sale, fac sa valoreze çi astâ()i epi- 
tetul dat altadatâ lui B. de »steaua polarà a 
poesiei moderne». Mare parte din operele lui sûnt 
traduse in rom. de EUade çi alp poeti ai nostri.

Byrsonima Sieh., (botan.) gen de plante lig- 
noase din fam. Malpighiaoeelor, tri b. Malpighieae, 
ce cresc în America tropicalâ. Multe specii au 
aplicâri médicinale ; delà cea mai imporiantâ, B. 
crassifoUaTî.B. dinsavanele Guyanei, sefolosesce 
infusia scoartei ca antidot contra muçcaturii oro- 
talului, cât çi la bronchita çi intlamatia plâmànilor ; 
B. verhascifolia DC. ca febrifugâ ; fructele delà 
B. spicata DC. contra dysinteriei, ç. m. d. Lemnul 
de B. Armeniaca Eioh., B. verbaseifolia DC. çi al 
altor arbori brasiliani, se aplicâ în strugâria de 
abanos. Unele specii au fructe comestibile, multe 
se cultivâ la noi în florârii. [A. Pr.]

Byssus, probabil numirea bumbaoului în ve- 
chime ; materiile lucrate din B. se numiau Sin- 
dones. Cel mai scump B. era cel galben, oare 
orescea în Achaia çi Elis.

Byzacium, s. Byzacene, o parte a provinciei 
romane din Africa, situatâ între Syrtul mic, 
Hadrumetum çi Numidia.

Bzura, afluent pe partea stanga al Vistulei în 
Polonia, isvoresce lângà Lodz çi se varsâ în 
Vistula în fata Wyszogrodului ; lungimea 155 km.



(Artieolele ee nu ae gàaeao sub O sûnt a ae eàuia sub K, Ç fi

C, litera a treia a alfatetului. C lat. s’a foimat 
din a treia litera a alfabetului grec. F (gamma) 
çi însemnâ la înoeput atât sunetul G, cât çi K. 
Id epooa olasicâ Eomanii rostiau sunetul C pre- 
tutindenea K ; s. e. : Cicero, Caesar = Kikero, 
Kaesar, C urmat de e, i, ae, oe, y s’a pronunjat 
ca T numai dupa apunerea imperiului roman 
occidental. In alfabetele împrumutate din cel 
latin piin C se înseamnâ difeiite sunete. In 
alfabetul nostru çi în cel italian litera C în 
general represintâ sunetul K; când însâ e ur- 
matà de e, i, se rostesce C1 (s. e. cer, aine). Ch 
în cuvinte românesci = c, fiind h mut çi servind 
numai spre a arêta, câ C urmat de e, i are sa 
se rosteascâ ca gutui'alâ, c, s. e. chiar, cheie 
(cet. kiar, keie). Aceeaçi régula se ahâ çi în 
oriografîa itahanâ. In 1. francezâ, C urmat de 
e, i se pronunta s. La popoarele slavice çi la 
Magbian C = J; iar palatala C1 la Boemi çi la 
Croati se noteazâ prin C çi la Poloni prin Cz.

In prescurtâri G are mai multe în(elesmi. In 
insnrip(iuni çi manusciipte latine C înseamnâ; 
Gains, Caesar, Cassius, Claudius, consul, censor, 
coliors, etc. ; în terminologia sciin(ificâ = Cuvier ; 
în matematicâC = capîtal; în flsicâ pe scala ter- 
mometricà = Celsîu. Ca numër roman C (centum) 
= 100. In chimie C = carbon. In mësurile me- 
trice c înseamnâ a suta parte, s. e. : cm. = 1/100 m. 
Mai înseamnâ c. ; curent (s. e. : a. c. = anul 
curent), coroanâ (monetà austro-ungarâ). Pe 
monetele din Ungaria C. = Caçovia ; c. 1. = citato 
loco,_ca. = (lat.) circa. [I. Petranu.] .

C în notatiunile musicale altabetice repre
sintâ de ordinal' sunetul numit generalminte do, 
punotul de plecare al gamei majore tip. A fost 
çi este întrebuinjat ca prescurtare, in loo de 
Cânt, Cantus, Canto, Chant, con, col, 
cap O, ç. a. Litera C prin diferite transforma- 
tiuni a dat nasoere cheiei lui do, care fârâ în- 
doialâ a fost cea mai importantâ cheie musicalâ, 
çi tôt O specie de C e semnul conventional pus 
pe portativ pentru a indica mësurile 4/i sau 2/2, 
deçi acest semn are o altâ origine. [ï C.]

Ca, semn chimie pentru Calciu.
Cà, conjuuctiune ; impreunâdouë propositiuni, 

San expiimâ causa (v. câci).
Cab., 1) C. (engl., pron. cheb), prescurtare din 

Cabriolet, originar trâsui'â uçoarâ eu 2 roate, eu 
coperiç mobil çi pe dinapoi eu un soaun pentru 
vizitiu; astâ(Ji biijâ eu 4 roate.

Cabal, ministeriul, faimosul ministeriu al re- 
gelui Carol II, numit astfel dupa acrostichul 
format din ini(ialele numelor singuraticilor mi- 
nistri : Clifford, Arüngton, Buckingham, Ashley çi 
Lauderd^e, numit la 1671, care a voit sa reîn- 
troducâ în Anglia catolioismul çi absolutismul 
monarchie; a trebuit însâ sa se retragâ la 1674.

Cabala, (hebr. Kabbâla = tradifinne), la Ovrei 
tradijiunile ce se susfineau alâturea eu logea. 
Astâdi se înjelege sub C. un fel de filosofie a 
religiunei eu tendinja misticâ, care s’a des- 
voltat în evul mediu la Ovrei din dootrinele 
lor secrete, çi care cam din secl. XII a început 
a se pune în sistem. In C. se descopere ni- 
suinta de a da o solutiune celor mai cardinale în- 
trebâii asupra lui Dijeu çi a lumii. Conjine ele- 
mente eleniste çi imagini fantastice. Aceste doc
trine au fost adunate de câtrâ lezirah în secl. IX, 
apoi de Simon ben Jochai în secl. XIII. Ca- 
balism, teoria dootrinelor din C. ; Cabalist, cel 
ce se ocupâ eu C. Sub C. se mai în(elege çi 
pretinsa sciinja de a comunioa eu spiritele çi 
urzirea’ de inirigi. [PL]

Caballeria, mêsurâ de holdâ în CastUia = 
38'63 ha. ; în America de sud = 13'41 ha. ; în 
America centralâ = 44'72 ha.

Caballero, Fernan, pseudonimul romanoierei 
spaniole Gedlia de Arr<m, n. 1796 în Morges 
(Helvetia), din pârin(i germani. C. a publioat co- 
lecjiuni de poesü çi poveçti poporale spaniole, 
a întrodus romanul modem în Spania ; în sorie- 
rile sale se aratâ catolicâ strictâ çi reahstâ în 
înjelesul bun al ouvêntului. f 1877 în Sevilla. 
Opéré : »EÜa«, »Clemencia«, »Lagrimas«, »Cuentos y 
poesias populares andalucesc, »Coleccion de ar
ticules religiosos y morales».

Cabana, haina de deasupra a preotilor, pur- 
tatâ în locul giubelei de odinioarâ.

Cabanas, 1) departament în republîca amer, 
centr. Salvador, eu 35,000 loc. ; 2) oraç la termul 
nord, al Cubei ; port întârit, export de tutun.

Cabane, (frc.) cohbâ; luntre eu coperiç din 
scânduri uçoare.

Cabanis, Pierre Jean George, fîlosof sensualist 
frc. (1757—1808), cunoscut prin partea ce luà 
în revolutiunea francezâ alâturea eu Mirabeau, 
al cârui prieten çi admirator era. A stat în ra- 
porturi foarte intime eu cei mai mari filosofi ai 
timpului. A tradus în fran(uzesoe Iliada lui 
Orner. Sciieri : «Rapports du physique et du mo
ral de l’homme», (1802, Paris) ; «Lettre posthume 
et inédite sur les causes premières», (1824, Paris).

Cabanija, odinioarâ manta domneascâ çu ciu- 
curi (ceaprazuri) de fir, blânitâ ou samur çi 
împodobitâ eu copce în brilante.

Cabaret, càrcimâ ; blid pentm oompoturi, îm- 
pàrjit în formâ de vantaiu în mai multe des- 
pârteminte.

Cabarrus, Franc., diplomat çi financier spaniol, 
n. 1752 în Bayonne, 1782 director al bâncii din 
Madrid, întemeiatà la ini^ativa lui ; 1795 director 
al fabricelor regale, 1808 ministre de finan(e. 
-|- 1810 în Sevilla.

Cabasia, minerai zeolit, silicat alnminos de
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calcia çi sodiu, Mdratat, se piesinta în rombo- 
edri. Incolor, alb, reçu san ceva brun. Se gâsesce 
eu alti zeoli{i în cavitati în basalte, melafire, etc., 
mai rar în granit. Cristale frumoase vin delà 
Oberstein, (fin valea Passa, Kilpatrik (Scotia), 
Baveno, etc.

Cabaz, caraghios ; Cabazlîc, glumâ proastâ.
Càbeacl, 1) C., (magh. Kebeçd), com. mica în 

Ung., cott. Bibor, situatâ în mun^ü bihoreni; 
are 224 case, eu 1044 loc. Rom. gr.-or. Teritorul 
e de 3051 jug. cat., pâment muntos; produce 
cereale slabe; industrie de casa, de lemn, po- 
mârit, stupàrit, prâsire de vite comute, oi, câpre 
çi porci. ^ [f]

2) C., com. lairalâ çi paroehie în Bucovina, 
câp. Storojînet, jud. Stanescii de jos, ou 1064 loc., 
(866 ort. res., 17 apus., 181 mos.); çcoalâ pri- 
marâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Cabestan, [span. cabrestantej, vîrtej, scripet 
vertical pus in miçcare prin pârgbii orizontale 
cari înfâçoarâ o coardâ (frangine) peuntrunchiu 
cilindric. Un C. fis este açezat pe puntea ori 
cârei nave; prin ajutorul lui se lidicâ ancora. 
Porta lui este foarte mare. Cel mai perfectionat 
C. este al câpitanului Barbotin. S’au gâsit modelé 
de C. çi pe bas-reliefurile egiptiene.

Cabet, Etienne, comunist franoez, n. 1788 în 
Dijon, advocat aioi, apoi în Paris, membru în 
comitetul Carbonarilor, 1831 députât; a pro- 
pagat în (Jiarul »Le Populaire» principii comu- 
niste moderate (ioarice), çi dupa lupta din lunie 
a plecat eu 44 partisani la Texas, apoi în Illinois, 
spre a întemeia aici o »republicâ icaricâ» ; f 1856 
în St. Louis.

Cabeu, sau Cubeu, tîrguçor în Basarabia, j. 
Ismail, pe malul stfing a rîuletului C. ; este o 
colonie bulgarâ, eu 2500 loc., 320 case çi o bi- 
sericâ. Âci pana la 1879 a fost statiune de vamâ 
pentru Romania.

Cabina, caméra la bordul bastimentelor, des- 
tiuatâ ca locuintâ pasagerilor, ofîcierilor bordului 
çi la parte din çefii echipagiului. C.-le au unul, 
doue eau patru paturi suprapuse ; unele servesc 
drept sala de fumât, de bai, saloane, etc. Pe 
bastimentele de resboiu Gecare oficier are drept 
la 0 0.

Cabinda, popor african la termurul vestic al 
Africei. De când eu colonisârile portvmheze, po- 
porul C. se creçtineaza. C. sûnt accesibili pentru 
culturâ çi istefi ; ei formeazâ poporatiunea prin- 
cipalâ a litoraJului fructifer, precum çi a ora- 
fului C., situât 60 km. spre nord delà gura rîului 
Congo. Prin poitul sëu excelent çi zelul locni- 
torilor, oraçul C. a ajuns laînsemnâtate comercialâ.

Cabinet, (fro. diminutiv din cabane), 1) caméra 
mica eu o destinatiune anumitâ : C. de toaletâ, de 
baie, etc.; 2) caméra retrasâ pentru stu(iiu, 
luorâri:, C.-ul secretarului ; 3) consiliu unde se 
trateazâ afacerile statului : secret de C. ; 4) membrii 
aoestui consiliu, adecâ ininistrii; 5) locul unde se 
expun colectiuni de studiu, de arta: C. de Gsioâ.

Cabinet negru, (franc. C. noir), cabinet în- 
Gintat la 1628 de Richelieu lângâ oGciul poçtal 
din Paris, eu chiemarea de a desface scrisorile 
suspecte din punct de vedere politio çi a de- 
nunta cuprinsul lor. Desfaoerea çi apoi sigilarea 
din non a scrisorilor s’a desvoltat la o adevëratâ 
artâ. C. n. consuma sub Ludovic XVI 300.000 fr. 
pe an. La anumite titupuri au functionat mai

în toate statele asemenea institutiuni pëcâtoase. 
(V. secretul scrisorilor.)

Cabiril, dupa mit. grecâ erau 3 dei çi 3 ijine, 
aceste din gintea nimfelor, çi se venerau, în in- 
sulele Samothrake, Lemnos, etc.; dar pe când 
în Samothrake se numiau (}eii mari, în insula 
Lemnos se (Jiceau fii lui Hephestos eu Kabeiro, 
çi. se credea qâ sûnt fauri, calfele lui Hephestos 
(Vulcan), çi în genere demoni. Cultul din Samo
thrake a strâbâtut çi la Roma, çi Varro cel în- 
vëtat îi identificà eu lupiter, Juno çi Minerva. 
Unii afirmà câ sûnt numai 2 C., câ apërà na- 
vigatiunea çi câ sûnt asemeni Dioscurilor ; pe 
când altii (jic, câ C. au avut însemnëtatea ce o 
au Corybantii çi Curetii. (Cf. Teohari Antonescu, 
Cultul C.-lor., Bue., 1889 çi A. D. Xenopol în 
Archiva, H., p. 501.) [Atm.]

Cablovata, lac în Rom., j. Tulcea, pl. Sulina, 
pe teritorul com. urb. Chilia veche ; are o în- 
tindere de 120 hect,, produce pesce bun.

Cablu, (marinâ) frànghie groasâ, delà 360 mm. 
circonferintâ în sus. Se întrebuinfeazâ în arse- 
nale pentru lucrâri de forfâ. G. electric, un con- 
ductor de electricitate, avênd osecfiiine care trece 
preste limita de 10 mm*, çi format în general din 
mai multe fire metalice. Se construesc G. neiso- 
late pânâ la secjiune maximalâ de 10(X) mm1., 
çi G. isolate, ale câror secjiuni nu trec preste 
600 mm1. Isolafia C.-lor, întrebuinjate unde 
e usoat, este formatâ din straturi isolâtoare 
compuse de cauciuc natural, sau vulcanisât, 
câuepâ împletitâ çi panglici spéciale. Se poate 
obtiné astfel o Isolafie, care poate varia delà 
300—3000 meghoms pe ta. C. isolate se açeazâ 
în general în canale de béton, de lemn, etc., 
spre a fi protejate de acfiunile mecanice exte- 
rioare. Unde este umiditate sûnt întrebuinjate 
C. isolate în modul indicat mai sus, aooperindu-se 
çi eu uu strat de plumb. Din causa câ plumbul 
e bun conductor al eleotrioitâ(ii e necesar, ca 
stratul isolator sâ fie eût se poate de imperme- 
abil. Nu e prudent întrebuinjarea C.-lor a câror 
isolatie e mai micâ de 300 meghoms pe km. Când 
C.-ile nu sûnt protejate de actiunile mecanice, 
atunci, pe lângâ isolafia care constitue nrotec- 
(iunea electricâ, urmeazâ sâ se formeze çi o 
protecjiune mecanicâ, ceea ce se ohtine prin în- 
vëlirea lor eu nisce bande de ojel spirale. C., 
astfel preparate, se numesc armaie.

Cabocblens, partid politic(1411)în Paris, condus 
de mâcelarul Caboche. C.-ii au sprijinit sub 
Carol VI pe loan de Burgundia Neînspâimân- 
tatul; în 1413 a erupt contra lor o cumplita re- 
actiune. Cf. Coville, Les C. (Paris, 1888.)

Cabochon, (frc. pron. caboçon), piatra soumpâ 
lustruitâ çi tâiatâ în forma sa naturalâ.

Cabo Frio, promontoriu eu far la termul estic 
al Brasiliei.

Cabotagiu, termen maritim indicând comerciul 
ce se face de bastimentele mici dealungul coa- 
stelor. E opusul termenului maritim lung-curs 
(longo-eorso), care se (Jice pentru navigatiunea 
eu bastimente mari, la largul mârii, între por^ 
turi depârtate unul de altul. Se deosebesce : 6 
mic, exersat de mici nave, cari navigâ fârâ a 
pierde din vedere coastele çi pe cât posibil dea
lungul lor, çi G. mare, exersat de nave relativ 
mari, cari navigâ între porturile a doue mari 
înveciuate, bunâoarâ între porturile fro. din Me-
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diterana çi porturile straine din aceeaçi more 
sau din Marea Neagi'â. Tôt C. Se chiamâ çi for- 
malitatea vamalâ ce e a se îndeplinl de interesati 
pentni transportai de pe apâ al mâi'furilor in
digène delà un port la altul, (între porturile 
ronmne înaâ numai), în soutire de taxe vamali 
ale mârfurilor indigène. (Cf. art. 153 9I urni. din 
Leg. gen. a vâmilor.)

Cabotin, comediant ambulant; actorfarâ talent. 
Caboto, vestiti navigatoii: 1) G. Giovanni, 

descoperitorul oontinentului nord-american, n. 
1420 în Genova; întentionand a oàuta un drum 
câtrâChina, în24Iunie 1494adescoperitAmerica 
de noid, pe care 0 numi Terra prima vista, pro
babil Labrador-ul de a(}i. 11498 ; 2) C. Sebastiano, 
fiul celui de mai înainte, n. 1473în Venetia; ades- 
coperit 1498 Fund- 
laoda noua çi 1517 
Calea çi Golful Hud
son, 1526—30 a 
scrutât termunil 

cstic al Âmericei su- 
dice. t 1557.

(Cabrai,! ) G.,Pedro 
Alvarez (Cabrera), 
navigatorpoidughez,
U. 1460, descoperi 
1500, în calâtoria sa 
spre India osticâ,

Brasilia, pe care 0 
ocupà pentruPortu- 
galia. 1 1526 ; 2) G.,
Antonio Bernardo 
da Gosta G., Mar
quis de Thomar, di- 
plomat portugbez, n.
1803; 1835 députât,
1842-46 çi 1849 

pânâ 1851 ministru- 
president, 1859—61 
ambasador în Bra
silia. t 1889.

Cabrera, Don Ra- 
mon. Conte de Mo- 
rella, general oarlist, 
n. 1810 în Tortosa, 
în Catalonia, cm'a- 
giosçi cnid ; dupa ce 
manià-sa fù împuç- 
cata de Mina, înaintà
1837, pânâ sub portile Madridului ; 1874 se dé
claré contra lui Don Carlos, f 1877 în Went- 
worth (Anglia).

Cabrera, insulâ, v. Baleare.
Cabrioleta, trâsurâ usoarâ eu doue loate. 

(V. Cab).
Cabul, rîu în Asia, afluent pe partea dreaptâ 

a Indului; isvoresce în Afganistan, formeazâ 
veatitul pas Chaibar çi se varsâ în Indus din 
sus de fortâreata Atac; 500 km. lung. lângâ 
aoest rîu e situât oraqul G., residen(a emiiului 
de Afganistan, 60,000 loc., citadelâ; 1874 ora^ul 
aufen mult dm causa unui cutremur de pâment.

Cabuya, fuior fabricat din iibrele plantei Agave 
tuberosa, din cai'e se confec(ioneazà funii §i 
frânghii foarte durabile.

Cacadores, (jjortug,, span. Gœadores), vênâ- 
torii pedestri in armata portughezà çi spaniolâ. 

CaoalefI, numele mai multor localitàti în Bom.,

Hamurà çi fruct de cacaoier (Theobroma Cacao.)

mai însemnatâ e coin. rur. C., j. Romana(i, pl. 
Ooolu, ou 1966 loc., cari se ocupâ ou agrioul- 
tura ei prâsirea vitelor ; are 4 biserici eu 4 preo(î 
çi 1 ecoalâmixtâ. Lângâ sat se gâsesc ruine antice.

Cacao, productul folosit la prepararea oio- 
colatei, uleului de cacao, etc., extras din fruc- 
tele baoiforme delà arborele de C. Theobroma 
C. L. (v. ac.) Acest fruct se aseamënâ unui cra- 
stavete mare, (y. ilustr.) e neted, galben sau ro- 
çietio, pielos ; in interior are cinci despâr(ëminte 
umplute en 0 camé moale, roçieticâ, în care se 
aflâ 25—80 de seminte ovoide, neregulate. Se- 
mintele se eompun din; unt (48—50°/o), albu- 
minâ (21—20°/o), theobrominâ (un alcaloid), ami
don, celulosâ, substante minérale çi apâ (10—12°/0). 
C. se preparâ în modul urmàtor : Practele coapte 

se culeg, se creapâ 
çi se scoate carnea 
din ele dimpreunâ 
eu grâuntele ; camea 
se descompune în 
24—48 oare ; grâun- 
(ele se pot apoi sé
para ci usca sau te- 
risa. In comerciu 

vin mai multe vaiié- 
tâti: C. Caracas, C. 
Guayaquil, C. Ma- 
ragnan, C. Martini
que, C.Trinidad,etc., 
cari difer întru câtva 
$i în caJitâtile lor; 
calitatea cea mai 

bunâ e C. Caracas, 
oiiginarâ din Vene
zuela. Grâuntele cu- 
râpite de coajâ se 
macinâ, $i se trans- 

formeazâ într’o 
massà semifluidà de 
G., çi astfel vine în 
comerciu; daeâ din 
aceastâ massa se 

stoarce untul, re- 
maae pulberea de C.

Untui de G. este 
un corp gras, compus 
din stearinâ, palmi- 
tinâ $1 din acid theo- 
bromic ; e galben, 

opac, eu gust dulce çi plâcut; solubil în alcool. 
Se preparâ prin 0 presiune energicâ din graufele 
de C. prâjite, pulverisate çi amestecate eu putinâ 
apâ. Se folosesoe eu deosebire în farmacie.

Câoâu, Coradas garrula L., pasere cântâtoare 
din fam. Coraciadae, cunoscutâ sub numele de 
Bumbràvaned sau Gài{a vênltà ; ai’e cioo negm, 
puternic çi drept, lâtâret la basâ çi înclinat la 
vîrf. Penele în genere sûnt frumoase; oele 
de pe cap, gnimazi çi foale sûnt albastre ou 
lustni vercjiu, iar cele de pe spate çi umeri 
oacheçe-albastrü ; coada drept retezatâ e com- 
pusâ din pene albastre eu nuança de ultramarin ; 
plutitoarele din aripi sûnt negre pe deasupra, çi 
vinete dedesubt. Picioarele sont galbene. Lun- 
giinea totalâ e de 31 cm., lung. aripilor de 20 cm. 
çi lung. co(}ii de 13 cm. Din April—Sept, pe- 
trece prin pâdiu'ile çi dumbrâvile noastre nu- 
trindu-se eu insecte, çopârle, broasce çi sugâ-
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toare mai mid; ombSresce prin soobitrmle ai- 
boriloT, peste iania migreaza în regimii mai 
cSlduroase. [T. B.]

Caoavela, leremia, calugar originar din Creta. 
Dupa ce învëtâ în Asia mica, treoù la Lipsca, 
d pe la 1670 la Viena, nnde se iscâli într’o 
sorisoare: leremia Elimil, învetâtor al bisericii 
orientale. Mai târcjiu îl gSsim tôt în Orient, iar 
1687 în Muntenia, ca dascal de gramatica, reto- 
ricâ çi fllosofle grecâ. De aici C. trecù în Mol
dova ca dascâl al copiilor lui Const. Cantemir, 
Antioh d Dimitrie. Acesta îi trimise mai târijiu 
ca semn de recunoscintâ scrierea sa: »Divanul 
lumii on înteleptul», d C. respnnse eu o scii- 
soare foarte mâgulitoare. Din scrierile lui se 
amintesce traducerea neogrecâ a operei lui 
Platina: »De vita summorum pontifleum», tradu- 
cere lucrata dupa îndemnul lui C. Brâncoveanul, 
apoi nisce epigrame eroico-elegice, si o epistola 
mult lindatâ, în care îsi dâ titlul .sus pomenit. 
El era un bârbat foarte învëtat, sciind limbile : 
elina, latina, ebraicâ si italiana, cunoscênd si 
filosofla si s. Scripturâ, si este ebiar numit un 
apostol vestit al cuvêntului evangelic. El a fost 
d profesor la »Academia«, adecâ scoala princi- 
palâ din lasi. (Cf. Xenopol, Ist. Rom. IV. 645—46, 
V. 614.)

Càceres, provincie span. în Estramadura nord., 
19,863 kma. si (1887) 339,793 loc. Capitala C. 
14,880 loc.

Caceres, Andréa Avélino, general peruan, n. 
1831 înHuanta, s’a distins înresboiul contra repu- 
bUoei Chile, 1886—90, apoi din nou la 1894, presi
dent în Peni. Depus 1895 în urma unei révolté.

Cach—, V. si Cas—.
Cachalot, sau Cacbelot (Pimseter L., Catodon 

Gray), un mamifer din ord. Chi(ilor (Cetaceelor 
sau Natantia) ; are cap foarte mare, cam 1/3 parte 
din corp, la partea dinainte drept, parcS ar û 
ciuntit. In falca de sus n’are dinfi, în oea de jos 
are dinfi de forma conicâ. Are douë înnotâtoare, 
una la piept si una la coadâ. Ochii foarte mioi, 
gura foarte mare. B de coloare negrie. Lun- 
gimea e de 20 m., periferia corpului, la spete de 
vr’o 10—12 m. Trâiesce în Oceamil Atlantic si 
Pacifie, mai aies între 40° lat. nord, si sud. Se 
vêneazâ pentru untura sa, pentru ambra, ce se 
scoate din intestine si pentru spermafeta (cetina, 
sperma ceti), o grâsime liebidâ, care se acumu- 
leazâ în excavatiunile capului, si recindu-se se 
sleesce, (materii grase), si pentru din^ii sëi (fildes).

CacheneZj CojneM, (franc.) shawl gros si larg, 
eu care se învelesce gâtul, gura si nasul.

Caohexia, (med.) o profundâ alteratiune a nu- 
tri(iunii organismului. C. exophthalmica,Y. Morbus 
Basedowi. C. thyreopriva, cachexie sau morb 
causât de degeneratiunea sau înlâturarea ope- 
rativS a glandulei thyreoide; se manifesta în 
anémié, alteratü cerebrale si o aglomerare de 
mucinâ în coip.

CachI, pisc al Cordilerilor estici, la frontiera 
argentinâ-chilena ; eu un pas la 4320 m. înâl(ime.

Cachlnnus, riset în gura mare; ris convulsiv 
(v. ac.).

Cachoudé, sau cachondê, pastile preparate din 
catechu, zahar si aromate ; in orient se mestecâ 
în gura, pentru a da respiriului un mires plâcut.

Cachou Laval, (franc) un numërde colori spé
ciale, fabricate în Lavalle din diferite materii

organice: ferestruitura, târîte, scrobealâ si fe- 
calii, prin înoâl()irea pana la 200° eu pucioasï 
si solutie de idroxid de sodiu.

Caohu, sau Catehu, estract ce se scoate din 
partea interna a arborelui Acacia Catehu sau 
din alte plante. Confine ca prinoipii mai impor
tante : tanin, catehinâ si alte materii de coloare 
brunâ. Se întrebuinfeazâ în medicinâ ca astrin
gent. iar în industrie pentru dubirea pieilor si 
în tincturâ.

Cachucha, (span., pron. cacïucîa), arie si dans 
popular andaluz, în mësurâ temarâ (a/4) de e 
miscare vie, grafioasâ, pasionatâ. Are multâ ana
logie eu Boléro (v. ao.). Aria e formata dintr'o 
parte priucipalâ, de 8 sau 12 taote, care se ré
péta si formeazâ începutul si sfîrsitul, între cari 
se intercaleazâ un trio, prin ritm si caraoter 
deosebit. Ca si mai toate dansurile spaniole e în- 
sofit de castanete si chitarâ. Prin célébra dân- 
fuitoare F. Elssler, C. a fost întrodus pe scenâ.

[T. C.]
Câcl, conjuncfiune; exprima: motivul unei 

afirma^uni, o interogafiune, o întrebare unita 
on 0 dorinfa.

CicISunI, Cttciuni, se numeso în Tesalia Arâ- 
mânii, cari iemeazâ acolo eu turmele lor de oi; 
ei sûnt un trib al Fârserofilor (v. ac.).

Caoica, tîrg si mosie mânâstireasca în Buco- 
vina, càpit. Gura Humorului, j. Solca, eu 1629 loc., 
(454 ort., 1130 cat., 23 prot. si 22mos.); gooala 
primarâ de bâiefi si de fetife ; saline renumite ; 
postâj telegraf si stafiune de cale ferata localâ. 
Bisericesce se fine de Partescii de sus, desi are 
bis. proprie, sflnfita 1896. [Dr. I. G. Sbiera.]

Cacica, joc de copü. C. este un bâf aseufit la 
ambele capete, care se lovesce eu un ait bâf 
mai lung, ca sa sarâ în sus.

Cacluga, pesce, v. Cega.
Câclular, care face sau vinde câciuli ; poreclâ 

data Dorobanfilor.
Câclulata, un sâtulef în România, j. R.-Vâlcei, 

ajuns a fl celebru prin prefiosul isvor de apâ 
mineralâ, la care aleargâ multâ lume suferindâ 
din Rom. întreagâ si din ferile limitrofe. Insuçi 
satul abia numerâ 50 case, dar publicul visi- 
tator gâsesoe loouinfe în CaUmânesci, care nu 
e mai départe decât de l'/a chüometni si are 
comumcafiune neîntreruptà eu C. prin lui om
nibus. Legenda descoperirii isvorului abia ne 
duce pânà la mijlocul secolului nostru, când prin 
0 fericitâ întêmplare càlugârii mânâstirei Cozia 
au dat de isvor. Cel dintâiu care, apreflànd va- 
loarea apei, a fâcut-o cunoscutâ lumii a fost 
Alexandra Golescu. Acest boier visitand locali- 
tatea la 1854, si dupa aceea mai mulfi ani dea- 
rândul, a remas uimit de efectele curative ale 
apei. Din recunoscinfâ a fâcut captarea isvoralui, 
soutindu-1 asfel de inundafiile Oltului. Captarea 
aceasta a reusit atât de bine, încât însusi statut 
la 1886, când a dispus întreprinderea .unor lu- 
crâri mari la bai, s’a mulfâmit ou captarea ce a 
gâsit în C., înoungiurând numai isvoral ou un 
parete mai înalt si solid. Instalafia nu servesce 
decât pentru cura de beut ; bai aci nu se fac- 
La isvor temperatura apei e de H'70 C., plâcutâ 
la gust, limpede si eu un user miros de pu- 
cioasâ. Proprietatea statului flind, ministeriul do- 
meniilor a luat disposifii, ca apa sa poata fi fo- 
lositâ de publicul suferind fârâ a fl nevoit sa
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vie la isvor. A pua-o în comerom în butelii 
astupate dupa toate regulele balneoteohnice a^a, 
oa sa nu se alteieze priu transport. Bigoarea 
statului a mers aça de départe, înoât a impus 
indicarea anului de umplere pe dop, ceea ce e 
O garantie pentru oonsumator, dar o mare piedeoâ 
pentru comerciu, din care motiv în Germania çi 
Austro-Ungaria s’a sistat aceasta restrictie. In 
privinta oaUtâtilor curative apa delà C. este unicâ 
în felul sëu în Rom., ?i una dintre cele mai pre- 
tioa.se ape alcaline-muriatice de pe întreg con
tinental. Sârurile de litiu ?i fericita compositie 
a mai multor minérale pretioaae pentru cure, îi 
dâ 0 actiune diureticâ, litotripticâ, stimulàtoare, 
disolvanta, neutraJisâtoare, sedativâ çi reconsti- 
tuantâ. Se recomandâ mult în câutarea boale- 
lor de begicâ, riniohi, prostatâ, uretrà, artrita, 
etc. Nàsipul dispare ca prin farraec de aceasta 
apâ. »Eu fâceam fcarte mult acid uric, 4ioe on 
distins medic care statues la C., într’o noapte 
ca 0 lingnrâ de supâ cristale urice ; dupa câteva 
(jile de cura, n’am mai fâcut nâsip.« C. mérita 
looul de onoare între ContrexeviUe, 'Wildungen, 
Bilin, Salvator. Analisa fâcutâ la 1886 de D. 
Saligny, la 1000 parti de apâ:

Densitatea, la 16° C. . . 1-00123
Materii totale, la 170° C. . . 1-445
Oxid de câlciu . . . . 0-147
Oxid de magnesiu . . . 0-073 ;
Anhidrid sulfuric . . 0-048
Anhidrid carbonic . . 0-272
Chlor. .... ... 0-566
Hidrogen sulfurât . . 0-003 = 2 c c,a
(Cf. Dr. C. D. Aronevici, »Raport asupra bâilor 

?i apelor minérale delà Câlimânesci çi C.< Bucu- 
resci, 1888; Istrati, »Raport anual despre bâi.« 
Buonresoi, 1890.) [Dr. Vuia.]

Câciulâtesci, com. rur în Rom., j.Dolju, pl. Jiul 
de jos, composa din càt. : C., Roaba çi Dobresci, 
ou 1247 loc. ; reçedinfa subprefectuiii plâçii.

Câc|ula|i, com. rur. în Rom., ]’. Dfov; com- 
pusâ din cât : C., Canela, Moara sâracâ, Pâscani 
çi Fârlita, avênd în total 2058 loc. agricultori, 
5 biserici çi 2 çcoale mixte. In cât de reçe- 
dintâ a primâriei C. este un frumos castel.

Cacodyl. sau arseniurà de methyl, C4 H6 Az, 
este un hchid incolor, transparent, viscos çi eu un 
miros caracteristic foarte neplàcut; el este foarte 
oombustibil çi se poate chiar aprinde spontaneu. 
Uu flacon ouprin(jênd C. lâsat deschis respân- 
dosce un fum alb çi greu, oxidându-se. La — 6° 
se solidificâ în cristali ; flerbe la 170°. Din reac- 
tiunile sale este considérât ca un radical analog 
potasiului. Cu oxigenul, cblorul, bromul, sulful, 
etc., formeazâ compuçi deflniti.

Cacofonla, amestec neplàcut de sunete sau de 
verbe. C. e o eroare contra armoniei stilului çi 
résulta; din îngrâmâdire de vocale, ce se cioc- 
nesc între dînsele ; când urmeazâ una dupa alta 
mai multe silabe aspre, guturale sau çueratoare ; 
cund se repetà în aceeaçi vorbâ sau frasa mai 
de multe ori unul çi acelaçi sunet.

Caoom, sau hermelin, (Putorius ermineus), 
mamifer din ord. Garni vorelor, fam. Musteli- 
delor, este de coloare castanie, pe burtâ alb- 
gâlbiu. lama este de coloare albà. Lungiméa 
corpului e de 24 cm., a co(}ii de 9 cm. Tràiesce 
m Europa nordicà, Asia nordicà çi media. Se 
veneazâ pentru blana sa.

Cacova, numire topogrofioâ, 1) C., comunâ 
ruralâ înBanat, cott. Caraç-Severin, cu 1842 loc. 
Romani, poçtâ çi telegraf; 2) G., comunâ ruralâ 
în Trs, cott. Sibiiu, ou 686 loc. Romani, cari 
cultivâ pomâritui, negustoresc cu lâuâ çi poame.

Cactee, (botan.) fam. de plante suculente, di- 
cotyle, eu flori erraafrodite în deoomun regu- 
lai-e, polypetale, epigyne, cu bace, originare ex- 
clusiv din America tropicalâ çi subtropicalâ de 
climat sec. Aparenta cacteaceelor e foarte varie 
çi proprie ; ea nu se poate asemêna decât nuroai 
cu a euphorbiaceelor suculente din Africa-, ambele 
au foüe transformate în spini, iar tulpina ra- 
mificatâ desvoltatâ ca oladodii (v. ac.). Din aceste 
motive, cât çi a florilor specioase, la un trata- 
ment uçor, se cultivâ la noi în florârie ; în sud 
în liber (unde s’au çi selbâtecit) în multe genuri, 
ca Opuntia, Gereus, Mamillaria, Echinocactus 
(v. ac.) çi multe altele. [A. Pr.]

Cacus, în mitol. romanâ un 4su din lumea de 
jos. Pe câmpul lui Mars câtrâ Tibru era un camp 
care versa foc (Campus ignifer), çi aceasta se 
atribuia lui C., care se credea a fi (Jeu din lumea 
de jos çi vomitor de foc, precum çi lui Dis 
Pater. C. a fost çi urieç, a trâit într’o peçterâ, 
a furat vitele lui Hercules, dar acesta 1-a omorît. 
Caca era sora sa çi a fost veneratâ ca çi (Jina 
Vesta ; pe altarul ei ardea un foc etern. [Atm.]

Cada Mosto, 1) G. M., Luigi, navigator, de 
origine Venejian, n. pe la 1432, 1 1511 ; îu ser- 
viciul Portugaliei descoperi insulele Capului 
Verde, 1457. A lâsat o relatiune a voiajelor sale, 
plinâ de informatiuni précisé asupra (erilor ce a 
visitât. 2) G. M., Mare Antonio, matematio ital., 
a trâit în secl. XV ; a publient o traductiune, 
cu oomentarii, a lucrârü unui astrolog israelit.

Cadastra, V. Catastru.
Cadaverlna, (chim.) alcaloid, ce se formeazâ 

în cadavre trecute în putrefacfiune, de urmâ- 
toarea composi(iune chimicâ : C6 H14 Na.

Cadavru, nume ce se dâ unui organism, a cârui 
viatâs’astins; în înjeles mai ângust, corpul unui 
animal sau corpul omenesc privât de viatâ, dar 
conservându-çi àncà pârtile sale moi.

Câdelnlfa, recuisit saci-u, lucrat din métal în 
formà de turnulet çi atîrnat de trei catene, pe 
cari adeso sûnt întârite nescari mici clopotele. 
In C. se pune jar, preste acela se presarâ tâ- 
mâia, cu care se câdeçte ori tàinâiazâ biserica 
çi cele sfinte.

Cadenette, (franc.) frisura regulamentarâ a 
infanteriei franc. în secl. XVni : o împletiturâ 
de për, care câdea în douë cosite pe ambii ohrazi.

Cadenta, în musicâ e terminatiunea unei frase, 
câderea pe un repaus. C. în musicâ corespunde 
punctuatiunii în vorbire, numai trebue observât, 
cà ea implicà totdeuna un repaus pe o nota, çi 
tâcerile, pausele, cari suspendâ pentru moment 
mei-sul frasei, punotànd-o oarecum, nu dau de 
loc 0 impresiune de C. C.-ele pot fi ineloclice, 
provenind dintr’o simetrie ritmicâ, sau armonice ; 
dar chiar când sûnt pur melodiee ele presupun 
totdeuna o încatenare armonicà acompaniatoare 
care le determinâ. Esenta C.-ei armonice oonstâ 
în neîndoielnioa stabUire a unei tonalitâti çi re- 
solvirea într’un acord de repaus. Succesiunea de 
acorduri, cari determinâ tonalitatea çi proveaeà 
dorinta de repaus, se nuniesce formula G.-ei, 
terminatâ totdeuna pe acordul de pe dominantâ;.
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în arma acesteia vine acordul de încheiere, dupa 
care C.-le se clasificâ în : perfecte (acordul tonie 
în stare directa), imperfecte (acelaçi într'o reS- 
turnare), ruptit, evitatà eau inaelàtoare (ori ce 
ait acord afarâ de cel tonie). Cand dupa C. per- 
foctà fin al â urmeazS îneatenarea gradului IV 
eu I, avem o C.plagalà, care de ordinare formata 
din note de duratâ mare, de unde se mai nu- 
mesoe çi bisericeasca. Gâte odatâ acordul de domi
nants sosesce acolo unde frasarea çi structura 
armonicS cere un repaus, atunoi avem ceea ce 
se chiamà o G. suspensivà sau o aemicadenfà. 
C.-le pur melodice pot sS se faeâ pe ori ce grade 
ale gamei, çi deçi tonalitâjile vechi si cele bi- 
sericesci au grade anumite pentru C., exceptüle 
nu lipsesc. Dintre C.-le stilului polifon aplicat 
la tonalitStile vechi, cea mai importants este 
asa numita C, frigianà, care în termini modemi
constS în resolvirea gradului IV din minor, în 
dominants, ceea ce constitue oarecum o semi- 
cadentS luatS drept C. finalS. Deslusiri mai amS- 
nunfite asupra C.-lor armonice nu pot aparfiné 
decât unui op spécial.

Tôt C. (de preferinta expr. ital. CadeneaJ, se 
uraie^ce un pasagiu de bravurS, sciîs de obi- 
ceiu în note mioi, eu indicatiunea C. sau ad 
libitum, ce se face înainte de încheierea finalS 
a unei bueSti, pasagiu mai mult sau mai pu^in 
briliant, în care executantul îsi aratS mpiestria 
sa. Gâte odatS chiar acest pasagiu însemnat 
pnntr’o simplS coronS, e ISsat Ja gustul de impro- 
visator al executantului, de unde si numele de 
arbitrio ce i-se mai dS. [T. C.]

Càderea, miscarea unui corp eStrS centrul pS- 
mêntului, causatS de puterea atractivS a aoestuia, 
numitS gravitatiune ; directiunea cSderii corpu- 
rilor este perpendicularS eu suprafata apei linis- 
tite. In acelasi loc, si delà aceeasi inSlfime, toate 
corpurile cad eu egalS repegiune ; diferenfa, ce 
s’ar areta, este o urmare a resistentei aerului. 
Intr'un spafiu gol de aer toate corpurile cad 
égal de repede. Eepegiunea miseSrii e propor- 
tionalS timpului caderii, dupS 2—3—4 secunde 
este de 2—3—4 ori mai mare, adecS oSderea e 
0 miscare propor^ionat aoceleratS, iar spatial 
percurs de corp este égal eu spatiul percurs în 
prima secundS a cSderii sale înmul^t eu pa- 
tratul timpului, adecâ dupa 2—3—4 secunde 
.spatiul percurs e de 4—9—16 ori mal mare. V. 
art. Gravitatiune.

G. se numesce si spatiul percurs de o roatS, 
în timp ce imul din dintii sëi scapS dupS valnl 
sau paletele (aripioare) unui sistem mecanic, în 
care ultima roatS a unui orologiu transmite ac- 
tiunea resortului asupra çendiüei si opresce mis
carea tuturor roatelor, in timp ce balancieml 
face 0 osoilatie.

Cadet, mai de mult fii mai tineri ai familiilor 
nobile, pentru cari Ludovic XIV a înfiintat com- 
panii separate, din cari treceau în aimata pri- 
niind patentul de ofioier. Mai târcjiu se mumiau 
C. frequentantü institutelor militare pentru în- 
tregirea corpului ofioieresc, iar de présent se 
numesc C., absolventii institutelor militare, cari 
dupa un serviciu de 1—2 ani la trupâ, avan- 
seazà la rangul de oficier.

^coaUU de C. sûnt iustitute eu scopui de a 
pregàti tineri inteligenti pentru cariera militarà. 
lu Austro-Ungai'ia exista — pentru armata co-

munâ 15 scoale de C. pentru infantarie eu 
2400, si câte una pentru cavalerie ou 160, pentru 
artilerie eu 350 si pentru pioneri ou 160 frequen- 
tanti. Çcoala penti-u cavalerie are 3, oelelalte au 
4 clase. [S. H.]

CadI, (arah.) titlul judecâtorului la popoarele 
mohamedane. Gadiascher, judecâtor militar la 
Turci.

Cadîna, femelle sultanului, pe cari si-le alege 
dupa voie dintre sclavele haremului.

Cadlz, (pron. -dis), provincie span. în An- 
dalusia (eu Ceuta), 7342 km»., si 429,872 loc. 
(1887) ; pâduri bogate, navigatiune, pescuit. Ga- 
pitala G. e situatâ pe o peninsulâ si pe insula 
Leon; fortâreata putemicà, 62,531 loc.; port în- 
tàrit ; episcopie, bursâ, arsenal, amfiteatru pentru 
lupte eu tauri; saline, vinuri; export de vin si 
fructe sudice; import de cârbuni, batoci, spirt 
(1890:6177 buti). 1894întrarâ înport 3067 nài 
de 2.049,009 tone. In antichitate Godes, colonie 
fenicianà, mai târ4iu în posesiunea Cartagine- 
nilor si a Eomanilor; în evul de mijloc (pânâ 
la 1262) în posesiunea Arabilor. Culmea în- 
flqririi în secl. XVIII; 1809—12 residenta co- 
mitetului de insurectiune, fù asediatâ fàrâ succès 
din partes Francezilor. 1868 punctul de mâne- 
care al revolu(iunii sub Topete. Insureo(iunea 
delà 1873 fù suprimata prin Pavia.

Cadmla, geedamina, calamina, mineraiu din 
cari se extrage calamina. (v. ac.)

Cadmlu, Cd, métal descoperit 1817, se gâsescc 
mai mult în minereurile de zinc, din cari se si 
extrage. Sub forma de sulfura se mai gàsesce 
într’un minereu destul de rar, numit Greenockit. 
C. este de coloare albâ, destul de maleabil; se 
topesce la 320° p servesce la prepararea aJia- 
gelor lesne fusibile. Greut. atom. 112-1.

Cadmus, flul regelui fenician Agenor si al 
Telephassei, fratele Europei ; a fost trimis sa 
oaute pe Europa, care dispâruse. Negasindu-o 
s’a asezat în Thracia ; de aici ajunse în Boeotia, 
unde întemeiàorasulTheba. C. aîntrodusscrierea 
(alfabetul) în Greoia.

Cadobesci, com. rur. si parochie eu mosie boie- 
reascâ în Bue., câpit. Co(nian, j. Zaatavnà, ou 
2304 loc. (1859 ort. res., 146 cat. si 299 mos.); 
Scoalà primarâ, posta. [Dr. I. G. Sbiera.] 

Cadogan, [franc.) frisura, în modâ la 1716. 
Përul (On ceafà se aduna ghiem si se Jega în 
■vîrful capului.

Cadorna, 1) C., Garlo, Gante, om de stat ital., 
n. 1809 în Pallanza; 1848—49 ministru al in- 
structiunii în cabinetul Giobei-ti, 1858—59 în 
cabinetul Cavour, 1869—75 ambasadorîn Londia, 
apoi presid. al consilîului de stat pânâ la f 1891. 
Scr. : »La triplice alleanza e i pericoli intemi 
ed esteri dell’ Italia«, (1883); »I1 potere tem
porale dei papi, etc.», (1884).

2) G., Baffaele, general ital., n. 1815 în Milano.
A luat parte la resboiul din 1848—49 si 1969 
contra Austriei, 1855 în Crimea ; 186Ü i-s'a în- 
credintat organisarea militarà a Toscane! ; a ocupat 
16 Sept. 1870 Civita-Vecchia, 20 Sept. Eoma, re- 
mànênd aici ca guvernor pânâ la anoxai'ca sta- 
tului papal. 1877 s'a retras din armatâ,

Cadou, (frc. Gadeau), dar, présent.
Cadoudal, Georges, capul insurgenfilor regalisti 

din Bretagne, n. 1771 înBrech, 1793—96 luptà 
în Vendée, 1799—1800 insceneazâ o nciià re-
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volutione in Bretagne, 1803 marge cù Piohegru 
la Paris spro a ucide pe primul consul ; 1804 
arestat çi exécutât.

Cadra, una din cele 4 colori ale câr(ilor de 
joc. (Caro, tobà.)

Cadran, cuadrant, secpuue drept-uughiularâ 
a unui cero, al cârei rond e împàr|it in par^i 
égalé, graduri. (Y. seotant.)

Cadrai, 1) fl^râ geom. eu 4 laturi de aceeaçi 
lungime çi ou unghiuri égalé. (V. pâtrat.) 2) La 
tipografie bucâtica de métal, eu care se uinple 
golurile între litere. Cadratin, C. mic.

Cadratura, reducerea geometricâ a unei figuri 
curbiliniare la un pâtrat eohivalent în supra- 
fatâ; oalcularea suprafetii unei figuri cui'biliniare.

Càdril, (fro. Quadrille)., se numia mai ântàiu 
flecare grup de patru dâuiuitori çi de patru dâu- 
(uitoare, cari figurau in baleturi çi se deosebeau 
do celelalte grupe printr’un oostum particular. 
De pe la încep. secl. XIX s’a numit astfel un 
dans ce se joaeâ de doué pârechi açezate la inceput 
fatâ în fatà. E o reducere a dansului mai des- 
voltat numit Contra-dans. eu care de altmin- 
trelea de multe cri e coniundat. Consta din 5 
sàu 6 pâi^i, nuinite figuri, cari în 1. frc. poaiiâ 
numele de : Pantalon, Eté, Trenis, Pastourelle, 
Chassé-croisé (ad libitum) çi Galop sau Finale, 
Dume ce s’au adoptât în toate partie unde C.-ul 
a fost întrodus. Ca forma fiecare din aceste 
figuri se compune din 2 sau 3 période simple 
de oSte 8 tacte, ce sunt repetate çi reluate. 
Mesura e în general >/4 afarâ de figura a 3-a, 
care e în 9/8. Miçcavea e vioaie çi la ultima re- 
pede ohiar. [T. C.]

Cadrilat, impartit în mici pâtrate.
Cadrilaier, figura geometricâ eu 4 laturi.
Cadra, frc. Cadre, (milit.) totalitatea oficie- 

rilor çi a suboficierilor (sergen(i çi oaporali) ai 
unei armate. In în(eles mai strins: cadrui oG- 
cierilor, suboficierilor çi musican(ilor, cari se 
recer pentru conducerea tacticâ a trupelor sin- 
gnratice. Sistem de C., organisatie militarâ, la 
care în timp de pace cea mai mare parte a oastei 
este concediatâ, iar celalalt organism susfinut ca 
çi în timp de resbel. Manevre de C., manevre 
la cari diferitele trupe sûnt marcate numai prin 
persoane singuratice.

Caduc, (botan) câijëtor; organe ce stau pe 
plante un timp mai sourt sau mai lung; apoi 
de sine se desfac çi cad, s. e. : frunze c., ca la 
mai tofi arborii din regiuniletemperate ; stipuli c. 
(la Stejar, Carpen) ; calice c. (la Mac), corolà c., etc.

Caduceus, dupa mitol. romanâ bëtul lui Mer- 
ourius (v. ac.), purtat ca simbol al pâcii. La 
Greoi, Mercurius este représentât prin Hermes, 
care a purtat bë(ul numit: Kerykeion. Ambele 
be(e au avut putere fermecâtoare. (v. Lucruri 
minunale.) [Atm.]

Caducibranchiata, Batracienele, urodele, ale 
oâror branchii nu sûnt persistente: Salamandra, 
Tritonul, Axolotul, etc.

Caducum, se numesc unele disposipuni testa- 
mentare, cari din diferite cause cad, remàn fârâ 
efect. Cadudtatea se deosebesce de nulitate 
prin faptul, câ un légat nul este nul delà îneeput, 
pe când legatul caduc este valabil çi devine fârâ 
efect printr’o causé posterioarà, s. e. dacâlegatarul 
devine inoapace de a moçteni. In Rom. caduci- 
tatea legatelor este regulatà ca în Codul fi'anoez.

Cadus, la Grecii ant. vas çl mësurâ de fiui- 
ditate, ca çi Amphora. (v. ac.)

Cà(|iiiul eerealelor provine din diferite eause :
1) cand pâmentui este prea grés, adecâ prea 
bogat în azot, cai'e le grâbesce, inefit oelulosa 
lor nu are timpul necesar ca sâ se întâreascâ;
2) când sûnt semënate prea des, de nu au lu- 
minâ de ajuns pané la basa; 3) timpul prea 
gras, care âneâ le prea grâbesce în desvoltarea 
lor; 4) ploi violente cari le culcâ la pâment. 
Contra câderii lor se recomandâ semënatul în 
randuri, çi ceva mai rar, ca razele solare sâ poatâ 
ajunge bine între ele çi pânâ la râdâcinile lor. 
Ingrâçarea nu numai eu îngrâçeminte bogate 
îu azot (nitrate, amoniacuri), ci totodatâ çi eu 
fosfate çi potasâ, cari modereazâ efectele uni
latérale çi pripitoare ale azotului. Arâtura mai 
adâncâ âneâ are bun efect, deoarece atunci gu- 
noiul çi ingrâçemintele vin repartisate pe un 
volum mai mare de pâment, çi râdâcinile plan- 
telor au mai mult spatiu de desvoltare.

Caecilia, Gaecilius, etc. v. Cecilia, Ceciliu, etc.
Caecina, Auius C. Alienus, beliduce roman, 

partisan al lui Galba contra imperatorului Otho ; 
a câçtigat imm'eunâ eu Yalens marea luptâ delà 
Bedriacum (69 d. Clir.). Mai târdiu trecù pe partea 
lui "Vespasian. Eù ucis în 79 la mandatai lui Titus.

Caecitas, (lat.) orbie.
Caecubus ager, în vochime un çes inârâç- 

tinos în Latium, vestit pentru excelentul sëu 
vin (Yinum C.), cântat de Horafiu çi Martial.

Caedmon, cel mai vecliiu poet al Anglo-Saxo- 
nilor. Dupé istorisirea lui Beda, C. a fost pàstor 
în Whitby în Northumbria. Durmind într’un 
grajd, a venit un strâin çi 1-a provooat sa cânte. 
C. a esitat la îneeput, pentru-câ nu avea talent 
de cantâret, dar apoi a îneeput sâ cânte despre 
facerea lumii. Trezindu-se a mers în mânâstirea 
învecinatâ la s tarifa Hilda, care a însemnat cân- 
târile sale, çi i-a mai cetit çi alte pâi^i din biblie, 
pe cari C. de asemenea le-a pus în veisuri. La 
indemnul Hildei C. a întrat în mânâstire, unde 
a mûrit pe la 680. Poemele sale (Genesis çi 
Exodus, Daniel, çi Christos çi Satana) au fost 
editate 1655 în Amsterdam; dar eu greu pot fi 
atribuite lui.

Caelius, Marcus C. Bufus, orator çi om po- 
litic din ultimul timp al republicei romane. Din 
vorbirile sale au remas numai fragmente, dar 
s’au pâstrat 17 epistole adresate lui Cicero, din 
timpul când acesta era guvernor în Cilicia 
(51—50 a. Cbr.).

Caelius mons, (acum Monte Celio), colina cea 
mai sud-esticâ din cele çepte coline ale Romei.

Caen, (pron. cang), capitale départ, fac. Cal
vados, situatâ la revârsarea rîului Odon în Orne, 
45,201 loc. (1891) ; universitate, fabrici de spirt.

Caere, vechiu oraç comercial în Etnaria de 
sud, 3.53 supus de Romani ; astâ()l satul Gervetri, 
ou isvoarele nuinite Bagni del Sasso. In apro- 
piere s’au gàsit cimitere anticefoarte interesante.

Caerularlus, v. Cerulariu.
CaeruleuB, fiat) de coloarea ceriului.
Caerwys, (pron. caruis), vechiu sat în princ. 

engl. Wales, cott. Flint, eu 1500 loc., aici s'au 
(inut în vechime a. n. Éisteddfoda, serbâri îm- 
preunate eu emulàri ale bardilor diu Wales.

Caesalplnacee, (botan.) trib. al fam. Legumi- 
noaselor, ce se distinge prin flori monosymetrice,
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însâ nu papilionaoee, çi e représentât în ferile 
tropicale çî subtropicale. Genuri importante sûnt : 
Saematoxylon, Caesalpinia, Ceratonia, Tama- 
rindus, Casaia, Copaifera, Cercia {v. aceste), a.

[A. Pr.]
Caesalpinia, (botan.) gen de plante din fam. 

Legumiuoaselor, trib. Caesalpinee, ce cresce în 
terile tropicale. Dintre speciile sale, precum 
C. braailienaia Sw., f. a., se folosesce çi la noi, 
lemnul de brasilia ca colorant, s. e. pentru 
ouele de.Pasce. [A. Pr.]

Caesar, titula împëratilor Rcmani, delà care 
se dériva cuvintele : Kaiser ?i ^ar (Imperat.) Caeaa- 
revici, fini !farului s. Impëratului ; eu deosebire 
clironomul Rusiei se numesce 'farevici.

Caesar, Gaiua Iuliua, unul dintre cei mai re- 
numiti bàrbati ai evului vechiu, om de stat ex- 
celent, strateg neîntrecut, orator si istoriograf 
renumit; n. 12Iuliel01 a. Chr. S’a perfectionat 
în oratorie în scoala retoricâ din Rbodus. La 
68 a. Chr. quaestor în Hispania, în curénd pon- 
tifex maximus si apoi praetor. 60 a . format eu 
Pompeius si Crassus primul triumvirat. La 69 
consul, iar la .68 proconsul în Gallia. In aceastâ 
calitate a purtat un resboiu de 9 ani contra 
Gallilor, si ocupând Gallia Transalpina, a pre- 
fâcut-o în provincie romanâ. Tôt în acest timp 
a învins pe Germani si Briti. Murind Crassus 
53 în Asia, în lupta contra Parthilor, Pompeius, 
care privia eu invidie ridicarea lui C., fiind 
la 52 siogui'ul consul, se alla eu dusmanii lui 
C. si pretinse la 50, ca C. sa depunâ armele, 
sâ-si demitâ soldatü si sa abdice de proconsulat. 
C. însâ trecù Rubiconul eu armata sa (49) si 
începù revolutiunea. In curênd ocupà întreagâ 
Italia si învinse pe Pompeius la Pharsalos (48). 
Pompeius fugi în Bgipt si acolo fù ucis. C. 
învinse apoi pe dusmanii sëi în Africa si Spania, 
iar pe Phai’naces, regele Pontului, la Zelo (47). 
Despre lupta eu Phamaces raportà senatului me- 
morabilele cuvinte ; veni, vidi, vici. Cuceri Egip- 
tul si se întoarse în Roma eu triumf. Resta- 
bilind pacea, luà titlul de rege al (erilor ce în- 
cungiurà Marea Mediteranà si «Imperator», Dar 
cànd ajunse culmea mârirei câdù jertfà unei con- 
juratiuni organisate de Bmtus si Cassius 15 Martie, 
(44 a. Chr.). Operele sale istorice sûnt: »Com- 
mentarii de belle gallico* (7 car^i) si »De bello ci- 
vili« (3 cârti). C. a întoemit si calendarul, numit 
dupa el lulian. [Dr P. O.]

Caesarea, numele mai multor orase în im- 
periul roman. Cele mai cunoscute sûnt: 1) G., 
capitala Cappadochiei, si il) Gn oras în nordul 
Africei în Mauretania anticâ. G. Palaeatinei, 
oras vechiu în Palestina întenieiat de Herodes 
celMare; dàrîmat 1265. G. Philippi, oras vechiu 
în Palestina, eu numele original Paneaa; pe rui- 
nele C.-ei se aflâ aeji satul Baniiaa.

Caesarea, aectio, operatiune cesaiianâ numitâ 
si Hystérotomie, este o opera(iune chirurgicâ- 
obstetricalà, ou ajutorul câreia se scoate fëtul 
din pântecele mamei sale prin o încisiune fâcutà 
în pàretii abdomenului si în mitrâ (uter). Se 
aplicâ cànd basenul e ângust sau marna e moarta.

Caesarlon, fini reginei Cleopatra si al lui Caesar, 
n. 47 a. Chr. A fost ucis la ordinul lui August 
dupa lupta delà Actium.

Caesarlsm, guvern despotio al unui împërat, 
care se sprijinà pe ai'matà.

Caesaropaplsm, împreunarea supremei puteri 
lumesci si bisericesci în o singurâ persoanâ; 
în Europa se aflâ C. numai în Rusia, al cârei 
'far e nu numai domnitorul absolut al statului, 
ci si oapul bisericii ortodoxe.

Caesium, Cs, (greut. atomicâ 132*7) e un métal 
destul de respàndit în naturâ, însâ numai în 
cantitàti minimale, de aceea el a fost descoperit 
numai dupa ce à’a perfectionat analisa spectralâ. 
Numele seu este résultat al spectrului ce pre- 
sinta douë Unii albastre deschise (caesius = al- 
bastru ca cerul). C. în stare curatà nu a fost 
cunoscut âneâ din causâ câ este foarte lesne 
oxidabil. Sârurile de C. sûnt analoge eu acele 
ale potasiului, i*ubidiului,. etc.

Caestus, niste curele de piele eu cari gladia- 
torii îsi înfâsurau pumnii si mânile (uneoii pànâ 
la cot); uneori aveau pe ele nasturi grosi do 
métal, ca lovitura sa fie mai eu efect.

CaetanI, 1) C., Miehelangelo, Duce de Sermo- 
neta, istoric ital., n. 1804 în Roma ; a fost câ(iva 
ani câpitan al »vigili«-lor din Roma, 1848 ini- 
nistru de polifie al papei Plus ES. C. a predat, 
în fruntea unei deputafinni, regelui Victor Ema- 
nuel, plebiscitul poporului roman. Dupâ unirea 
Romei eu regatul Italiei, députât. Din 1865 a 
orbit total, f 1882. 2) G., Onorato, Duce de 
Sermoneta, principe de Teano, fini celui anterior, 
om de stat ital., n. 18 lan. 1842 ; vicepresident 
al camerei, 1896 sciu't timp ministru de externe 
în cabinetul Rudini-Ricotti ; 1890—92 primarul 
Romei. Ca president al Societâtii geografice si 
al Academiei filarmonice si'S càstigat mérité si 
pe terenul sciin(elor si artelor.

Cafas, jalusele sau persiane de lemn la feres- 
trele unui harem ; partes bisericii unde cântâ corul.

Café, (franc.) cafenea, G. chantant, local do 
cafenea, unde se produc cântâreti.

Cafea, semintele de Goffea arabica, L., care 
este un arbust din familia Rubiaceelor eu frun- 
zele opuse, simple ovale, pe margine undulate, 
floiile albe-rosee au un miros plâcut, fructul 
este 0 baeâ de mârimea unei mici cirese con[i- 
nênd 2 seminte. Acest frumos arbust (v. ilustr.) 
cresco în Abessinia, în Sudan si în toata Africa 
tropicalâ, a()i se cultiva în mai multe (eri calde. 
In comerciu se cunosc mai multe varietâÇi de 
C. si anume: Moka, Martiniea, Rio, Geylon, 
etc. C. crudâ sau prâjitâ se întrebuinteazâ în 
boabe sau mâcinata. De comun se face infusiune 
de C. neagrâ, care constitue a<Ji o beuturâ cu- 
noscutâ de toatâ lumea, recomandatâ eu deose
bire dupâ masâ. C. crudâ confine un alcaloid 
numit Cafeina (v. ac.), substanfâ inodorâ, cri- 
staliseazâ în prisme aciculare albe mâtasoase, 
putin amarâ si solubilâ în apâ si alcool diluât. 
C. prâjitâ con[ine pe lângâ Cafeinâ si Gafeon, 
un oleu brim mai greu decàt apa, résultat din 
descompunerea chloroginatului de potasâ si d® 
Cafeinâ. Acest oleu are aroma de C. crudâ, din 
causa principiului sëu activ (Cafeina) este un 
excitant énergie al sistemului nervos. C. prâjitâ 
luatâ în infusiuni calde este un stimulant di- 
fusiv, datorit principiilor desvoltate piin actiunea 
câldurei si mai eu samâ a Cafoonului. C. se 
întrebuinteazâ în frigurile typhoïde, în diareele 
cronice, ca antidot la otrâvirile narootice pro- 
duse de opium si Salanaceele veninoase. Tnfu- 
siunea de C. neagrâ se mai întrebuinteazâ spre
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a masca gustul unor medioamente amare saa 
gretoase, precum este sulfatul de chinioâ, sul
fata] de magnesiu, oleul de ricin, etc. [Z: C: P.] 

Cafegi-ba^a, odinioarâ boiernaç, care aducea 
Domnuîui cafeaua.

Cafeglu, cel ce pregâtesce sau vinde oafea; 
cel ce tine o cafenea.

Cafeina, principiul imediat cel mai remarcabil 
al cafelei; diversele specii do cafea cuprind 
între 0-8—l'8°/o C. Ea mai exista çi în alte multe 
substance, în particular în ceaiu. C. este slab 
alcalinâ, cristalinâ, se topesce la o temperaturà 
soâ(}utâ se volatiliseazâ fârâ a se descompune ; 
este soliibilâ în apà ?i alcool de 70—80°. C. 
exista în cafea sub doue forme, adecâ libéra 
çi combinata eu acidul ehlorogenic si potasa. 
Prin prâjirea cafelei se volatiliseazâ cea mai 
mare propor^ie din C. ce cuprinde. / 

Cafeon, Gafeier, v.
Cafea.

Gaffa, Ion, de, ân- 
tniul episcop ortodox 
în Transilvania, de 
care se pomenesce.
Nu se scie însâ nimic 
mai deamenuntul de- 
spre dînsul, çi chiar 
notifa aceea este luata 
dintr’un document 

inédit, pe care-1 ci- 
teazâ Xenopol, Ist.
Rom. in., 451.

Caffaglolo, sat 1.
Plorenfa, unde s’au 
fabricat pe la 1500 

vase de maiolicâ, 
astâ(}i foarte cantate.

Caflrlstan, numire 
colectivà a statelor in- 
dependente din sud- 
estul muntilor Hin- 
ducuç, cari au o supra- 
fafâ de vr’o 71,000 
km*., eu ca. 600,000 
loc. de origine indo- 
germanâ (GafiriJ, 

oameni diligen^i, stau 
în lupte oontinue eu 
Mohamedanii din jurui lor.

Cafrerla britloâ, prov. engl. în Africa pe ter- 
mural Caferilor ; delà 1866 prov. a colonie! Kap- 
land eu capitula King-Williamstown.

Cafri, grapâ de popoare în Africa sudicâ, 
apartinênd popoarelor Bantu (v. ac.) ; se împart 
în: 1) C. proprii, vr’o 5 semintîi pe termural 
estio : Amakosa, Amatonga, Amsvazi, Amaponda 
si Ainazulu CZulueafri, cea mai puternicâ se- 
mintie în nordul coloniei Natal); 2) Betsuanii 
(v. ac.); 3) Herero sau Dama (în coloniile germ. 
sudvestrafricane). Intre C. sûnt multe statiuni 
de misionari. In timpul mai nou (eu deosebire 
1852) au portât repetite resbeaie în contra colo
niei Cap. C. proprii sûnt delà 1847 în partea 
cea mai mare sub dominatiune englezâ. Numele 
Ç. (»Necredinciosi«) 1-au primit delà Mohame- 
dani. (V. si ilustr. p. 56.)

Caftan, (turc.) bamâ lungâ la popoarele orien
tale, din stofâ de bumbao ori màtaaâ. In Rom. 
se numia C. în deosebi haina de onoare, lungâ.

Ramurft de cafeier.

eu mâneci, datâ de Sultan lui Yodâ si de acësta 
boierilor la întrare într’o functiune; de aici 
càftànire: a da rang de boierie; caftanMu, boier 
înfumipat.

Cafuso, (span.) coroiturâ de Indian si Negra.
Cagllari, 1) G. provincie ital. în partea sudicâ 

ainsulei Sardinia; 13,615 km*., eu 449,414 loc. 
(1890). 2) C. ora^, capitula prov. eu acelasi nume 
si a insuiei Sardinia, situatâ la sudul insulei lâogâ 
un sin de mare ; 38,598 loc. ; port fortificat, pro- 
menadâ frumoasâ ; catedralà ; universitate ; câstel ; 
amfiteatru, apaduct si alte antichitâti din timpul 
Romanilor. Fàbricide arme, praf de puscà, lânàrii; 
Santier; export de cereale, vin, brânzà, piei de 
caprâ, etc. 3) G., la Romani Caralis, a fost o 
veche colonie fenicianâ.

Cagliostro, Alexandru, Conte, recte Giuseppe 
Balsamo, vestit aventurier, n. 1743 în Palermo, a 

câlâtorit prin Grecia, 
Egipt si India, si a 
débutât în Italia, apoi 
în Germania, Polonia 
si Rusia, mai pe urmâ 
în Londra si Paris ca 
medic, naturalist, al- 
ebimist, franomaspu 
si spiritist; 1789 are- 
stat în Roma si jude- 
cat la mcarte pentru 
eresie, dar gratiat si 
detinut în San Leone 
làngâ Urbino, unde 
t 179.5.

Cagots, (pron. ca- 
hets) semintie, ce lo- 
cuiesce în Pyreneii 
vesticifre. ; au urechi 

rotunde, deoarece 
bârbia ureeliii le lip- 
sesce. Se (Jice, câsûnt 
descedenti aiVestgo- 
tilor, remasi în pârtile 
acestea.ïn evül mediu 
erau despretuiti de 
ceialalti locuitori.

Caguar, (zool.) v. 
Tamandua.

Cahier, (Tre.Joaiet; 
în sens flg. se întelegeau mai de mult sub C. si 
memorande adresate principilor, kpci instruc- 
tiunile alegëtorilor pentru deputati.

Cahlz, veche mêsurâ de bucate în Spania, 
= 660 1.

Cahors, capitula départ, frc. Lot, eu 13,451 Joc. 
(1891) ; în apropiere s’a aflatun amlîteatru roihan.

CahuI, oras în Basarabia, situât pe lînlëtul 
C., care mai sus primesce apele rîuletului Larga, 
si lângâ satul Monta formeazâ un iaz, care se 
isprâvesce în Prut. Or^ul C. astâ(Ji si-a piefdut 
importanta administrativâ, si pe când sub ooàr- 
muirea remânâ a fost capitala judetului eu acelasi 
nume, a()i este un simplu orâsel, care face parte 
din j. Ismail. Lângâ C. a fost renumita bâtâlia 
a lui loan Vodâ cel Cumplit (1573) eu Turcii. 
Poporatiunea C.-lui e acum de 5980 loc.

Calafa, corect loaif G., archiereu ludeu, 18—36, 
dupâ Evangelii unul dintre judecâtorii lui Isus. 
C. fù depus de proconsnlul Vitellius. v. Anà,

Cala giUnlIor, pasere, v. Bleandâ.
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Calan, (în documeate latine Kéjâu), 1) C., De- 
metriu bltrânul, primul preposit al Capitlului 
unit din Blaj, □. 1754 în Feneçul-sâseso, lângâ 
Cluj. A studiat gimn. în Clnj, iar teologia la 
univ. din Yiena ca alumn al seminamlui Sf. 
Barbara. In 1778 sfintit preot fù trimis paroch 
la Ro?ia-de-munte ; 1782—1784 paroch çi protopop 
în Mnrëç-Ogorheiu, 1794 preçedinte al Consia- 
tomlni episoopeac, încetând prin aceasta egu- 
menul câlugârilor din Blaj a mai fi preçedinte 
în ConsistoT. In aoelaçi timp era çi profesor de 
teologia inoralà în Seminar; 1807 preposit al 
COpitïiilui. f 27 Inlie 1821. A institnit 2 fun- 
datiuni; nna pentrn dotarea preofilor gr.-cat. 
din comnna sa natalâ, çi alta de 6000 fi. B. 
pentrn dotarea preotilor din alte parochii ale 
diecesei Fâgâr^ului. 2) C., Demetriu, junior, 
n. 1778, a studiat çmn. în Cluj, iar teologia la 
univ. din Viena; reintors la Blaj, a fost profesor 
de .filosofie çi apoi de teologia dogmaticâ pànâ 
la 1830. In 1807 fu numit Canonic teolog çi ca 
atare représenta Capitlnl çi Clernl unit la si- 
nodul gen. cat. tinut la 1823 în Pojon. In 8 Oct. 
1830, fù aies vicar capitular. f 3. Mart. 1832.

[Dr Ang. Bunea.]
Cale, (marinâ) vas de lemn, navigand numai 

eu ajutoml velelor, în care scop are de ordinar 
2 catarge. Forma lor este deosebitâ de acelorlalte 
vase de pe Bunâre: forte înalte la pupa, mij- 
locul loi putin ridicat deasupra ?i prova iarâ^i 
mai înaltâ. Servesc pentrn transportul grânelor. 
Turcii au fost cei dint&iu cari au construit ase- 
menea vase; astaeji chiar majoiitatea caicelor 
de pe Dunâre, unde navigâ exclusiv, apartin 
TurcUor de pe malul Dunarei. Construotia lor 
este destul de îngrijitâ; sûnt facile de manevrat 
si au fundul plat pentrn casnrile de esuagin. 
Intretinerea lor costâ putin si neavènd nevoie de 
un equipagiii prea numéros, transportul grâ
nelor eu caicele este foarte ieftin.

Caioos, gnipâ de insuie în India de vest, 
560 kms., 1900 loc. Apartin la lamaica.

Cal de olac, dare, prestatiune naturalâ; în 
vechime teranii din Muntenia si Moldova tre- 
buiau sa dee caii de lipsâ pentrn posta (olac).

Cale, Milvus regalis, o pasere râpitoare din 
fam. Falconidae, eu pene brune-ruginii pe spate, 
pe foale mai deschise însS brun patate. Coada 
bifurcata, e rosie-ruginie eu fâsii ourmezise. 
Lungimea ei întreagâ e 65—72 cm., lung. ari- 
pilor 50 cm., iar lung. cocjii 38 cm. Cuibâresce 
pe la noi, însâ preste iarnâ migreazâ în regiuni 
mai câlduroase. [V. B.]

Calet, V. Cahier.
Caleta, oras, v. Gaëta.
Caiglu, lucratori din fabricile de tntun, cari 

taie tutunul ou havanul, un instniment format 
dintr’o cutie si nn cutit.

Calla, pasere, v. Caie.
Callletet, (çron. caî’te) Louis Paul, fîsician 

frc., n. 1832 in Châtillon-sur-Seino. Celebrn pe 
terenul metalurgiei. La 1877 i-a succès sa con- 
denseze oxigenul, hidrogenul si nitidgenul, asa 
nnmitele gazuri permanente. 1884 aies membru 
al academiei frc.

Calmao, floarea laptelui, smântânâ ; ceea ce stâ 
deasupra.

Calmaoam, loctiitor de domn, când tronnl Priu- 
cipateloT devenia vacant, pânfi la alegerea unui

Voievod. C. se mai numesce si loctiitorul marclui 
Vizir din Turoia.

Caimàcimie, locot. domneasca, când tronul 
terilor române devenia vacant, pânâ la alegerea 
unui ait domnitor. Snb acest nume se cunoso 
mai aies C.-le memoi’abile din 1856, dupa retra- 
gerea domnilor celor numiti pe 7 ani, pana la 
regularea desâvîrsità a positiei principatelor dupa 
nouele principii ale congresului din Paris. Aceste 
C.-ii (Alexandru Ghioa în Muntenia, fost Domn 
1834—1842 si Toderita Bals — f Mari- 1857 — 
apoi Neculai Vogoride în Moldova) instituite de 
Turci, aveau sa presideze alegerile pentru diva- 
nurile ad-hoc, în chestia unirei, si aâ faeâ sâ 
triumfe ideile contrare unionistilor. — C. se mai 
numesce si divisiunea unui vilaet în Turcia.

Caïman, reptil, v. Aligator.
Cain, cel dintâiu nâscut fin al lui Adam si al 

Evei. In legenda ebraicâ C. este deoparte pré
sentât ca tipul slâbicinnii oamenesci (omoarâ pe 
fratele sëu Avel), pe de altâ parte C., împreunâ 
eu urmâtorii sëi, este considérât ca întemeie- 
torul vietü stabile si al culturii omenesci (agri- 
culturâ), »si a zidit cetate si a chiemat cetatea 
pe numele fiului sëu Enoh.» I. Moise, c. 4. v. 17.

Cainca, râdâcina plantei Chiococca racemosa L. 
(v. ac.) Caincina, un acid obtinut din râd. C. 
si folosit contra boalei de apâ.

CâlnenI, com. mr. în Rom., j. Arges, pe Oit 
aproape de frontiera terii înspre Trans., com- 
pusà din cat. C. si Grâblesci, avênd în total 
991 loc. mosneni si vr’o 10 fam. 'pgani ; 3 bi- 
serici si 3 scoale prim., nna de bâieti si altade fete.

Câlnta, 1) în sens teologic C. ca parte a sa- 
oramentnlui pocâintei este durerea internâ 
pentru pëcatele fâcute, împreunatâ eu pro- 
pusul de a uu mai pëcStui în viitor; ea trobue 
sâ purceadâ din motiv supranatural si poate sâ 
fie deplinâ, când pëcâtosului îi pare rèu câ a 
vâtëmat pe Dumne(Jeu, fiin(a prea periectà, bunul 
cel mai malt si cel mai vrednic de iubit, sau 
nedeplinâ, când pëcâtosului îi pare rëu mai aies 
din motivul, câ prin pëcatele sale a pierdut 
dreptul la ferioirea vecinicâ si s’a fâcut vrednic 
de osânda de veci. Aceasta din urmâ âneâ este 
deajuns pentru a dobàndi din partea lui Dumne()eu 
iertarea pëcatelor; 2) în general, pârerea de rëu 
de a fi fâcut, sau nu ceva.

Ça Ira, (franc. = va merge), refrenul unui cânt 
revolutionar: »Ah, ça ira, ça ira — Les aristo
crates à la lanterne.» Proscris ca si celelalte 
cântâri revolutionare în timpii de linisce, a ro- 
venit totdeuna la modâ în perioadele de agi- 
tatiuni populare. Textul e de Ladre, un cùntaret 
de stradâ, iar raelodia de Bécourt, fost tobas la 
opéra mare.

Calrina, un soin de ra(â. (v. ac.)
Cairo, (în limba arabâ Masrel-CâhiraJ, ca- 

pitala Egiptului, pe malul drept al rîului Nil, 
eu aproape 30,00ü case, si 380,000 loc., dintre 
cari 353,188 Arabi, restul strâini. Aici e resi- 
denja Chedivelui, sediul judecâtoriilor superioare 
si al tribunalului international. Orasul C., în 
timpul din urmâ, a luat caracter european, si 
abia unele mici strade au mai conservât carac- 
terul original arab. Partea europeneascâ a ora- 
Sului (Ismailiieh) se întinde înspre vest. Aoi 
e opéra, teatm frc., biserici, consulatele tuturor 
statelor europene, ministeriile si casannele. Dintre
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odificille publioe deosebitS aten^iane mérita mo- 
scheele cele multe, 523 la unjnër, giadina 
Esbekîieh, (82,000 m*.), în care se afla edi- 
(ioii pompoa.se çi lociu'i de distraotie. In C. 
sûnt mai multe çcoale superioare: de marina, 
de medicinâ, de sciintele geograflce cea mai 
iin portantâ çooalâ în orient pentru teologie. In
stitut égyptien, înfÜD(at 1859 ; Biblioteoâ, Soc. 
geograficâ; industrie îtisemnatâ. C. e centrul 
comerciului eu Nubia çi Arabia, cale ferata pana 
la Alexandrin, Suez çi Siut. — Din causa climei 
dumoale' C. e mult câutat de europeni bolnavi 
de plamâni, eu deosebire în timp de iarnâ. — 
Delà C. duce spre vest drumul la Piramidele 
delà Gizeh.

Cairoll, Benedetto, om de stat ital., n. 1825 
in Favia, participa 1848 §i 1659 la resboaiele 
contra Austriei, greu ranit 1860 în trupa Gari- 
baldianâ; delà 1860 députât, 1878 president al 
camerei, apoi eu o scurtà întrerupere ministni- 
president pânâ 1879, când s’a retras în urma 
greutâtilor ce i-le fâoeau Germ. çi Austria pentru 
protegiarea iredentismului çi Francia prio luarea 
Tunisului. f 1889 în Neapole.

Cals, numire popularâ data arborelui Iructifer 
Prunus Armemaca L. (v. ac.)

Caisse, (franc.) cassa, (r. ac.)
Caisson, v. Chezoane.
Caithuess, (pron. chët-), comitat la uordul 

Scotiei, 1844 km1., pâment neroditor, §137,161 loc. 
Cap. Wick eu 8463 loc.

Câiu{, com. rur. în Rom., j. Baeâu, situatâ în 
dreapta rîulul ïrotu§ §i aleâtuità din: C. (tîr- 
gu§or §i sat), apoi din sat. : Negoescii, Popenii §i 
Pralea, avênd în total 1697 loc., cari se ocupà 
en agriculture §i comerciul, 5 biserici (una cat.) 
§i 1 §coalâ mixtâ. In tîrgu§orul C. se face co- 
merciu eu vite, cherestea, producte de tèmplârie, 
§. a. Pe teritorul sat. C. se aflà statia càii ferate 
Adjud-T.-Oena.

Cajalith, imitafie de piatrâ, fabricatâ diu Mag- 
nesia-Ciment, din care se fac table de mese.

Cajamarca, (Caxamarca), 1) G. departament 
în Peru, 30,525 km1., eu 214,000 loc.; 2) G. 
oraf, capitula départ, eu acela§i mime, la înâi- 
tiine de 2860 m. ; 7215 loc. ; aci se a6â ruinele 
palatului regilor (Inca) din Peru; iar în apro- 
piere renumitele scalde peruane vechi, folosite 
§i acum.

Cajetan, Benedict, capapâBonifaciuYIU.(T. ac.)
Cajetan, de Tiena, sfânt, n. 1480 în Vicenza, 

t 1547 în Neapole; întemeià eu epp. Caraffa 
de Cbieti ordul Chietinilor sau Cajetanilor. piua 
comemor. 7 Aug.

Cajetanus, Toma lacob, prélat i-oman, numit 
de Vio, iar dupâ ora§ul sëu natal Gaeta (Cajeta) 
numit C. ; n. 1469 ; întiù 1484 în ordul Domi- 
nioanilor; 1608 general al ordulul sëu, 1517 car
dinal; 1518 fù trimis ca légat papal în dieta 
delà Augsburg, ca sa înduplice pe Lutlier la 
tàcere ; 1619 ajunse epp. în Gaeta. f 1534 în Roma. 
, Cajuela, (pron. ca§uelai mesura pentru bucate 
in America centralâ = 2,22 1.

Cajus, mai corect Gajus, (v. ac.), pron urne 
roman ; prescurtat se scria numai eu C.

Câjvana, com. rur. §i parochie, eu mo§ie mâ- 
nâstireascà în Bucovina, câpit. Guia, Homorului, 
J. Solcii, eu 2630 loc., (2593 ort. res., 5 cat. §i 
32 mos,).

Cakohlquel, (prou, caceikel) natiune înruditâcu 
poporulMayadinYucatan; locuiesce în Guatemala. 
Yecliia lor capitalâ a fost Iximcbe sau Teepan 
Quauhtemallan, delà care se dériva Guatemala.

Cakes, (engl., pron. keks) bi§cot englezesc 
foarte câutat pentru formele sale plâcute §i 
valoarea sa ca nutremênt u§or.

Cal, armàsar, tapit, mâm, (Equus caballusj, 
mamifer din ord. Ferissodactylelor, fam. Equi- 
delor. Are în fiecare falcâ câte 6 dinfi incisivi, 
2 caninl (cari adeseori lipseso) §i 12 mâsele. Intre 
incisivi §i mâsele e un spatiu mai mare uude 
se pune frâul. Corpul lungâret acoperit eu për 
scurt, de diferite colori. La grumaz are coamâ, 
coada e eu péri lungi. La picioare are o copitâ 
bine desvoltatâ (din care causâ familia cailor 
se mai numesce §i Solidungula). C. nu se mai 
adâ în stare selbaticâ ci numai domesticit preste 
tôt pâmêntul; numai în America sudicâ §i unele 
regiuni din Asia s’a selbâtâcit. Asia medie e 
patria sa originalâ. Existâ multe rasse de cai, 
precum : r. arabicâ, englezeascâ, r. francezâ per
cheron, r. prusianâ (Trakehnerpferd), pony (C. 
pitici), §. a. C. e foai-te folositor omului, fruinos 
§i iute. Bun la tras, câlârit, transport. 8e în- 
trebuinfeazâ §i pielea, perli, carnea, laptele, ma- 
tele, grâsime^ copitele §i oasele lui. [—1

Gati. în mitologia greaeà. Caii, ca animalele 
favorite ale deüor §i dinelor de luminâ, au roi 
mare în mitologie, simbolisând atare putere sau 
fenomen al naturei, în deosebi lumina. Eos, 
(zoiii) fata (Jiuei Nyx (noaptea) pornesce din 
apele Oceanului intr’un car, la care sûnt prin§i 
doi cai eu aripi, ca sft aaun(e sosirea (Jeului 
Helios (deul soarelui). Eos are doi cai, Lampros 
(flâcârâtor) §i Phaeton (luininâtor). Helios por
nesce în un car eu patru cai inaripafi, cari sùut 
albi ca zâpada §i varaâ luminâ de foc. Apollon 
asemene are un car eu patni cai. Helios uneori 
câlâresce pe calul soarelui, §i chiar §i soarele 
însu§i s’a înehipuit în tormâ de cal, care în 
toatâ 4iua pereurge cerul. Selene §i Mene, (Jinele 
de lunâ, câlâtoreso în car eu doi cai, §i Dioscurii 
mai totdeuna câlâtoreso pe doi cai albi strâlu- 
citori §i u§ori. Caii simboliseazâ razele luminei, 
cari perourg distante imense. Razele soarelui se 
represintâ in deosebi prin coamele calului. Zeus 
câlâtoresce în un car la care sûnt prin§i doi cai 
negri §i grozavi, cari represintâ norii cei negri 
§i viscolele. La carul lui Poséidon, (Joui mârilor 
§i apelor, sûnt prin§i cai eu copita (le aramâ §i 
coama de aur, cari grâbesc preste valurile mârii 
spre Troia; caii lui P. simboliseazâ valurile apei. 
Caii lui Aohiles, Diomedes §i Erichtonios sim
boliseazâ vênturile.

Caii în pooegtile romane. Dupâ o poveste 
despre Cenu§otca, trei cai ai zorilor vin noaptea 
§i mnncâ ovësul ; dupâ altâ poveste trei cai vin 
noaptea csa sâ pascâ livada; unul e calul soa
relui, altul al lunei §i al treilea al vêntului, §i 
Cenu§otca îi prinde. Austru, vêntul de primâ- 
varâ, asemene are cal. Fetii frumo§i cari au sâ 
câlâtoreascâ pe alte tërîme, pentru ca din mâna 
smeilor sâ scape fete de împërati, au ori cai 
ori mânzi, fètari de iepele babelor din ostrovul 
marii, ori delà alte flinfe grozave, astfel s. e. 
fët frumos Pâdure(ul are cal eu 9 inimi delà 
Mama-pâdurii ; lovifâ fët frumos are cal eu 14 
spline. Ace§ti cai de régula sûnt slabi §i urî(i,
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dar fe^iî frumoçi îi hrâneso ou jar sali eu' foo 
çi îi fac frumoçi, iar uneori caii sûnt vorbitori, 
Bfâtuitori çi ajutâtori. Unii fe^i fi’umoçi oând au 
sa aparâ de trei ori, au cai de ai amâ, argiat §i 
aur, ou cari se pot ridica pânâ la ceriu. ■ Sineii 
ou cari se luptâ fetii frumoçi Smcâ au cai mina- 
nati, s. e. deia marna Ciumei, çi calul e ou 7 
inimi. Aripa Vêntului ia delà smeu calul de ^hi- 
maiit (diamant) pe care erau legati desagii eu 
soarele, luna çi stelele râpite de smeu. Dar fetii 
frumoçi, cari înving smeii, totdeuna au cai mai 
spi'inteni çi frumoçi. La cài’uta smeoaicelor sûnt 
prinçi cai de stiola. Caii de régula sûnt ,sim- 
boalelo 4eitâtilor luminei çi represintâ razele.

[Atm.]
Cal de Nil, cal de apà sau Ripopotam, (Rip- 

popotamus amphibiusj, un mamifer din ord. 
Artiodaotylelor (suboid. non ruminantia), are un 
corp gros, butucânos. Pielea groasâ de vr’o 
6 cm., fârà pèr, sbSrcitâ ?i crepatâ. Capul mare 
patruunghiular, ochii gi urechile mici, grumazul 
scurt gi gros. Pioioarele foarte scurte çi butu- 
cânoase, degetele unité eu o pelita Ecurtà de 
înnotat; coloarea brunâ-negrie sau rogeatâ, jos 
mai deschisâ. Lungiinea corpului 4 m., a eocjii 
45 cm., înâltimea la umêr 1-5 m., greutatea 
2500 kgr. Tràiesce în Africa medie gi sudicâ, 
prin toate lacurile gi rîurile mai mari. lese 
noaptea dupa hranà. Mancâ mai aies iarbâ. Se 
vêneazà pentru carnea, grâsimea, pielea (din care 
se fac curele) gi pentnl dintü lui (fildeg). Iiitat 
de om, îl ataeâ.

Cal., prescurtare pentru Oalendae gi pentru 
Calorie (v. ao.).

Cal, (callusj; calositate (callosus ), în botan. 
proeminentele, asperitâtile dure delà suprafata 
semintelor ori a altor organe. Umllâturà mica 
la basa unui butag, unde se ver forma ràdâ- 
cinile adventive. Substanfa ealoasà, materie 
ternarâ ce acopere, la finele toamnei, plâcile 
ciurulte ale tuburilor ciuruite din liberul plan- 
telor fanerogame. Pria reac^unile ei se deose- 
besce de celulosâ; e probabil o materie ternarâ 
de reservà.

Cala, (marina) etaj inferior pe bastiment, care 
üé întinde în înàltime delà carlingà la puntea cea 
mai de jos. G. este subdivisatâ pe bastimentele 
recente în mai multe compartimente etançe. Pe 
un bastiment de resboiu C. contÎDe, pe lângà 
magini gi câldâri, munitiunile, subsistentele, o 
parte din oombustibU, obieotele de schimb, etc. 
Uneori C. este împârtità în 2 etaje printr’o plat- 
formâ mobilâ. üsoarea gi aerisirea C.-lor trebue 
sa fie obiectul celor mai mari îngrijiri.

C. de construcfiune, plan- inclinât pe care se 
coDstruesc bastimentele. Terenul pe care se 
construesc C. trebue sâ fie résistent pentru a 
suporta greutatea vasului. Panta C.-lor este de 
Vio la Vu pentru a permite lansarea vasului 
la apâ. C. se fac de zidârie sau de lemnàrie. 
Uneori au çi un acoperemênt pentru a protégé 
vasul în timpïil construotiunei.

Calaballc, bagaj, gloatâ.
Calabar, o parte din Guinea de sus, delà rîul 

Niger pânâ eâtrâ mun^ii Camerun. Clima din 
causa locurilor mocirloase e nësânâtoasâ. Po- 
poarele acestei tari vorbeso diferite dialecte, 
sûnt foarte selbatioe gi putîn dispuse spre cnl- 
turâ. Doue districte sûnt mai cunoscute pentru

comeiciul eu solavi gi eu unt de lemn, gi acesto 
zac între cele 2 ramuri ale rîului Niger, anume 
Noul C. gi Bonny.

Calabrfa, peninsula sud-vesticâ a Italie!, aco- 
perità eu un gir de munti stâucoçi (muntü C.-ei 
numiti çi Apeninü C.-ei), çi numai pe la termuri 
gesoasâ. Rîurile sûnt scurte. CHnia e plàcutâ, 
la çes vara e nësânâtoasâ. Muntü sûnt acope- 
riti eu pâduri de brad gi moUd; apoi cogenilâ, 
platanâ, castani, coconari, nuci, lemn dulce, olivi, 
aloë çi smochine. Frasinul dâ >manna calabreza». 
Pe la termuri cresce tamarindul çi frâgarul. Se 
produce vin gi uleiu bun. Se exporteazâ cereale, 
orez, çofran, etc., deçi cultura pâmêntului e 
foarte negligiatâ. In C. se produce çi mâtasâ 
bunâ. C. e bogatà în vite comutè, oi, bivoli, 
catâri çi cai frumoçi. Din carierele C.-ei se scoate 
alabastru, marmorâ, cretâ, aramâ, etc. C. cu- 
prinde trei provinoii italiene (Catanzaro, Cosenza, 
Reggio di C.), eu 1.359,872 loc. (1890). C. îu 
veolume se numia Bruttium. In C. nu au dis- 
pârut âneâ urmele cutremurului de pâment delà 
1783, care a nimioit 300 orage çi sate çi a omorît 
30,000 oameni.

Calabregii sûnt inculti, superstitioçi çi ne- 
ciopliti, dar sinceri çi ospitali. In C. sûnt numai 
bogati çi sâraci, o stare mijlooie lipsesce; Lim- 
bagiul C.-lor e plin de expresiuni originale gi 
caracteristioe. In vr’o 40 locaütâti locuiesc çi 
vr’o 40,000 Albanozi, emigrati aci prin seol. XV, 
cari çi-au conservât limba çi obiceiurile nationale.

Calâbrias, (Coloberias), joc de cârti foarte res- 
pândit. Numele s’a format din : col(evr. ori cine), 
ober (germ. dama în cârti) çi ias (în 1. pol. 
puternic).

Calafat, l) C., com. urb. în Rom., j. Dolju, 
situatâiângâ Dunâre în fata Vidinului, eu 8372 loc., 
între cari 3865 Rom., 449 Bulg., 261 Greei. iar 
restul de alte nationaütâti. Lee. se ocupà ou 
agricultiu'a, meseriile çi comerciul. Aici este 
regedinta subprefecturii plâçii çi a judecàtoriei 
de ocol; sûnt 3 biserici, 2 çcoale prim. de bàieti 
çi 1 de fete. C. e provëijut eu port, îu care 
stationeazâ vapoarele de pe Dunâre; vamà, ca- 
pitan de port. Pentru corespondenta dintre Vidin 
çi C. oirculâ (Jilnic vapoare mici; eu Craiova 
stâ în legâturâ prin o Unie feratâ çi çoseaua 
nationalâ. C. e oraç modem eu strade largi gi 
regulate ; în mijloo se ridicâ Monumental Inde- 
pendentei, situât pe locul cel mai înalt al ora- 
çului. C. e locaütate veche, pânâ la 1853 a fost 
com. rur. 1790 avù aici Domnul Valacüiei Ma- 
vrogheni o luptâ eu Austriacii ; 1828 se dete 
aici 0 luptâ crâneenâ între Rugi gi Turci, ase- 
menea çi la 1854. In resboinl româno-ruso-turc 
(1877—78) C. a jucat un roi însemnat atât din 
punctul de vedere tactic cât çi strategie; bom- 
bardarea Vidinului s’a început în présenta doin- 
nitondui Carol I, çi luarea lui se datoresce in 
mare parte po.sitiei avantagioase çi dominante a 
întâriturilor construite în împrejurimile_ C.-lui. 
lu apropierea C.-lui se vëd urmele cetâtii Ea- 
tiaria, capitala Daciei Ripense. (Cf. Dicf. geogr. 
âl j.-lui Dolju. Bue., 1896.)

2) C, insulà În Dunâre, în dreptul oraçuluj G., 
lungâ de 2 km. çi latâ de oa. 500 m.; delà 1877 
încoace insula se numesce »Independenta«.

Calaflndesol, comunâ rur. çi paroobie, eu inoçie 
boiereasoâ în Bucovina, oâpit. çi j. Siretelui, ou
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1382 loo., (1285 ort. res., 47 cat. çi 50 mos.); 
çcoalâ primarâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Calaholra, ora? în Spania, prov. Logrono (Cas- 
tilia veche), eu 8821 loc. In vechime Gala- 
gurris (Nassica), rivalisa eu Nuniantia. Acl 
s'a nâscut Quintilian.

Calalcan, vitriol verde.
Calais, 1) G., orag ou port ?i fortâreatâ de 

prima ordine în départ, fro. Pas de Calais, langà 
strimtoarea de mare, numitâ dupa aoest oraç, 
ou 56,857 loo. (1891); industrie înfloritoare de 
mâtâsàrii, bumbàoârü çi dantele, (esëtoni ; çantier. 
Comimieatie de vapoare ouDower; bài de mare; 
comei eiu de transit, (1894 au întrat în portul C. 
2002 nâi de 529,631 tone) ; 1347—1558 C. a fost 
în posesiunea Englezilor. In apropiere de C. 
au invins 29 Iulie 1588 Englezii, sub Howard 
Effighani, armata spaniolâ sub Médina Sidonia. 
2) G., orag în statiil nord-amerioan Maine, lângà 
St.-Croix, 8300 loo.; feràstraie.

Calamariee, (botan.) sub aoest nume Linné 
întelegea, îinpreunâ ou alte plante, Cyperaoeele 
dü aeji. Endlioher cuprinde în aoest grup fam. 
Eijuisetaoeelor actuale împreunâ ou genul fosil 
Calamites. In aoest grup mai întrâ çi alte ge- 
nuri stinse; toate avênd oaraoter oomun, o tul- 
pinâ artioulatâ, formata din noduri ce alterneazâ 
ou întrenoduri, ca la trestie (Galamus) ; de aci 
çi-au çi luat numele.

Calambur, (fro. Calembour), joc de cuvinte 
basat pe infelesul duplu al unor cuvinte. S. e. 
»I1 a perdu Sedan (ses dents)« (la adresa lui 
Napoléon III), »Când nu-ti sunâ’n buzunare, 
pâtimesoi de gâlbinare (galbini n’are)«.

Calamianes, o grupa a insulelor Filippine ; 
1600 kma., çi 14,291 loc. (1887); portul principal 
B Taitai pe insula Palauan. Ihsulele sûnt foarte 
productive.

Calamina, minerai, silicat de zinc, cristaliseaza 
în sistemul rombic. Incolor, oâte odatâ slab co
lorât. Se gâsesce în unele filoane metalifere çi 
însotesce adeseori smithsonita (carbonatul de 
zinc). Aceste amendeuë minereuri de zinc sùnt 
cunosoute în limbagiul minier sub numele de 
Calamine. C. se gâsesce la Raibl çi Bleyberg în 
Caiintia, la Rezbanya, în Pennsylvania, etc.

Calamina, oleul de C., [oleum GalamiJ,se ob(ine 
piin distilafiimea în curent de vapori de apâ a 
ràdâcinilor plantei numite Aconis Calamus, este 
u'i oleu viscos, galben, polariseazâ la dreapta, 
iniros aromatic çi arrêter, gust picant. Greut. 
specif. 0-93—0-94 la 15“ C.

Calamistrum, fiat.J la Romani fierul între- 
buin(at la buolirea pënilui.

Calamitate, desastru, catastrofâ.
Calamites, (botan.) gon de plante fosile dintie 

Eijuisetaceele isosporee. Tulpina lor costatà çi 
goalâ (fistuloasà) înlâuntru puitâ la noduii fruuze 
foarte caduce. Resturile lor, mai aies tulpini, 
se gàseso în stratele pâmêntului numite dovo- 
nice, pânà în cele permice. Unele {G. SuekowüJ 
aveau o lulpinâ de 3—4m. înâl(ime çi 10—12cm. 
grosime.

Çalamodendrinee, (botan.) famille de plante 
fosile din grupui Calamarieelor ; cuprinde 3 genui'i : 
Sornia, ArthropUus çi Calamodendron. Tul- 
pinele lor, la unele foarte înalte (pana la 20 m. 
la Calamodendron), aveau o scoaitâ lacunoasâ 
(oa la plantele de mlàçtini) çi probabil câ trâiau 
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pe la marginea apelor; în cilindrul central se 
gâsesc formatiuni secundare; asemenea çi în 
cilindru central al râdâcinei. Dupa fructificatiile 
lor, sûnt intermédiare între Equisetinee (Annu- 
lariee) çi Gymnosperme (Gnetacee). Resturile 
lor se gâsesc din Culm (sist. carbonic) pana în 
permio.

Calamus L., (botan.) gen de plante monoco- 
tyledonate din fam. Palmierilor, eu tulpini sub(iri, 
flexibile çi foarte lungi ; cuprinde vr’o 200 specii 
tropicale sau subtropicale, cele mai multe res- 
pândite prin Asia orientalâ, pufine prin Australia 
çi Africa tropicalâ. Tulpinele flexibile çi resistente 
ale diverselor specii de C., cunoscute sub nu
mele deRotang, se întrebuinfeazâ în industrie, 
se fac bastoane, iar desfâcute în fâçii subfin 
servâ spre a face împletituri pentm scaune. Unele 
specii de C. se cultiva prin sere calde ca plante 
ornamentale, aça este : G. Rotang L., G. speeta- 
bilis Blume, etc. Dupâ fructele de G. Draco 
"Willd, se recolteazâ o reçinâ roçie cunoscutà sub 
numele românesc de Sânge de noué frafi, 
(frc. Sang-Dragon, germ. Drachenblut), între- 
buinfatâ în medicinâ çi în industrie. [Z. C. P.J

Calamus, fiat.) trestie, eu deosebire trestia 
eu care se scria în antichitate pe papyrus sau 
pergament. Lapsus ealami: eroare de peanâ.

Calan, (magli. Kalànfürdô), comunâ în cott. 
Hunedoarei, stafiune primitivâ de curâ termalâ 
eu mai multe isvoare calde necaptate çl neana- 
lisate. Se crede câ pe timpul Romanilor isvorul 
care aUmenteazâ ba.sinul cel mare, era folosit 
ca baie termalâ (Ad Aquas) în toatâ régula, dar 
astâ(Ji acel basin eu apâ caldâ servesce drept 
topitoare de cânepâ. Alte isvoare sûnt adunate 
în basinuri ce se folosesc de bâi. Localitatea 
are çi un botel eu mai multe camere. Cf. Dr. 
Boleman, »Magy. fürdôk és âsvânyvizek«.

[Dr. Vuia.]
Calanda, masiv de munfi în Alpii glarnici, 

între cautoanele elvefiene St.-GaUen çi Grau- 
bünden, 2808 m. înalt.

Calantji, membni unei înfrâfiri religioase, în- 
fiinfate în Germania prin secl. XIII. C., preofi 
çi laici, se întruniau la anumite timpuri eu sccpul 
de a deprinde acte de devofiune, de a promova 
viafa moralâ çi caritatea evangélicâ. C. au dé
générât în decursiü timpului, çi în secl. XVI 
s’au stins. [Dr. Is. M.]

Calando, fitaî.J termln musical ce se între- 
buinfeazà pentru a indica o emisiune a sunetelor 
din ce în ce mai slabâ, çi echivalând oarecum 
eu. diminuendo çi ritardando întrunite. [T. C.]

Calandra, insect coleopter din fam. Curoulioni- 
delor. G. granaria (Gârgârifa, Curculef), ale cârei 
larve trâiesc în boabele de grau, mâncând toatâ 
substanfa fâinoasâ pânâ remàne numai coaja; 
aici se transformâ în nimfâ, apoi în insect per- 
fect (gândacul), de unde se retrage pentru a 
pune ouele sale în alte boabe de grau. C. este 
0 adevëratâ calamitate pentru grânele noastre, 
el se înmulfesce în mod prodigios; s’a calculai 
câ 0 singurâ pâreche ar puté produce în timp 
de patru luni o colonie de mai mult de çese mii 
de gârgârife.

Calandra, o maçinâ eu doue sau mai multe 
suluri (cilindre), printre cari au sa fie presate 
tare fesôturile. Prin frecarea între sine fesë- 
turile capëtâ luciu. Unele cilindre sûnt goale
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pe dinlârmtru çî se înoâl^eso eu vapori, cum e 
s. e. la fabrioatiuuea hartiei, la apreiarea sto- 
felor (oâloarea çi lustruirea 1er).

Calandrelli, Alex., sculptor german, n. 1834 
în Berlin. A lucrat un relief în broiiz la statua 
victoriei în Berlin, statua lui Cornélius, statua 
equestrâ a regelui Frideric Wilhelm IV, çi a 
împëratului Wilhelm I, pentm Bromherg, etc.

Calanidae, (zool.) famille de crustacei copepode, 
eu corpul lungâret, antenele anterioare foarte 
lungi, din 24—25 articule ; cuprinde 26 genuri eu 
150specii ; trâiesc în mari, 7 specii în apeleduloi. 
Genuri: Cetochilus, Cdlanus, Diaptomus, etc.

Calapër, numire vulg. a plantei Tanacetum 
Balsamita L. (v. ac.)

Cftiâraÿi, în Rom. trupe calâri, parte perma
nente, parte ou schimbul. Sûnt 11 regimente 
de C. din cari unele sûnt aproape permanente : 
reg. 7 çi 8 are 4 escadroane permanente çi 1 eu 
schimbul, reg. 9 are 2 escadroane permanente 
çi 1 eu schimbul, iar celelalte au 1 escadron 
permanent çi 3 eu schimbul. Cele 18 escadroane 
permanente însumeazâ un efectiv de 3236 oameni 
de trupâ çi 2453 cai; iar cele 28 escadroane 
eu schimbul, un efectiv de 8800 oameni; nu- 
mërul total al oficierilor este de 268. Serviciul 
de C. este de 3 ani în trupa permanents çi de 
4 ani în trupa eu schimbul, oamenii din aceasta 
din urmà categorie sûnt obhgafi sâ-çi cum- 
pere singuri caü çi sâ-i conserve cât sûnt finuti 
in concediu çi réserva. Toate regimentele de C. 
formeazâ 4 brigade, aparpnènd câte una la câte 
un corp de armatâ, afarâ de reg. 9, care apar- 
tine divisiei active din Dobrogea.

Câlâraÿl, 1) G., com. urb. în Rom., capitala 
j.-lui lalomifa, situatâ aproape de canalul Borcea, 
în partea orientais a lacului eu acelaçi nume; 
port de al treilea rang. Oraçul poartS çi numele 
de Çtirbeiu ; are 5000 loo. ; un gimnasiu real çi 
câteva çcoale primare de bSiefi çi de fete. Aici 
este reçedinta prefeoturei j.-lui, a tribunalului 
çi a altor autoritSti mai mici. CorSbiile mari de 
pe DunSre nu pot întra pe Borcea pânS la C. 
çi de aceea portul sta în legSturS printr’un serviciu 
régulât de vapoare mici eu portul Silistra, unde 
se opreso vasele mari. Prin o Unie ferata oraçul 
C. este pus în legSturS eu linia feratS Bucuresci- 
Fetesoi. Aici se face în (jilele prime ale lui 
Septembre bâlciu însemnat. 2) C., lac mare în 
Rom., j. lalomita, situât ISngS DunSre. 3) C. 
com. rur. în Rom., j. Doljiu, pl. Jiu de jos, eu 
2329 loc. ; are 1 biserioS çi o çcoalS mixtS.

CâlSrajl, 1) sat în Basarabia, j. Chiçineu, pe 
linia c. f. Ungheni-Chiçineu; are 2000 loc. Ro
mani. 2) Màndstirea C. în Basarabia, j. Sorooa, 
la depSrtare de 60 km. de vechiul oraç Soroca, de 
95 km. de oraçul Hotin çi 180 km. delà Chiçineu. 
MSnSstirea este ziditS pe panta unui munte, e 
încungiuratS din trei pSrfi eu munti, acoperiti 
de pSdure, spre partea nordicS curge Nistrul çi 
orizontul e deschis.

Câlârit, arta de a umbla cSlare eu dexteritate 
çi siguranfa. v. Equitatiùne.

Càlarlïl,numireaArSmânilorpentru»Kalarites«, 
cum se scrie pe mapele geografice dupS numirea 
greceascS. Cuvêntul însémneazS »CSlSretii.« v. 
Kalarites.

Calas, Jean, jertfS a fanatismului relig., n. 
1698 în Lacaparède (Languedoc), comerciant în

Toulouse, dupa confes. protestant; fùjudecatia 
moarte çi frânt în roata 1762 pe motivul, cS çi-av 
fi ucis din urS relig. pe un fiu al seu din causa, 
cS aoesta voia sS treacS la catolicism, pe când 
în faptS s’a sinucis; Voltaire mijloci prin scrierea 
sa »Sur la tolérance* revisuirea procesului, in 
urma cSreia C. fù déclarât 1765 nevinovat.

Calasanza, losif, afânt, fundatorul ord. Pia- 
riçtilor, n. 1556 în Petralta delà Sola (Spania), 
t 1648. piua comemor. 27 Aug. v. Piariçti.

Calata, (üal.) vechiu danj pop., de niiçcare 
moderatS în mës. de a/4.

Calataflni, oraç în Sicilia, prov. Trapani, eu 
9785 loc. Aci a repurtat Garibaldi (15 Maiu 1860) 
0 învingere glorioasS asupia trupelor neapoli- 
tane, comandate de Landi.

Calator, (lai.) la Romani un erold, strigator 
public.

Calatrava, Bon José Maria, bSrbat de stat 
span., n. 1781 în Merida; 1810—14 membru 
liberal în Junta centrais, 1820 al Cortes-ilor, 
1836—37 president al consiliului de ministri. 
j" 1846 in Madrid.

Calatrava, ord. cavaleresc span. înfiintat de 
regele Sancho III de Castiha în oraçul Cala
trava la 1158 çi strSmutat 1197, dupS ocuparea 
acelui oraç de eStrS Mauri, la Salvatierra. 1523 
a trecut dignitatea de mare magistru la coroana 
span.; delà 1808 ord. pentru mérité.

Câlâu, gâde.
Calautioa, la Romani o broboadS, lucratS din 

fire de aur çi mStasS, ou care femeile îçi în- 
veliau capul.

CàlSuz, conducëtor.
Câlbaza, v. Cuscuta.
Câlcâiu, partea dindërët a piciorului. Luând 

parte la formarea'glesnei piciorului, este pnnotul 
de razim al greutStii corpului. [St.l

Calcanéum sau Calcaneus, (lat.) osul cSlcaiului.
Calcar, roce, cari se compun de carbonat de 

calciu, mai mult sau mai pufin amestecat eu 
substajafe argiloase, bituminoase, etc. C. curât 
e rar. Originea C.-lui e foarte variatà; în ge
neral e dopus în ape dulci sau de origine ma
rins. VarietStile de C. sûnt foarte nuineroase; 
cele mai importante sûnt: marmora, un 0. 
cristalin; cipoUn, un C. oristalin çi micaceu; ofi- 
calcit, C. eu vine de serpentins ; G. compact, e 
cel mai frecuent, el poate sS fie silicios, Jolo- 
mitio, etc.; G. bituminos, G. glauconitic, G. 
mamos, G. oolitic, G. pisolitic, tuful C. (tra
vertin), creta, etc. C. joaoS un roi foarte iin- 
portant în constitufinnea coajei pSmêntului; Î1 
întâlnim delà terenurile arhaice, — unde e iiiaj 
rar, — pânS în epoca actualS, dar mai eu sama 
în epoca mezozoica ia o desvoltare colosalS. 0 
mare parte din munfi sûnt în totalitate sau în 
mare parte forniafi de C., s. e. Jura, Kamt, 
Alpi, etc. Din punct de vedei'e géologie C. se 
împSi’tesc dupS vechimea lor çi pot fi caraote- 
risati prin fosilele, ce le compun, sau cari se 
gSsesc în ei, s. e. C. madreporioe, C. uumulitic, etc. 
In Remania C. formeazS o parte din Carpafi în 
judeteleMehedinti,Gorj, Rîmnicu-Vi'Ucea,Musoel 
(Piatra Craiului), Dambovita, Prahova, (Jonstanta, 
Tulcea, etc. Rocele C. pot fi întrebuintate ca 
pietri de construefie sau de ornaineut, pentiu 
fabr. varului çi cementului, în litografie, îu agri- 
culturS, etc.
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C. grosiere sûnt de origine cbimicâ, în cari 

carbonatul de calce este amestecat eu substance 
diferite, adesea eu graun^e de quartz çi de glo- 
conie, representând varietàti impure, darmai aglo- 
merate decât C. pàmêntoase. Foarte importante 
aoeste C. pentru târia çi întrebuintarea lor în 
constructiuni in regiunea Parisului. Fac parte din 
etajul Lutetian, séria Eocenului, grupul Tei^iar.

G. incrustant e depus de ape calcaroase; el 
acoperecao membranâ de diferite grosimi inuçchi, 
foi, etc., formând tufuri calcare. In peçteri dâ 
nascere la stalactite, stalagmite çi la draperiile 
cele mai variate.

C. eu spatange, sûnt C. galbene, putin compacte, 
uneori nâsipoase sau marnoase, precum în La 
Haute-Marne (Francia), bogate în Toxaster com- 
planatus (Spatangus retusus), Ostrea Couloni, Te- 
rebratula praelonga, Nautelus pseudoelegans, etc. 
La Tonne (Francia) C. eu spatange sûnt feru- 
ginoase çi foarte bogate în polypi. Ele apai-tin 
subetajului Hauterevian, etajul Neocomian, séria 
Cretacelui inferior.

Câlcâtori pe talpâ sau animale plantigrade, 
sûnt animalele, cari calca pe toatâ talpa, cum 
sûnt s. e. urçü.

Calce, nume sub care se în(elege oxidul de 
calciu anhidiTi, cunoscut sub uuniele de Yar. 
Nu se gâsesce în naturâ, dar se objine piin 
calcinarea carbonatului de calciu (piatra de var, 
Calcar, v. ac.) la o temperaturâ înaltâ. Se cunosc 
mai multe varietàti de var: Yar gras, cànd prin 
stingere eu apâ cresce mult, dâ o pastâ ce leagâ 
bine çi desvoaltâ multâ càldurâ; acest var e oel 
mai bun ; Yar slah, când stingêndu-se desvoaltâ 
pu{inâ câldurâ, çi pasta ce formeazâ nu leagâ 
bine. Yarul hidraulic çi Cimentul sûnt varietàti 
de var ce contin multâ argilâ. Ele resultâ din 
calcinarea calcarului hidraulic. care dupâ cum 
contine pânà la 20°/u argilâ sau pânâ la 30°/o, 
formeazâ sau varul hidraulic sau cimentul.

[V. C. B.]
C. în agriculturà se întrebuinteazâ mai mult 

sub forma de calce causticâ sau var nestins ori 
niargâ. Varul nestins sau se afundâ eu un coç 
iute în apâ pentm a se mërunti çi pulberisa, ca 
sâ se poatà împrâçtia uniform, sau se puno 
câte 6—8 grunji în pâment çi se acopere eu 
terinâ, làsându-1 sâ stea acolo 8—10 (}ûe ca 
sâ-çi atragâ umeijealâ din pâment çi atmosferâ 
çi sâ se mërunteascâ. Lucru de câpetenie este 
a îügriji ca el sâ nu resufle, adecâ muçuroaiele, 
in cari este acoperit, sâ nu se crepe. Ele deci 
trebuie.se (Jilnio câutate, çi crepâturile lor astu- 
pate prin indesare eu piciorul ori prin aco|)e- 
rirea eu terinâ. Actiunea varului în pâinènt este 
atât fisicâ cât çi cbimicâ; el înoâl(Jesce pâmcii- 
turile reci çi greoaie, le fane mai calde, active 
çi iuti, taie coherenfa prea mare a argilei çi lu- 
turilor galbene, dar totodatâ alungâ çi amoniacul 
din pâment. Varul este indispensabil pentru toate 
plaritele fârâ deosebire, însâ leguminoasele çi 
papilionaceele consumâ çi iubesc mult varul. 
Cireçii, viçinii çi caiçii, unde üpsesce varul din 
pâment, sufere mult çi în urmâ succombâ din 
causa scurgerei de gome. Prin adaus de var ei 
se vindecà çi le merge foarte bine. Pamenturile 
calcaroase sûnt de obiceiu active, iuti çi sece- 
toase. Ele sûnt mai bune pentru pâçuni, vii, grâ- 
dini çi pâduri decât pentru agriculturà.

Calcedoti, (Chalcedon, Calchedon), oraç antic 
în Bilinia, lângâ Bosfor, situât în fata Constan- 
tinopolei ; a fost întemeiat de Megarieni pe la 
675 a. Clir. Osmanii 1-au dârîmat. Aci s’a tinut 
451 sinodul de C. în biserica ziditâ de Constantin 
cel Mare. Pe ruinele oraçului veoMu s’a zidit 
mai tàr(Jiu Kadikôi, unul din suburbiile mari
time ale Constantinopolei.

Calcedon, minerai, varietate de bioxid de silice, 
se distinge de quarz prin faptul, câ se presintà 
în masse reniforme sau în stalactite, formate de 
fibre microscopice açezate perpendicular pe su- 
prafatâ. Alb, cenuçiu, roçiatic sau albastriu, mai 
mult sau mai putin transparent. Varietàti colo- 
rate de C. sûnt: Carneol (galben-roç), Sarder 
(brun, prin transpavenfâ roç), Grisopras çi Plasma 
(verde), Heliotrop (verde eu puncte roçii). Aceste 
varietàti se intrebuinteazà in bijuterie.

Calceola sandallna, coelenterat antbozoar fosil 
în formâ de pantof; a trâit in timpul devonian.

Calceus, un fel de câltuni romani, cari sea- 
mënâ eu pâpuci de casâ. G. patridus, purtate 
de senatorii romani, cari se deosebiau de C. cele 
comune ; de aici : G. mutare = a deveni senator 
(Cic. Phil. XIII, 13). C. se legau eu curele, ce 
se încniciçau pe partea de dinainte a piciorului. 
G. répandus, câltuni eu gurgoiu asoufit în sus.

[Dr. P. O.]
Calchas, fiul lui Thestor din Mycene; profet 

grec., despre care (}ice Orner, câ scia ce este, ce 
va fi çi ce a fost.

Caloicole, plante ce trâiesc esclusiv pe un teren 
calcaros (vâros), sau au mai mare preferintâ 
pentru acest substrat, decât pentru ori care altul ; 
s. e. Comul, Ebamnus, Cimiçiml, Polygala cal- 
carea; licheni din gen. Placodium, ca PI. can- 
dicans, etc.

Calclflr, roeâ, calcar cristalin eu cristale mari 
de feldspat, amfibol çi al(i sUicati. Demunire putin 
usitatâ astâcji.

Calcifuge, plante ce nu pot trâî de loc în te- 
renuri calcare sau cârora nu le priesce un astfel 
de substrat; s. e. Digitalis, Rumex, etc. Plante 
ce prospereazâ în teren nâsipos, cultivate în- 
tr’uuul calcaros, cresc ctou, se decoloreazâ, etc.

Calcinajiunea este aplioarea unei temperaturi 
intense çi uneori de lungâ duratâ, asupra unui corp, 
în scop de a-1 usca, a-1 descompune sau a-1 oxida.

Calcio, joc ital. eu mince, care se lovesce eu 
piciorul.

Calclspongll, spongii eu scbeletul calcaros, si- 
coni, asconi, leuconi. (Cf. E. Haeckel, Die Kalk- 
scbwiimme. Bei'lin, 1872.)

Calcit, jnineral, carbonat de calciu, cristali- 
seazâ în sistemul romboedric, formele sûnt foarte 
variate çi numeroase. Spatul de Islande e o va
rietate transparentâ incolorâ de C., care se în- 
tâlnesce într’o cavernâ în lavâ la Helgustadir 
(Islauda). C. e un minerai foarte respândit; se 
gâsesce în crepâturile calcarelor, însotesce o mare 
parte din filoane metalifere çi mai eu samâ filoane 
de sulfure. Varietatea spatul de Isl. se între
buinteazâ pentru instmmente optice.

Caloiu, unul din metalele cele mai respândite 
în naturâ, sub formâ de carbonat, sulfat, fosfat, 
fluorurâ, precum çi numeroçi siücati. Ca métal 
el a fost obtinut pentru prima datâ de câtrâ 
Davy la 1808. Este un corp de coloare gâlbie 
foarte oxidabil çi care formeazâ compuçi eu toate

43*
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elementele. Intre aceçti oompuçi se numerâ: 
Fluorwra de C. ce exista în naturâ su b nu- 
mele de Fluorind, ce servesce la prepararea 
acidvilui fluorhidric çi ca fondant ; Oxidul de G. 
care se prépara prin calcinarea carbonatului de 
C. ; SiüfaUü de C. sau Cfipsul, care se gâsesce 
în naturâ çi servesce la prepararea ipsosului; 
Foafafii de C., cari se gàsesc în naturâ sau 
întrâ in constitutia oaselor. Garbonaiul de G., 
care se gâsesce în naturâ sub formâ de : mar- 
morâ, spat de Islande, piatra litografioâ, creta, 
calcai-ul, etc. eu diversele 1er aplicatii. C. se 
comporta ca un élément divalent. [V. C. B.]

Din punct de vedere botanic C. este unul 
dintre cele 12 elemente indispensabile în aliinen- 
tarea plantelor (v. Aliment); sub formâ de car- 
bonat de C. se întâlnesce la numeroase plante. 
A?a în tulpinele algelor Charaoee, la unele alge 
Siphonee ; în formâ de coaje compactâ la algele 
Coralinee çi Lithothamniee ce auaspectiümârgea- 
nului; lasuprafafa frunzelor submerse ale plantelor 
acuatice (Kanunculus, Potamogeton, etc.);pemar- 
ginea frunzelor de Ferige, Saxifragacee (Saxi
frage Aizoon, etc.); în interiorul frunzelor, çi 
anume, în cistoliti (v. ac.) delà Ficus, Justicia, 
Dud, Urzicâ, Hemeiu, Cânepâ, etc.

Calcivore, se numesc unele plante, ale câror apo- 
tecii îçi scobesc cavitâ(i în pietrile calcare ; s. e. 
Lecidea calcivora, Verrucaria caloivora. Scobirea 
se produce din causa acidului earbonic éliminât 
de plantâ çi disolvat în apa de vegetatie. Pe 
mësurâ ce roca e disolvatâ, apotecia strâbate 
mai în interior.

Calcoflilta, minerai, arseniat de cupru hidratat, 
confinênd ceva aluminiu, micaceude coloare verde. 
Erar; se gâsesce la Moldova (Banat), în Comwall, 
Nizhni Tagilsk (Ural), etc.

Calcopirita, minerai, sulfura de fier çi de cupru, 
cristaliseazâ în sistemul pâtrat, coloarea e un 
galben de alamâ în general eu irisatiuni. C. for- 
meazâ impregnatiuni sau se presintâ în filoane; 
e un minereu foarte respândit. Gisemintele cele 
niai importante sûnt: Monte Catini (Toscana), 
Clausthal, Freiberg, Kitzbühel, Mitterberg (Tirol), 
Mansfeld, Rézbânya, Moravi(a, Ciclova, etc. Din 
C. se extrage cupru.

Calcozina, minerai, sulfurâ de cupru, cri
staliseazâ în sistemul rombic; de coloare ce- 
nnçie închisâ. C. însotesce în general calcopi
rita. Se gâsesce în Cornwall, la Freiberg, Saal- 
feld, Mansfeld, etc.

Calcul, (delà lat. ealculus = pietricicâ, pentru-câ 
în vechiine se socotea eu pietiioele), socoatâ 
sau socotealâ, comput; figurât: prevedere, pre- 
cau(iune, mêsuri luate pentru a ajunge la un scop.

In matematicâ se numesce C. realisarea 
opera(iunilor ce trebuesc fâcute asupra nume- 
relor çi cantitâ(ilor date într’o chestiune, pentru 
a-i gâsi resultatul. — G. aritmetic, C. eu numere ; 
G. algebric, C. eu cantitâ(i algebrice ; G. exact, 
C. ce se face conform regulelor fundamentale fârà 
nici O omisiuue sau adaus; C. apropiat, C. la 
care se fac omisiuni sau adause în vederea sim- 
plificârii C.-lui çi a unei aproximatiuni îndestu- 
litoare. — C. diferen(ial çi intégral v. ac.

Galculafiune în comerciu: constatarea pre- 
(ului cât costâ singuraticele màrfuri çi eu cât 
trebuesc vendute pentru a réalisa un càçtig de 
un percent anumit.

Calcul! blllareç, pietri în fiere. Se produc prin 
O discompunere chimicâ anormalâ a diferitelor 
materii ce compun fierea. Se gâsesc în beçica 
fierei çi în canalele bilifere în mârime delà un 
fir de mao pânâ la aoeea a unui ou. Sûnt de 
formâ consistentâ çi compositie diferitâ. Produc 
des dureri vehemente çi gâlbinare. Pâtimesc mai 
mult oamenii adulfi. Therapia: Cure eu ape mi
nérale, (Carlsbad, etc.) Oleiu de olivâ (200—300 
grm. la ()i)-

Calculas Minervae, pietricicâ albâ (de achi- 
tare), care — dupâ tradi(. grc. — a fost pusâ 
în urnâ de Athene pentru paricidul Orestes ; liind 
pietricelele negre çi albe în numër égal, Orestes 
a fost achitat.

Calcutta, oraç în India, capitula imperiului 
indo-brit. çi a presiden(iei Bengalia, residenta 
episcopului anglican, a oficiilor superioare ad- 
ministiative, militare çi judiciare, situât lûngâ 
Hugü, un bra( din Delta Gangelui, 129 km. 
départe de mare. 681,560 loc., eu cele vr'o 8 
suburbii împreunâ 861,764 loc., dintre cari abia 
30,000 creçtini,ceialalti pâgâni ; port. Fort William ; 
în partea europeneascâ (Ciauringi) eu multe pa- 
late frumoase çi numeroase statue ; cea mai fru- 
moasâ grâdinâ botanicâ din lume; museu gran
dies ; universitate delà 1867 ; 'Williams-Collegiuin, 
Sansoritcollegium, mai multe çcoale medii pentni 
europeni çi indigent; observator astronomie; so- 
ciatâti soiintifioe, renumita »Asiatio Society^. In 
C. sûnt 200 temple indice, 100 moschee, 27 bi- 
serici protestante çi 8 bis. catolice, etc. Mari 
(esetorii de câl(i çi buinbac, fabrici de hârtie, 
rafinerie de indigo, etc. Export însemnat de câlti, 
saci, bumbac, orez, indigo, inâtasà, tea, opium, 
gummi, etc. C. are comunicatie regulatà prin 
vapoare eu Europa.

Câldâraç sau Lugaciu (Fringilla Fyrrhula), o 
pasere din fam. Fnngillidelor, ord. Passerelelor, 
are ciocul la ràdâcinâ mai mult lat ca înalt. Pe 
cap, gât, aripile çi coada sûnt negre lucii, pe 
spate (la bârbâtuçi) cenuçiu, (la femeiuçâ) brun, 
pe burtâ reçu la bârb., eenuçiu-albàstriu la fem. 
Ciocul este foarte curbat. Lungimea 17 cni., lung. 
cocjii 6 cm., lung. aripelor 9 cm. Trâiesce în 
Europa, Siberia çi laponia, prin pàduri. Se nu- 
tresce eu semiu(e çi eu niuguri de arbori. De- 
pune câte 4—5 oue, verdi eu punote brune. Se 
dreseazâ greu çi în colivie nu trâiesce mult.

Câldare, vas; în musicà semisfera de araniâ 
pe care e întinsâ pielea timpanelor.

Caldarîm, trotoar.
Caldarium, la bâile romane spatiul, unde era 

basinul eu apâ caldâ, (v. Balneum); çi florârie 
sau sera.

Câldâruÿa, numirea româneascâ a plantei Aqui- 
legia vulgaris L. (v. ac.).

Câldârusani, mànâstire de câlugâri îu Rom., 
j. Ilfov, pl. Snagov, vestitâ prin împrejurarea, 
câ aici a fost internat 1896, dupâ caterisirea 
sa, fostul mitropolit-primat al Rom. 'Gbenadie 
Petrescu ; e açezatà pe o liinbâ de pâment întrata 
în lacul eu acelaçi nume, avênd o positio pito- 
reascâ. Pânâ pe timpul lui Mateiu Ba.sarab avea 
numai o micâ bisericu(â de leinn çi oûtiva pa8|" 
nici, acel domnitor, dupâ o învingere repurtata 
asupra lui Vasile Lupu, fuiidà la 1638 bisenca 
de a(Ji çi cetatea. Mânâstirea se adniinistreaza 
de un starot çi numerâ 111 câlugâri, dintre can
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cei mai multi sûnt infiimi çi bëtrâni. Odinioarâ 
itiânàstirea G. era un focar de literaturâ rom. ; 
aioi trâia înainte de alegere niitropolitul Grigorie 
ca simplu diacon 91 se ocupa eu traducerea de 
câiti bisericesci în limba rom. La C. exilau 
domnii pe boieri, aci a fost uois C. Cantacuzino, 
postelnicul.

Caldas, numirea mai multor bâi ou isvoare 
calde în Spania, Portugalia $i America de sud. 
Amintim: 1) C. de Mombuy aituatâ în 0 régions 
fnimoasa muntoasa lângâ linia feratâ spaoiolâ 
Mollet-C. ; foarte cercetatâ, eu mult comfort. 
2) C. da Èainha, în provincia poi-tughezà Leiria, 
eu isvoare calde sulfuroase.

Calderari, societate politica sécréta în Italia; 
înfîintatâ 1816 de principele Cauosa ca asocia- 
(iune monarebistâ pentru combaterea Carbo- 
nari-lor. N’a avut influença mai mare, la 1820 
a disparut eu totul.

Calderon, Bon Pedro G. de la Barea Henao 
y Biano, poet dram. span., n. 17 lan. 1600 în 
Madrid, f 25 Maiu 1681. Studiile mai înalte iji- 
le-a fâcut la Salamanca, ocupându-se mai aies 
eu filosofla, istoria çi sciintele juridice. Déjà în 
etate de 13 ani a scris drama : »E1 carro del cielo». 
La 1651 se hirotonî, 1653 a fost oapelan la ca- 
tedraladinToledo. C. este cel mai renumit scriitor 
dramatic al Spaniolilor. El e representantul idea- 
lismului în drama spaoiolâ. Din toate operele sale 
dramatice transpira sim^l religios ; nime nu 1-a 
îuti'ecut în drama religioasâ 51 filosofloà. Opéré 
mai ÎDsemnate: »La vida es sueno« (Viaja e 
somn); »La devocion de la cruz«; »E1 principe 
constante»; »E1 médico de su bonra« (Medicul 
onoarei proprii); »E1 mâgico prodigipso» (Magnl 
facètor de minuni). Mai are 0 mul^me de : «Autos 
saoramentales» (misterii). Poesiile sale lirice 
aproape toate s’au pierdut. Dramele sûot traduse 
în mai multe limbi. Edit, operelor dram. : Fem. 
deApontes, (1760—63, 11 vol.) çi acelaçi; Autos 
sacr., 6 vol. [I. Petranu.]

Caldiero, sat în Italia, lângâ Yerona, eu 
1646 loc. ; bâi de puoioasâ (28° C). Aci au bâtut 
Austriaoii sub Alvinezy pe Bonaparte, 12 Nov. 
1796; 29—31 Oct 1805 lupta archiducelui Carol 
eu Francezii sub Masséna.

Câldura, puterea Ësicâ, care este causa feno- 
menului, câ corpuiîle din naturâ le simtim calde 
sau reci. Prin încâlcjire corpurile îçi mâresc 
volumul, se dilateazà; supunêndu-le însâ unei 
câlduiî tôt mai mari, cele solide se top esc, 
iar cele licbide evaporeazâ. In tôt timpul eût 
se face topirea unui corp solid, sau evaporarea 
imui corp lichid, temperatura lor remàue ne- 
schiinbatâ, adecâ 0 cantitate de C. se pierde, 
devine latentà; aceastâ C. latentâ, strict luat, 
nu s'a pierdut, ci s’a prefàcut în 0 fortâ, care 
a nimicit atiactiunea dintre molécule, conditiunea 
principalâ a topirii çi evaporârii. Pentru a în- 
câl^i diferite corpuri la acelaçi grad de tempe- 
ratoâ, se recer diferite mârimi de C., eu alte 
çnvinte: corpurUe nu au 0 egalâ C. specifiett 
sau capaeitate calorifkà. Aceastâ capacitate se 
determinâ eu ajutorui unui aparat numit calori- 
metru. Unitatea stabilitâ de câtrâ fisiciani pentru 
mèsurarea cantitâtilor de C. se numesce calorie, 
çi corespunde acelei cantitâti de C., cai'e se re- 
cere pentru a înoâl(ji un kgr. de apâ eu un 
grad de temperaturâ.

G. specified aunui corp e numërul oalorülor nece- 
sare pentru a încâlijî un kgr. din substanta lui eu 
1° C. Urmàtoarele corpuri au C. specificâ indicatâ : 
Apa 1-000 Cloroform 0-233 Argint 0-057
Alcool 0'566 Sulfur 0-203 Staniu 0-056
Glycerina 0-555 Fier 0-114 Idrargir 0-033
Gluata 0 505 Cupru 0-095 Plumb 0-031
Benzlna 0-392 Zinc 0'095

Pentru a încâldî volume égalé de diverse ga- 
zuri la temperaturâ egalâ, se recer cantitâti égalé 
de C., adecâ C. specificâ a gazurUoi- stâ în ra- 
port invers eu greutatealor specificâ; C.specificâ 
a corpurüor solide stâ în raport invers eu greu- 
tatea lor atomioâ. C. se propagâ prin eonducti- 
biUtate, (delà pârticëa la pârticea a aceluiaçi 
corp sau a douë .corpuri ce se ating), çi prin 
radiare. Corpurile se deosebesc foarte mult unele 
de altele în privinta facultâtii de a conduce C., 
unele sûnt bune conducëtoare de C. (s. e. metalele), 
altele sûnt rele conducëtoare de C., (s. e. lemn, 
për, paie, cenuçà). Capacitatea de a conduce C. 
a diferitelor corpuri, luând de basâ capacitatea 
argintului eu 1000, este la cupru 736, aur 530, 
zinc 190, staniu 145, fier 119, plumb 85, por- 
telan 12. Lickidele sûnt rele conducëtoare de C. ; 
mai reu însâ conduce C. un strat de aer liniçüt. 
Prin radiare se propagâ câldura eu repejune 
foarte mare çi poate strâbate spatii considerabile. 
Bazele câldurii sûnt supuse aceloraçi legi ca çi 
razele luminei. Când C. este însotitâ de luminâ, 
se numesce G. luminoasà; oind nu este înso
titâ de luminâ, se numesce G. obscurà. Unele 
corpuri, numite diatermane, lasâ sâ treaoâ C. 
prin ele, s. e. sarea cristalisatâ ; altele, numite 
atermane, nu lasâ sâ treaeâ C. prin ele, s. e. 
alaun ; un al treilea soiu de corpuri lasâ sâ treaeâ 
prin ele C. luminoasà, nu însâ çi cea obscurâ, 
s. e. sticla. Corpurile absorb 0 parte a câldurii, 
ce cade pe ele. C. se produce prin procese chi- 
mice (osddatiune), fisicale (transformarea miç- 
cârii sau a electricitâtii în C.) çi mecbanice 
(presiune). Mai demult se explicau fenomenele 
C.-ei prin présenta unei materii imponderabile, 
a(ji ele se cred afi causate de miçcâri spéciale mole- 
culare. C. se poate transforma în fortâ mecanicâ ; 
0 calorie poate produce ofoi-tâ de 424 kilogramo- 
metri (echivalentul mecanic al C.-ei). [—]

Gàldura animalà. Se scie câ corpul anima- 
lelor supeiioare (paserile çi mamiferele) are 0 
temperaturâ constantâ, ori care ar fi tempera
tura aerului incungiurâtor. Aça s. e. temperatura 
norraalâ a omului e aproape de 37-2°, fie locuitor 
al terilor calde sau al celor reci. Nu e acelaçi 
lucru çi eu celelalte animale, mai inferioare, a 
câror temperaturâ se sebimbâ mai mult sau mai 
putin, dupa cea de afarâ. Aceasta aratâ în mod 
évident, câ înlâunti-ul corpului paserilor çi ma- 
miferelor se produce continuu 0 cantitate, mai 
mult sau mai putin mare, de C., dupâ variatiile 
externe, numitâ C. animalâ. Numai astfel putem 
lupta impotriva frigului, çi ne putem pâstra tem
peratura de 37 grade. C. animalâ nasce în te- 
sutui-i, în timpul numeroaselor reactiuni cbimice, 
cari întovârâçesc respiratia çi nulritia tuturor 
oelulelor corpului nostru. Se scie câ eu eût uu 
organ functioneazâ mai iutens, eu atâta produoe 
0 mai mare cantitate de C. [Prof. Voinov.] 

Plantele spro a trâi, au nevoie de 0 tempe
raturâ anumitâ; determinarea ei mai aratâ câ,
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pentru flece planta exista un minimum de- tem- 
peraturâ, din jos de care ea nu mai vietuiesce ; 
un maximum de temperaturâ, de asemenea preste 
care via^a înoeteazâ; între aceste doue tempe- 
raturi limite, gâsindu-se una, temperatura optimà, 
la care viafa se manifesta eu cea mai mare 
energie ; s. e. pentru seminte în genere, optimum 
de temperatura e cuprins între 10°—20°. In 
anumite împrejurâri se poate constata la plante 
producere de (3. Lamarck la 1777 cel dintaiu a 
observât producere de C. în tiinpul înflorirei 
plantei Arum italicum Mill. ; Senebier, la A. ma- 
culatum L., a observât o temperatura eu 9° mai 
sus decât acea a mediului îneungiurâtor ; la A. 
cordifoüum, din Madagascar, s’a observât pânà 
la 25°, etc. Acelaçi fenomen se observa çi într’o 
grâmadâ de seminte ce înooltesc, çi se scie, câ 
de multe ori primàvai'a în magaziile de bucate 
(grâu, orz, etc.), netinute în conditii bime, se- 
minîele »se încing«, adecâ se îocâl^esc, câci 
încep a încoltî, mai eu samâ din causa ume- 
(Jelii ce favoriseazâ încoltirea. C. delà plante e 
resultatâ din modificârile chimice, ce se petrec 
în interiorul corpului lor.

Cale,drum, stradâlargà(v. comunicatia) ; canal, 
conduct, s. e. câile respiratorie (v. respiratia). 
C. laeteà, num. çi C. lui Troian sau C. robilor, 
zona, fàçia luminoasâ pe boita cereascà, ce îm- 
pârtesce firmamentul în doue parti aproape égalé. 
Consista din nenumerate stele çi stelute çi din 
nebuloase. (v. çi Stele fixe.)

Caleasa, (Caleascà, delà polon. ealasca), trâ- 
surâ de lux, uçoarâ, eu patru roate çi pe arcuri, 
descoperitâ sau pe jumëtate acoperitâ.

Caleçons, (franc.) ismene.
Caledon, ailuent al rîuluî Oranje.
Caledonia, la Romani numirea parti! nordice 

a Scotiei.
Ganalul Calédonie, canal înScotia delà Oceanul 

Atlantic pe la Fort William câtrâ Marea de Nord ; 
97 km. lung.

Marea Galedonicà, numii'e data mai de mult 
pài’tii Oceanului Atlantic, situatà între Scotia çi 
insulele Hebride.

Caledonia nouâ, (Baladeal, insulà australâ, si- 
tuatâ spre sud-vest delà Hebridele noue ; 17,090 
kma. eu 62,752 loo. (1889), dintre cari preste 20 mii 
europeni, ceialalti negri australi, selbateci, unii- 
canibali. C. a fost descoperitâ de Cook la 1774; 
1853 fù ocupatâ de Franoezi, cari o folosirâ ca loo de 
deportatiune. Numai putin colonisatâ. Producte : 
oafea, zaJiàr, orez, bumbac. Capitula Numea.

Cale feratà, drum eu çine de fier (a^i de otel), 
pe cari se miçcâ materialul rulant (vagoane, lo
comotive, vagonete, dresine, plugiui de zàpadâ, 
etc.) prin foi'ta animalà, electrodinamicâ, eu abur 
sau aer comprimât, petrol, etc. In 1829 dupa con- 
oursul delà RainMll, unde locomotiva »Rocliet« a 
lui Stefensohn a luat premiul I, în Englitera pe 
lângâ linia Stokton-Darlington, care se exploata 
delà 1825 eu cai, s’a mai înfiintat în 1829 çi linia 
Liverpol-Manchester, punêndu-se ambele în cir- 
culatie eu aceste locomotive »Stefensohn«. Prima 
cale ferata s’a desohis; în Belgia delà Biuxela 
la Malin în 1835, în Germania intre Nürnberg- 
Fürth. la 1835, în Francia între Paris-St. Germain 
la 1837, în Austria între Viena-Vagram la 1838, 
în Ungaria între Budapesta-Vâcz la 1846, în 
Transilvania înti'e Arad-Alba-Iulia la 1868 çi în

Remania delà Bucuresci la Giurgiu la 1869, com- 
pletându-se pana la finele 1896 eu alte linii în 
lungime totalà de 2826 km. Câile ferate, fie pro- 
prietate a statului sau particularâ, sûnt de régula 
administrate de o directiune generalâ, ajutatâ 
de un consiliu de administrafie çi împârtità în 
Directiuni sauServiciuri de: Miçcare, Fractiune, 
Intretinere, Çomptabilitate, Personal, Control, 
Ateliere, Lucrari noui. Medical, Contencios, Eco
nomat, etc.

Corpul câii ferate se compune din suprastruc- 
tara adecâ : calastul eu traversele çi materialul 
metalic precum : çine, contraçine, schimbâtoare, 
inimi, materialul mërunt, etc., çi din infrastruc- 
tura, adecâ: tcrasamentele çi parte din luci-ârile 
de artâ precum : poduri, podefe, viaducte, ziduri 
de sprijin, drenaje, etc. C. f. mai este ca inaterial 
fix înzestratâ eu clâdiri precum : clâdire de câlâ- 
tori, économat, magazii, cantoane, cheuri, re
misa de maçini, castel de apâ, etc., çi eu de- 
pendinte precum : plaça turnantâ, car ralant, 
semaphor, aparate de blocare, pod cântar, co- 
loanâ hidrauÛcâ, groapâ de cenuçe, macara, tipar 
de incârcare, opritor, baiierâ, stîlpi kilometrioi 
çi hectometrici, etc.

Se deosebesc:
G. f. normale, cari au o intradistantâ de 

1-435 m., C. f. ânguste, cele eu o intradistantâ 
mai mica, çi G. f. largi, cele eu o intradistantâ 
mai mare de 1-435 m. ; G. f. principale sûnt acele 
cari fiind mai solide pot suporta o povaiâ mai 
gréa çi un trafic accélérât çi mai mare, legànd 
oraçe principale între ele ; oelelalte C. f. de mai 
putinâ importantâ, însà tôt de interes general, 
sûnt C. f. aecundare sau vicinale.

C. f. locale sûnt C. f. seoundare construite 
în conditiuni normale sau spéciale pentru anu
mite transpoi-turi çi de un interes local sau privât.

Astfel deosebim: G. f. montane, acele cari 
ureâ pante mari din causa terenului acidentat 
al muntilor çi daeâ sûnt înzestrate eu çine eu 
dinti, de cari se prinde roata locomotivei, se nu- 
mesc C. f. dinfate, iar daeâ vagoanele sau càru- 
cioarele circula atârnate pe funii de otel çi sûut 
trase eu tringhii, atunci se numesc C. f. funi- 
culare. G. f. suterane sûnt acele, cari sûnt con
struite în tuneluri sub strade sau rîuri, iar C. 
f. pneumatice acele, ale câror vagoane sûnt puse 
în miçcare prin gol çi presiune de aer, în oraçe 
eu deosebire pentru transporturi postale, çi G. 
f. electrice atunci, cànd vagoanele sûnt puse în 
miçcare prin electricitate, (v. Traotiuue electricâ.) 
Daeâ C. f. se aflâ açezate pe stîlpi, console, via
ducte înalte astfel, câ de desupt locurile remân 
disponibile çi circulatia liberâ, atunci se nume.se 
C. f. aeriane. C. f., cari deservesc un annme scop, 
precum legâtura suburbiilor dintr’un oraç, se nu
mesc C. f. urbane. C. f., care întra în curtea 
unui stabiliinent industrial sau a unei fabrice, 
se numesce G. f. industriaU ; acea, care în- 
lesnesce transpoi-turile din interiorul unei carieri 
sau minâ pentru exploatarea ei se numesce C. 
f. de mintt. C. f. cari se pot démonta, trans
porta çi açeza din non pe un ait loc in mod 
repede, se numesc G. f. portative. C. f. 9ar! 
deservesc casarme çi spitale militare, forturi çi 
scopuri stratégies, se numesc G. f. militare.

(Liter. : »Curs elem. despre consti-uctia çi între- 
tinereaC.-lorf.« de George N. Opran, (1895) ;»Su-
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prastructiiri de cale metalicâ®, eu studiul unui nou 
sistem de 1.1. Puçcariu, (Bue., 1885) ; »Descrierea 
uneltelor de cale» de 1.1. Puçcariu, (1896) ; »In- 
structiuni relativ la Serviciul de miçcare» de 
Al. Cottescu çi Al. S. Mareçu, (1893, editura C. 
F. R.) ; »Câlâuza mecanicului de locomotive»: de 
Henri Mariu, (Bue., 1892) ; «Geografla C.-lor f.« 
de I. Calmar, (Bue., 1879.) [I. I. P.]

C. /. silvice sûnt C. f. vicinale, pe ale oâror 
çine roteazâ vagoane compuse spécial pentru 
transportul productelor silvice pânâ la proxima 
gara cri staiiune de vapoare. Ca motor la miç- 
carea vagoanelor se folosesce vaporul, gravita- 
(iunea, çi în fine çi puterea animaleior tiàgë- 
toare. C. f. s. sûnt de doué categorii: stabile, 
cari se clâdesc pe basa mai solidà dupa sistemul 
C. f. normale pe duratâ mai lungâ, çi trans- 
portabile, de construclie mai uçoarâ eu infra- 
struoturâ foarte simplâ ; suprastructura consista 
din ente o pâreclie de çine întârite pe traverse 
de lemn sau de fier eu o greutate de ca. 50 kgr., 
astfel câ doi oameni le pot mauua çi açeza la 
locul lor; se pot muta" dintr’un loc în altul. 
Depârtarea çinelor variazâ delà 0'4—0'6 m., 
iar greutatea çinelor pe metrn curent delà 
4—lOlcgr. (Cf. »Die Waldeisenbalinen» de Eunne- 
baum, 1886.)

G. f. transportabile sau Décauville se între- 
buinteaza astâ(Ji foarte des în agriculturâ ca çi 
la exploata(iuni de pâduri, mine, cariere, fabrici 
çi tôt felul de instala(iuni çi întreprinderi in
dustriale, unde este multâ oâràturâ. Ele se com- 
pun din nisce çine mici de fier pe postamente 
de fier sau de leiiin, cari se pot lua çi açeza 
ou multâ uçurintà în ori ce direcfiune, çi apoi 
din vagouete în forma de coçuri concave ori 
plane, etc., de cari se leagâ mai multe la olaltâ. 
Pentru descârcat sûnt astfel construite, ca sa 
se deçerte singure dinti-,odatà în urina unei sin- 
gure îmboldiri. Ca for(â motrice servesce o lo- 
comotivâ uçoarâ de 2—6 cai putere, cai, câni 
çi oameni. Un cal poate sâ tragâ 6—10 vagonete 
încârcate eu cête o jumëtate pânâ la un metru 
oub. de pâment sau alte greutâ(i sirailare.

Caleldoscop, (grec.) instrument optic ; un tub, 
în care privind vedem nisce fragmente de sticlâ 
coloratâ reflectându-se de mai multe ori pe 2 
oglin()i, ce stau plecate una câtrâ alta. Prin în- 
vêrtirea tubului imaginele acestea iau diferite 
iorme. Inventât de Brewster.

Calem, în ïurcia localul de admiuistratie pu- 
blicâ, cancelarie, birou ; peana de scris (delà lat. 
Calamus). Calemgiu, scriitor.

Calembour, v. Calambur.
Calemes, denumirea ce se dâ modului din 

figura a patra (sau figura ântâiu luatà în în(eles 
larg) a silogismului, în care conclusiunea nega- 
tiyà (e) este dedusâ din împreunatea unei pre- 
mise universale afirmative (a) çi a nneia uni
versale négative (e). S. e. :

Toate figurile patrate sûnt paralelograme 
Uici un paralelogram nu e trapez 
Nici un trapez nu e figui'â patratâ 

Schéma obicinuità în Logicâ pentru a arëta acest 
mod este urmâtoarea:

P a M
M e S
S e P.

Calendae, la Romani prima 4î o fiecârei luni, 
s. e. Calendae lanuarii. Numele se dériva din 
calare (a chiema), pentru-câ în (jiua prima a 
lunei poporul era chiemat pe capitol ca sâ au()â 
delà pontifici, câte dila sûnt în aceea lunâ pânâ 
la Nonae, precum çi alte sciri.

Calendar, (din lat. *Galendae<), consemnarea 
(jilelor unui an, aranjate dupâ septêmâni çi luni 
pe lâugâ indicarea serbâtorilor, faselor lunei, re- 

■sâritul çi apusul soarelui çi altor date astrono- 
mice. Trebuinfa împârtirii timpului afost de mult 
simfitâ çi a avut de résultat întroducerea lunilor 
de 29 çi 30 (}ile, timp ce corespunde aproximativ 
faselor lunei. Unitate mai mare formeazâ anul 
solar de 365'/4 (Jile, cunoscut déjà prin secl. XJV 
a. Chr. preofilor egipteni. Solon a introdus (594. 
a. Chr.) anul lunar, constàtâtor din 12 luni de 
câte 29 çi 30 (}ile, în total deci de 354 ()ile; 
pentru a se aduce acest an în consonanfâ eu 
mersul soarelui, tôt la 3 ani se adâuga âneâ o 
lunâ de 30 (}ile. Acest sistem îl perfecîionà 
Cleostrat (olimpiada 61), întroducênd un ciclu 
de 8 ani, dintre cari în anul 3, 5 çi 8 se in
tercala câte 0 lunâ de 30 (jile, çi astfel durata 
mijlocie a anului era de 365V4 <Jile. Impreju- 
rarea, câ 235 luni sinodice sûnt aproape égalé 
eu 19 ani tropici, îndemnà pe Meton (432 a. Cnr.) 
sâ formeze un ciclu de 19 ani de câte 354 <jile 
eu 7 luni intercalare de câte 30 (Jile pentru anii 
3, 5, 8, 11, 13, 16 çi 19 ai ciclului. La Romani 
era în us anul alban de 10 luni = 304 (Jile. 
Numa Pompiliu reforma prima datâ anul, mai 
apoi Iulius Caesar (v. An), statorind durata 
medie a anului eu 3651li (Jile aça, ca 3 ani comuni 
sâ aibâ câte 365 (Jile, iar al patrulea 366 (Jile; 
equinocjiul de primâvarâ sâ fie în 24 Martie. 
Anul constâ din 12 luni: lanuarie = 31 (Jile, Fe- 
bruarie 28, Martie 31, Aprilie 30, Maiu31, lunie 30, 
Iulie 31, August 31, Septembre 30, Octobre 31, 
Novembre 30, Décembre 31 (Jile. In anul visect 
(Jiua intercalarâ se adauge la Februarie (v. an 
visect). Anul calendarului iuüan eu 36574 (Jile 
e mai lung decât anul tropic eu 11' IA", ceea ce 
în vr’o 129 ani face diferenjâ de o (Ji. Aceastâ 
eroare a observat-o déjà sinodul din Nicea, (equi- 
nocjiul era la 325 în 21 çi nu în 24 Martie), care 
a çters simplu difereuja fârâ à lua vr’o dispo- 
sitie ca sâ se delâture eroarea pentru viitor. 
Propuneri pentru îndreptarea calendarului s’au 
fâcut déjà prin secl. XV, dar abia la 1582 s’a 
îndreptat eroarea prin coraisiunea convocatâ de 
papa Grigorie XIII. Pânâ atunci eroarea cresouse 
la J 3 (Jile aça câ equinocjiul de primavarâ câdea 
pe 11 Martie. Pentru a nu schimba hotâiirea si- 
nodului din Nicea, se decise ca equinocjiul sâ 
se stabileascâ în (Jiua de 21 Martie, spre care soop 
în anul 1582 se eliminarà 10 (Jile din luna Oct. 
soootindu-se dupâ 4 Oct. numai decât a doua 
(Ji 15 Oct. Pentru delâturarea erorii pe viitor se 
hotâri durata medie a anului eu 365 (Jile, 5 ore 
49' 16". 4(X) ani gregoriani sûnt ou 3 (Jile mai 
scurp decât 4(X) ani iuliani. De aceea s’a ho- 
târit ca fiecare an comun sâ aibâ 365 (Jile, anii 
visec(i 366 (Jile, dar dintre anii seculari numai 
aceia sâ fie visecji, cari se pot divida eu 400 
fârâ rest, coialalfi sâ remânâ ani comuni. Astfel 
în calendarul gregorian anul 1600 a fost an visect, 
anii 1700, 1800 însâ au remas ani comuni, çi 
astfel diferinja fajâ de C. iulian a crescut eu 2 (Jile,
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fiind acum de 12 (}ile. Anul 1900 va fi dupa C. 
iuiian an viseot, dupa C. gregorian an comun, 
deci diferin^a va fi de 13 (}U0- Deoareee 400 ani 
gregorianl sûnt numai eu 2 ore 53 minute mai 
lungi decât 400 ani tropici, calculul C.-lui gre- 
gorian e mai perfect deoàt cel iuiian. C. gre
gorian sau stilul nou a fost primit eu timpul în 
toate terile apusene, numai biseriea orientalâ a 
refusât pânâ acum primirea lui, folosindu-se de 
C. iuiian sau stilul vechiu.

Pentru a afia (Jiua septëmânei core.spuncjetoare 
ori cârei date a anului, servesce litera Duminecii 
(v. ac.). Ordinea literelor Duminecii se répéta tôt 
dupa 28 ani ; numërul care aratâ, al câtelea e un 
an anumit în perioda de 28 ani, se numesce cercul 
solar §i se afiâ a§a, ca la numërul anului adaugem 
9, suma o dividàm ou 28, restul ne ai atâ cercul 
solar, daeâ nu remâne nici un rest atunci 28 e 
cercul solar.

0 parte esentialâ a C.-Iui o formeazâ indi- 
carea serbàtorilor bisericesci. Acestea sûnt sau 
serbàtori fixe (Anul nou 1 lan., Boboteazâ 6 lan., 
Bunavestire 25 Martie, Cràciunul 25 Dec., etc.) 
sau serbàtori mobile ; aoeste din urmâ atârnâ delà 
serbàtoareaPaçtilor. Dupa hotarirea sinodului delà 
Nicea, Paçtile au sa se serbeze în prima Duminecà 
dupà prima luna plinâ, ce urmeazâ equinoc(iului 
de primâvarà. Statorirea datei pentru aceastà lunâ 
plinâ se face eu ajutorul JËpactelor (v. ac.).

C. ovreesc sau iudaic, se baseazà pe regulele 
patriaichului Hidlel (pe la 358); anul comun 
constâ din 12 luni, de câte 30 çi 29 (Jile ; într’un 
period de 19 ani sûnt 7 ani visec(i de câte 13 
luni ; astfel ovreü au 4 feluri de ani de câte 353, 
354, 355, 383, 384 çi 385 (jile.

C. mohamedan, calculeazà eu ani lunari de 
12 luni, lunile de 30 ?i 29 (Jü® ; în luna ultimâ 
a anilor 2, 5, 7, 10, 13,15, 18, 21, 24, 26 ?i 29 
dintr’un ciclu de 30 ani, se mai adaugà câte o (ji.

C. republican-francee, se înoepea eu equi- 
noc(iul de toamna. Anul avea 12 luni de câte 
30 (Jile, eu câte 5, sau în an visect 6 (Jile in- 
teroalai’e la fine; 4 ani formau o franciadà; luna 
se împài-tia în 3 deoade. Acest C. a fost dé
crétât de couvent în 6 Oct. 1793 ; Napoléon Î1 
înlocui eu O. gregoriau în 1806.

G. perpetuu, tabelâ ce confine 4ilsle anului 
eu literele repetite A—G, apoi epactele çi nu- 
merii de aur. Cunoscènd litera Duminecii se 
poate alla pe aceastà tabelâ întreg C.-ul unui an.

Mai de mult C. cuprindea numai date pur 
calendaristice ; mai apoi s’au adaus povete çi 
profetii. In timpul din urmâ s’a desvoltat o 
adevêratâ Uteraturâ calendaristicâ, urmârindu-se 
prin edarea anualâ a oalendarelor çi lâtirea de 
cunosointe folositoare, desvoltarea gustului do 
cetit la popor, etc. fiind ele cele mai eficaco 
mijloace de a pâtininde pânâ çi în coliba sâra- 
cului. (v. Literatura-calend.) [p.]

C. roman vechiu s’a desvoltat din Fasti (v. ac.) 
çi indicé: 1) Calendae~le (v. ac.); 2) Nonae-le 
(v.ac.);3) Idele (v. ac.) ; 4) Nundinae-le (v.ae.);
5) Dies fasti, adecâ serbâtorile lunei în legàturâ 
eu sei'viciul divin, sacrificiu çi înoetare de lucru ;
6) Dies nefasti, adecâ (Jilele oprite, în cari nu 
setineanici judecatâ, nici adunare publicâ, çi cari 
se însemnau eu N. 7) pilele de neferioiri pentini 
imperiu, s. e. Dies alliensis, ((Jiua luptei nefe- 
ricite delà Allia, 15 Oalendae Augusti = 18 Iulie).

Despre toate aceste se purtau annales, numite 
fasti calendares. Administrarea C.-lui a fost data 
in giija preotilor, anume a pontifioilor, ôari pu- 
blicau poporului cele ce avea sà scie, adaugênd 
çi alte soiri referitoare la începerea lucrului în 
luna respectivâ. Administrarea C.-lui era secretul 
pontifioilor. Decemvirii au fâcut propunere pentru 
regularea C.-lui çi Cr. Cneius Flavius a tâiat îti 
piatrâ fasti calendares çi i-a publicat. In timpul 
vechiu, C. nu era acelaçi pentru întreg impérial, 
pentru-cà unele (eri çi oraçe aveau C.-le lor se- 
parate. Din C.-le vechis’aaüat numai un exemplar 
original în Borna; se pâstreazâ inpalatul Maffei. 
(Cf. Cultul pâgânçi creçtin de Dr. At. Marienescu.)

C. florilor, (botan.) ordinea în care urmeazâ 
în decursul anului înflorirea plantelor (v. Goo- 
grafia plantelor).

Calentura, morb febril caractérisât prin afec- 
tiuni grave ale creerilor; ataeà pe marinari în 
regîunile tropice.

Calenz(u)oli, Giuseppe, dramaturg italian, n. 
1815 în Florenta; a soris mai multe piese dra- 
matice, comedii scui'te, în cari se cuprind ca
ractère bine precisate çi un umor natui'al. (»Duo 
padri ail’ antioa« ; »Le donne invidiose»; »I1 veochio 
celibe e la serva«; »La Spada di Damocle«.)

Calfatagiu, (marinâ) acfiunea de a umplé go- 
lurile lâsate între bordage, fie pe punte fie pe 
pâreti, eu stupa, care se întroduce pânâ ce so 
umple golul prin ajutorul uuei dàlti çi al unui 
ciocan. Pe deasupra se toarnâ smoalà topità, 
care isolând stupa, o împiedeoà de a putre(Ji îu 
contact eu apa. C. fin se executâ eu stupa de 
bumbac acoperitâ eu ipsos. -Pe vasele de fier 
sau ojel actuale, nu se mai càlàfàtuesc decât 
puntile.

Calhoun, (pron. kelun) lohn Caldwéll, om de 
stat amerioan, n. 1782 în Carolina de sud; 1807 
advocat în Abbeville ; 1810 membru în congresul 
Statelor-Unite ; 1817—24 ministru de resboiu 
sub presidenjia lui Moni’oe ; 1824 vicepresident. 
Statele industriale de nord çi de vest au exo- 
perat 1828 un tarif de vamâ, care vâtëma in- 
teresele statelor sudice. La îndemnul lui C., 
Carolina de sud a protestât contra acestui tarif, 
euunjànd principiul, câ singuratioele State ar 
avé dreptul a nu recunoasce legi de ale con- 
federatiunii (principiul nulifica(iunii). Protestul 
însâ nu fù sprijinit de celelalte State sudice. 
C. a remas pânâ la moarte un sprijinitor al 
intereselor sudului, çi un apëràtor al sclàviei. 
Dootrinele sale : nulifica(iunea çi necesitatea 
sclàviei, au înâsprit mult rapoitul dintre statele 
sudice çi cele nordice. f 1850 în AVashingtou.

Caliban, în »Viforul« lui Shakespeare un mon- 
stru plin de instincts ordinare. (v. çi Ariel.)

Calibrare, operajiune care are de scop a ré
gula forma unui obiect, eu ajutorul unui ca- 
libru. In atelierele de constnacjiuni calibrn (tipar) 
este 0 piesà de tablâ subtire, tâiatâ dupa oum 
trebue exécutât profilul obiectului. In artileiie, 
prin C. se întelege visita anualâ ce se face gu- 
relor de foc, eu ajutorul unui proiectil verifi- 
cator întrodus în (eava tunului, çi care trebue 
sâ treaeâ liber în tôt Itmgul ei.

Calibru, diametrul interior al unui cilindru. 
La arm ele de foc s’a redus în anii din urma 
raârimea calibj-uliii, astfel cà pusoile, cari aveau 
mai de mult un C. de 15—12 mm., an acum
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în Austria çi Francia un C. do 8 mm., în Ro- 
mânia çi Italia (j'ô mm., etc. çi se fac încercâri 
eu arme de un C. de 6 mm. Tunurile au, con- 
form scopui'ilor oàror serveso, un 0. foarte di- 
ferit (t. de monte 7 cm.; t. de camp 8—9 cm.; 
t. de oetate 12, 15, 18, 21 çi 24 cm.; iàr t. de 
flotâ 21—36 cm.).

Calice, (botan.) primul înveliç, cel mai extern, 
al periantului (y. ac.), corapus dintr’im veiticil 
de fruDze modificate, numite sepale, de forma 
çi în numër foarte variabil. C. poate fi : mono- 
sepal (monofil, gamosepal) sau polisepal (polifil, 
dialisepal), dupa cum sepalele se unesc prin mai1- 
ginile 1er într’o singurâ bucatâ, ori remân eu 
totul dinsrincte, libéré. C. monosepal poate fi : 
paiiit (bi-tri-quadri-, etc.), daeâ sepalele se unesc 
numai la basa; fid (bi-tri-quadri-), daeâ sepalele 
se unesc pànâ la niijloc; dentat (bi-tri-quadri-), 
daod sepalele remân libéré numai la vîrf; întreg, 
când marginea limbului nu e de loc divisatâ. 
Ori çi cum ar fi la C. monosepal se distinge un 
tub, un gât çi un limb. C. mai poate fi : régulât, 
daeâ sepalele sûnt asemenea çi simetric dispose ; 
neregulat, când sepalele sûnt neasemeni, oesi- 
metrice; petaloid, când e colorât altfel decât 
ooloai'ea lui verde obicinuitâ, (s. e. la Rodiu, di- 
vorse Eanunciüacee) ; galeat, când are forma de 
cascâ ; bilahiat, eu 2 buze, ca la Trifoiu, Labiate ; 
■pintenat. Dupa cum C. çade prea pu(in la floare, 
inaimult, ori îçisebimbâ eu timpul caracterele lui, 
se mai (Jice : fugace, caduc (decidnu), persistent, 
marcescent (la Nalbâ), aerescent (induvial).

Càliceanca, odinioarâ Càldnceanca çi Câlàn- 
ceni, suburbiu al oraçului Cernant în Bncovina, 
eu 1813 loc., bisericâ, çcoalà primarâ çi abatoriu.

[Dr I. G. Sbiera.]
Caliche, mineralul dio care se extrage Cliili- 

salpetml.
Calichon sau Calachon, (franc.) instrument 

musical din secl. XVI ; o mica lautâ ou gâtul lung 
çi 2—6 coarde, cari se puneau în vibratie de 
degete ori prin plectru.

Caliciflore, (botan.) în clasificatia lui Bentham 
çi Hooker a 3-a sérié din Dicotiledoanele poly- 
petale, caracterisata prin; Calice gamosepal, 
fonhat din l'eunirea mai mare ori mai mica a 
sepalelor la basa; pâi'tile libéré ale sepalelor, 
petalele çi staminele inserate pe marginea cupei 
calioinale eu aparenta unui receptacul; ovarnl 
îi.chis în tubttl calicinal, prin urmare e infer. 
Cuprinde multe familii de plante, distribuite in 
mai multe cohorte; s. e. Rosaceele, Leguminoa- 
sele, Umbeliferele, etc.

Caliciform, (botan.) ce se aseamëoâ eu un 
cahee ; caliculul, involucru, indusia, pot fi C.

Calicot, pânzà de bumbac, des (esutà, adeseori 
çi stambâ ooloratà ; se numesce asttel dupa oraçul 
Calicot din India, unde se fabrica mai înainte.

Calicul, (botan.) calice mic, învëliç de organe 
trunzoase în afara caliciului, compus din frunze 
m aoelaçi numër ca sepalele, ori în numër di- 
ferit çi alterne eu ele. Se poate observa la 
multe Rosacee, Malvacee, la (jarofite, etc.

Calicut, (Calieat), oraç în presidentia indo-brit. 
Madras, capitala districtului Malabar; 65,710 loc. 
(1891). Aci a ancorat prima data în India Vasco da 
Oamala 1498. Delà 1790 în posesiunea EnglezUor.

Calif, V. Chalif.
Callfar, (Gasarca rutila), paseve înnotâtoare

din fam. Tadornidae, eu pene, preste tôt, ruginii, 
însà cele de pe tîmple, precum çi unele din 
aripi albe, iar plutitoarele din aripi çi cârmacele 
din coadâ, negre; pe timpul nâpârlirii o fâçie 
verde-înehisâ, în forma unui inel, se ivesce pe 
grumazii acestei paseri ; ciocul ei e negm çi pi- 
cioarele sure. Lunglmea corpiüui e de 62 cm., 
long, aripilor de 36 cm. çi lung. oodii de 14 cm. 
Petrece prin regiunile sud-estice ale Enropei çi 
pârtile mârginaçe ale Asiei. [V. B.]

Califloatiune, atribuirea sau posederea unei 
calitâti, unui titlu; apoL çi conditiuuile, capaci- 
tatea pentru ocuparea unui post, unei funefinni 
(r. Admisibilitatea în fuuctiuni). In materie de 
drept Galificat însemneazâ: distins, de însuçiri 
spéciale ; orima calificatâ = o crimâ sàvîrçità în 
circumstante agravante, care se pedepsesce eu 
0 pedeapsà mai asprâ.

California, fcrmul vestic al Americei de nord, 
delà Cap San Lucas pânâ la gradul 42 lat. nord. ; 
delà 1848 e impartit în douë: C. snperioarà çi 
C. inferioarâ. 1) G. superioarà, unui din statele 
Uniunii nord-americane, se mârginesce la nord 
eu Oregon, la est eu Nevada çi Arizona, la sud 
eu Mexico (C. infer.), iar la vest eu Oceanul 
Pacific; 408,737 km.* Munfii C.-ei se ramifîcà 
în partea nordicâ din muntele Shasta (4401 m.) 
pomesc apoi spre sud ; în apropierea termurilor 
Oceanului Pacific mi çir sub numele de Coast 
Range pânâ la golful San Francisco, de aci 
înspre sud sub numirea de çirnl San Bernardiuo, 
Santa Lucia çi muntü de ciocoladâ; pai'alel eu 
acest çir se întinde delà Shasta spre sud-est 
çirul de niunti Sierra Nevada (punotul cel mai 
înalt e Mt Whitney 4404 m.) Aceste douë çiruri 
desfac (oara în 3 regiuni: a) litoralul eu vâi 
foarte roditoare, (ermul e stâncos çi sàrac în 
porturi bune; b) Valea Sacramento (l'oditoare) 
çi San Joaquin, ici colea eu moraçtine (lacul 
Tulare) çi finutuii seci ; c) tinutul de pe coastele 
vestice ale Sierra Nevadei, eu vâi roditoare, pà- 
duri çi pasuri bune. In partea sudicâ a C.-ei se 
aflâ multe bàlti çi lacnii fârâ scurgere, unele 
formând depresiuui considerabile (Death Valley, 
Diy). Biuri mai mari sûnt Sacramento, ce isvo- 
resce în Mt Shasta çi curgênd spre sud se unesce 
ou S. Joaquin, care vine dinspre sud, o ia apoi 
spre vest çi se varsà în golful San Francisco, 
care stâ în legâturà eu oceanul prin «poaifa 
de aur.< Glima e variatâ: în partea nordicâ çi 
mijlocie neguroasâ, în partea sudicâ e caldâ; 
ploi abondente. Loeuitorii eraula 1890: 1.208,130 
(afarâ de vr’o 10,000 indiani selbatici), între cari 
75,218 Chinezi, a câror imigrare a trebuit re- 
strinsâ prin legislafinne. Çcoale are C.: o uni- 
versitate a statului, 14 çcoale sup., cercetate do 
3308 studenti; çcoalele poporale au fost cerce
tate 1892 de 143,733 copii. Produete: grau (în 
cantitàti mari) çi aile cereale, cartoB, legume çi 
pometuri escelente, vin, bumbac, pàdurile dau 
escelent lemn de constructii, arbori uriaçi (v. 
Valea Yosemité). Viticultura e înfloritoare. Pes- 
ouit (balene, sardine, sardele, etc.) Bogâtia în 
aur a C.-ei e renumità, aur se aflâ în 31 co- 
mitate, argint în 12; se mai aflâ aramâ, fier, 
plumb, platinà, etc. apoi cârbuni de piatrâ, pe- 
troleu çi asfalt. Industria e destul de desvol- 
tatâ, comerciul viu çi extins. Lungiraea câilor 
ferate la 1893 era de 7225 km.; fiota comérc.
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nuinerâ ca. 1000 corâbii. Consiitufia dâ drept 
électoral fiecâmi bïrbat îu etate do 21 ani îm- 
pliniti, dacâ a petrecut cel pufin 1 an în C. 
Indianii çi Chinezii nu au acest drept. Puterea 
administrativâ o are guvernul eu mai mulfi func- 
tionari aleçi de popor pe 4 ani. Le^slatiuuea e 
senatul iji oamera; senatorii (40) se aleg pe 4 ani, 
deputatii (80) pe 2 ani. Judecàtorii sûnt alegi de 
popor pe 4, 6 sau 12 ani. Finanfe: 1893/4 ve- 
niturile statului 17 5 mil. dol., datoria statului 
2.703,500 (1889). Capitula Sacramonto, oraç prin
cipal San Francisco.

Istoria. Iferinùrii C.-ei s’au descoperit în 
cursul secl. XVI, dar abia pe la 1768 au în- 
temeiat Spaniolii primele colonii prin misionari. 
Regimul republican din Mexico »secularisà« C., 
misionarii o pâràairâ, (eara decâ4ù. In urmà 
Mexico céda C. Statelor unité (1848) pentru 
15 mil. dolari. 1850 C. întrà în çirul statelor 
Uniunii amerieane.

2) C. inferioarà, (span. Baja G.J, peninsulâ 
americanâ situatâ între Oceanul Pacific çi sinul 
de California, formând un teritor mexican màr- 
ginit la nord ou statul C. super, çi Rio Colo
rado, terminatâ la sud în Cap San Lucas, avênd 
suprafatâ de 155,2(X) km.1 Aceasta peninsulâ e 
desparti ta de continental mexican prin golful 
de C., numit çi Marea Roçie (span. Mar ber- 
mejo). 'fermurii, mai aies cei estici, sûnt bine 
membrap, avênd multe porturi bune, navigatia 
însà e periculoasà din causa multor insuie mi- 
cute din apropierea termurilor. Interiorul pen- 
insulei e muntos, putin productiv; vâi roditoare 
sûnt putine ; rîurile sûnt mici, în timpul secetei 
seaeâ de tôt; cllma e oaldâ çi uscatâ, dar sânâ- 
toasâ. In 1882 C. inf. avea abia 30,208 loc. In- 
diani amestecati çi putini albi. Indimii sûnt 
foarte neculti. Mai demult misionarii îi conver- 
tiserâ la creçtinism, acum însà s’au reîntore la 
vechiul cuit al lunei; de altcuin sûnt desciiçi 
ca oameni pacinici çi buni de inimâ; ei îçi fao 
imbràcâmintea din fibre de Aloe. C. e bogatâ 
în aur, argint, aramâ, cârbuni, mercuriu, etc., 
dar aceste minérale sûnt putin exploatate. In 
golful de C. se pescuesc corale çi bureti, precum 
çi màrgâritare. Capitula peninsulei e La Paz.

California, al 341 planetoid.
Caligae, (lat.) încàltâminte de piele, în deosebi 

câltunii soldatilor romani. C. hispanicae, cio- 
boate spaniole, instrument de tortura.

Caligrafla, arta de a scrie frumos, de a forma 
semnele scrierii astfel, ca sa faeà o impresie 
esteticâ.

Caligula, G. Caesar, imperator roman (37—41 
d. Gbr.), fiul cel mai tinër al lui Germanicus çi 
al Agrippinei, numit C. dupa câltunii ce purta în 
lagàr-n. 12 d. Chr. Dupà asasinarea lui Tiberius 
(37) fu proclamât imperator ; la început a domnit 
eu întelepoiune, dar dupâ reînsànâtoçarea sa 
din un morb greu, a devenit grandoman, vo- 
luptuos, cumplit çi risipitor; çi-a ridicat statua 
proprie în mai multe temple, poruncind sâ fie 
veuerat ca 4eu- C- a întreprius contra Germa- 
nilor un resboiu ridicul, çi fàrâ a vedé pe inimic, 
a tinut 0 întrare triumfalâ în Roma. A câcjut 
jortfâ unei conjuratiuni, provocatâ de cru(}imile 
sale (41 d. Chr.)

Calimah, (Callimache, CallimakiJ, famihe boie- 
reasca moldoveneascâ, din care s’au ridicat 4

domni ai Moldovei çi un mitropolit. Deçi cel 
àntâiu domn din aceastâ familie se déclara de 
origine polonez, orig. mold. se vede din I. Ganta 
Letopis., Andréas Wolf, Mac Mihael, Zallony, 
în A. D. Xenop. Istoria çi Genealogia casei C. 
(1897 Bue.)

1) Teodor G., întemeietorul acestei familii, 
vornic de Câmpulung (Buoovina), apare în 1729 
într’un proceS pentru moçia Stàncesoi, proprie- 
tate çi a(Ji a familiei C.

2) loan G., al doilea fiu al lui Teodor, n. ca. 1690, 
studiase în Lemberg, ajunge la Constantinopole 
mare dragoman G741—1751 apoi 1752—1758), 
în care calitate impiedecà pe Turci de a întra 
în resboiul pentru succesiunea Austriei. Domn 
1758—61, nu s’a distins de Panarioti. Voi sâ 
întroducà darea »vàcàritului«, care fusese opritâ 
eu afurisenie delà patriarchie, dar întalni opositia 
mitropolitulni. Fàcênd pe acesta sa se retragâ, 
aduse mitrop. pe fratele sëu Gavril, care iar nu 
voi sâ ridice afurisenia. Introduse atunci o date 
nouà, »ajutorinta« de 11, 5, 3 lei, care dete ve- 
nituri çi mai bune ca vàcâritul. Avù neîntele- 
geri eu Austria, care fiind în resboiu eu Prusia, 
opria vitele mold. de a trece în Prusia. Inloouit 
eu fiul sëu, se retrase la Constantinopole, uude 
mai trâi 19 ani.

3) Ch'igore G., fiul lui loan, domn (1761—64 
çi 1767—69). Reduse câteva dâri çi puse sâ se 
scrie scondica obioeiurilor cuj'tei Moldovei.» Ruçii 
trimiteau emisari sâ révolté terile, el ucise pe 
unul çi arestà pe altul. isbuenind resboiul din 
1769, el se plânse la Turci câ n’are boni sâ 
stringà armatâ, çi dupâ ce i-se trimit mai multe 
sute de pungi, îçi plàtesce eu ele o parte din 
datorii. Ostaçii neplâtiti fug la Ruçi. Turcii cred 
cà este înteles eu Ruçii, îl duc la Constantinopole, 
çi-i taie capul.

4) Alexandru G-, fiul lui loan, domn (1795—99). 
Domnia lui este descrisâ blàndà çi pacinicâ, numai 
la »vâdrârit« a mai adâugat o para »numai acum 
într’acest an.»

5) Scarlat G., fiul lui Alex., domn (1812—19).
Domnia lui a fost blândâ (în 7 ani nici o exe- 
cutiuue capitalâ). Scutesce pe boieri de ori ce 
dare çi le dâ çi un numër de oameni (posluçuloi). 
De însemnat este o revolutie potolità prin sebim- 
barea boierilor; avù apoi greutâti din partes 
Rusiei. Sc. C. permite lui G. Asacbi sàtinâ cursuri 
de inginerie în 1. rom., ia mësuri contra ciumei, 
îngrijesce de podurile de lemn, întroduce cnrtofii 
în Moldova. Dupâ 7 ani se retrage çi moare(1821) 
otrâvit, càci era bànuit câ (ine eu levolutia 
greceascâ. [1. S. F.] _

Scarlat C. ne-a lâsat un monument de falâ 
pentru dînsul în condica sau codicele lui. Asupra 
codificatiunilor anterioare represiutà un pro
grès sensibil, câci pe când pravilele lui Mateiu 
Basarab çi Vasile Lupul sûnt nisce plagiate 
din dreptul roman çi în cea mai mare parte 
penaütàfi çi legi bisericesci, codicele lui C. (ine 
samà de obiceiul terii çi procédé într’un niod 
mai sistematic. Corapilatorul lui principal, s asm 
Christian Flecbtenmacher, un jurisconsult enn- 
nent, i-a dat aceastâ prerogativâ, dupà récente 
publica(iune »BürgerUcbes Gesetzbucli» (1818) 
a Austriei, înlàturând astfel pe cât se putea, 
greutatea aplicàrii codicelor vechi. El trateaza 
in 3 pài^i dreptul personal, dreptul real çi re-
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latia ainbelor drepturi. Trâsâturile principale se 
pot referi la robie, la càsâtorie, la moçtenire çi 
la cornerciu. Robia fù consfin^tâ în stareà ei 
trnditionalâ, ca o iobâgie venalà, care nu dâ stâ- 
pânului drept asupra vietii, çi numai în mod 
restrîns asupi'a averii robilor sëi. Càsàtoria este 
oprità pana în gradul al optulea de afinitate; nu 
se permite (impedimentum prohibens) între cei 
de dogme diverse, nici între rob çi liber; se 
déclara nnlâ o cununie sécréta; pentru divort 
se institue dicasterii duhovnicesci, cari trebue 
sa-çi baseze sententa pe considei’ante admise în 
genere în religia ortodcxâ çi speciflcate în con- 
dioâ. Dreptul de moçtenire se recunoasce fiilor 
$i ficelor deopotrivâ, ca în codicele Napoléon; 
archiereii pot testa numai asupra averilor ante- 
rioare hirotonisirii, sau dobàndite în urmà prin 
moçtenire ori legate; se rocunoasce dreptul de 
a testa §i câlugârilor, eu oarecari restrictiuni ; 
pentni a stavilî deràpënarea orfanilor, se iau 
preoautiuni riguroase prin epitropii. Relativ la 
coinerciu, întiinpinàm pentru primaoarà codi- 
licarea asociatiunilor çi a falimentelor. Condica 
a fost scrisà în grecesce çi tipâritâ la laçi, în 
aoeeaçi limbâ, eu multà îngrijire çi elegan^â, la 
1816. De abia în 1833, sub ocârmuirea ruseascà, 
s'a tradus pe românesce de acelaçi Flecbten- 
macber. (Xenopol, Ist. Rom. V, 426—37 çi Ist. 
casei C., Bue., 1897; Condica civilâ a princip. 
Moldovei. laçi, 1851.)

6) Gavril G., mitropolitul Moldovei (1760—86), 
frate eu loan-Vodâ C. La început mitropolit de 
Tesalonica, dar la 1760 al Moldovei. El a fost 
în toatâ via(a lui un apëràtor al poporului în 
contra làoomiei celor mari. La începutul pâs- 
toririi sale înfiin(à o tipografie, din care scoase 
la luminâ o evangelie romànâ, un cateebism, un 
ceaslov (orologiu), un encologiu çi un molitvelnic ; 
el puso çi pe archim. Macarie de prépara o gra- 
maticâ românà, prima în Remania. El zidi ca- 
tedrala sf. George din laçi, a cârei clâdire o su- 
pravegbià viitorul mitropolit lacob Stamati. In 
1769 începù resbciul niso-turc; în 26 Sept. 
Euçii întrà în laçi çi Gavril presideazâ depu- 
nerea juràmêntului de fidelitate a stârilor Mol
dovei oâtrâ împërâteasa Catarina. Ceva mai 
tànjiu se supuse eu biserica sa sub «archiereasca 
apërare çi sinodalnica ocârmuire« a aceleiaçi 
împërâtese. Atât mitropolitul cât çi boierimea 
se supuneau Ruçilor de extremâ nevoie, çi din 
neputinja de a sehimba lucrurile, ori ce ar fi 
fâcut ei ; càoi cât pentru Gavril, el era un bàrbat 
énergie, dupâ cum s’a vë()ut eu peasia vàoâri- 
tului (v. sub 2), çi din aceea, cà odatâ nu pregeta 
sâ protesteze în ornât mitropolitan, cucârjaîn 
mânà, în fruntea unei procesiuni numeroase, în 
contia împilârilor lui Gr. Gliica-Vodâ. Chiar çi la 
prefa(a codicelui de legi impus Moldovei delà St. 
Petei-shurg, pe care îl puse sâ-1 traducâ, nu 
lipsî sà aminteascâ cotropitorilor stràini, în forma 
unei scrisori adresate genei’alului Romantzoff, 
vechile drepturi ale patrie! sale. In 1771 Gavril 
cere delà acelaçi coinandant rus, sà deçerte Aca- 
demia, care delà ocupatie încoace nu mai func- 
tioua, de oamenii sëi, ca sa se deschidà din nou 
prin subsidiul birului anterior preo(esc de 4 lei 
pe an. Nu se alese nimic din afacerea, care 
anevoie se potrivia eu interesele marei împë- 
râtü. El mai scrise o epistolâ pastoralâîn contra

luxului, anatemati.sând femeile moldovene care 
poartà haine îmi)odobite eu aur sau argint. f 20 Fe- 
bruarie 1786, în viratà de aproape 100 ani, dupa 
ce pâstorise Moldova 26 ani. (Xenopol, Ist. Rom. V, 
621—22 çi Ist. casei C. Bue., 1897.)

Calimaki-Catargi, N.,om de stat roman, n. 1831, 
descindea din familia Uatargiu, iar prin mamà 
din familia Calimah, çi fiindcâ se credea, cà se 
va stinge aceastà familie, a luat çi numele de 
Calimah pe langà cel de Catargi. A fost ministru 
de externe delà 29 Nov. 1869pànàla 26Ian. 1870, 
de ideile lui M. Cogàlniceanu. Ministru pleni- 
poten(iar al Romàniei la Londra çi Paiîs în 1880 
çi 1881. (Cf. Menioriile regelui Carol, 29 Nov. 
1869; N. Calimaki-Catargi, La Question du Da
nube. Paris, 1881.) [I. S. E.]

Caliman, Asan, regele Românilor çi Bulgarilor, 
fiul lui loan Asan çi al Mariei, fica regelui un- 
guresc Andrei II (v. Asanescii). Un ait C. II, 
vërul celui dintniu, a càutat sà ocupe tronul 
Românilor çi Bulgarilor uci(Jênd pe Mihail çi 
luându-i so(ia, fica principelui sêrbeso Stefan Uroç. 
Acesta vine în Tîrnova, îçi ia fata, iar oamenü sëi 
ajung pe urraa lui C. U çi-1 ucid. Cu el s’a stins 
familia Asanescilor. (Cf. E. B. de Hurmuzaki, 
Fragmente din Ist. Rom. I.) [I. S. F.]

Càllman, munte între com. Neagra Çarului 
(j. Suceava) çi Trans., avênd ca piscuri în Trans. 
Bâtca 'pganului çi în Rom. Ciribuoul 1459 m.

Câlimânesci, com. rur. în Rom., j. Yâlcea, 
pl. Cozia, situatà în valea Oltulnî pe malul drept 
al acestui rîu çi formata din càt. : C., Gura-Vàii, 
Seaca, ^igània çi Càciulata, avênd în total 2088 loc., 
cari se ocupâ cu agricultura, apoi cu dulgheria, 
rotària çi dogària, mai pufini cu têmplària, olària 
çi fierària. Com. are o singurà biserica çi o çcoalà 
cu doi învëtàtori. Locuri marcante pe teritoml 
com. sunt: mànàstirea Cozia çi Ostrovul (v. ac.) 
Prin com. trece çoseaua na(ionalà Râmnic-Rîu- 
Vadului. Sat. C. numerà singur 1316 loc.

G. ca stafiune balnearà, încungiuratà de mun(i 
çi scutità de vénturi nordice, la o înalfime de 
270 m. deasupra Marii Negre, are un mare numêr 
de isvoare reci sulfuroase-iodate-sàrate, cari erau 
ouiioscute cu mulfi ani mai nainte, aça cà la 
1854 medicul fiancez Caillant, însuçi niedic de 
bài, descrie bàile din C. ca pe »cele mai im
portante dintre toate bàile provinciilor dunàreue.« 
Antâiul balueolog român, Episcopescul, face amin- 
tire în cartea sa despre isvoarele delà C. 4mênd, 
cà sûnt çase de pucioasà cu sare amarà, çi un 
isvor de fier carbonic astupat, »çi am làsat pe pà- 
rintele Iconomul Coziei casà-ldeschizà«. Caillant 
cu 17 ani în urmà descriind mai cu deamëruntul 
stabilimentul, modul de întrebuintare primitiv 
al bàilor, efectele salutare çi fréquenta, face çi 
dînsul amintiro de un preot ca proprietar al 
stabilimentului. Pànà la acest timp administra(ia 
în C. 0 aveau preotii, iar bài lua fiecine cum 
îl tàia capul, pe când apa în basin rar se pre- 
menea. La 1863 statui ia în mânà administratia. 
Atunci începe a func(iona un medic, càruia se 
impune conducerea sanitaràçi snbçtemerea unui 
raport medico-igieuic. Se pune în lucrare zi- 
direa hotelurilor. La 1886 se deschide imposantul 
çi splendidul hôtel pentru bài çi camere în acelaçi 
stabiliment, o zidire care cuprinde 140 camere 
çi 40 cabine de bài. Captarea definitivà a isvoa- 
relor, întreprinsà cu mare aparat technic, n’a
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reuçit, eu toate câau fost angajate somitâti tecli- 
nice din strâinâtate anume spre acest scop. Drept 
résultat al acestor sferjari infructuoase este, câ 
uode în 1887, într’un scuvt sesou, s’au fâout 
5578 de bai, astàcji acest numër s’a redus la o 
cifrâ ueinsemnata, B$a câ visitatorii din stabi- 
liment nu vin decât pentru a face curâ eu apa 
mineralâ delà Câciulata din apropiere. BâUe de 
aici se folosesc la boalele reumatismale, sifilitice, 
de piele §i scrofule. Apa se încâl^esce îii inod 
rational eu aburi. Comunicatia este pânâ la Yâlcea 
eu drum de fier, iar de aci la C., o orâ ?i ju- 
uiëtate eu trâsura. Visitatorii gâsesc locuiute çi 
pe la oameni îd sat. Ânalisa fâcutâ de Saligny 
este urmâtoarea;

Intr’uu litru în grame;
Densitatea la lt>° C 
Materii totale la 170° C 
Oxid de calciu .
Oxid de magnesiu 
Anhidrid sulfuric 
Anhidrid carbouic 
Cblor .... 
lod . . . . .
Brom ..............
Hidrogen sulfurât

100688 
9-531 
6.670 
0-145 
0-095 
0-368 
5-407 
0-003 
0-002 

0-014 = 9 c c,0
(Cf. Stef. V. Episcopesoul, »Apele inetalioe ale 

Romuniei Mari«, etc. 1837 ; Caillaut «Voyage me
dicale dans les provinces Danubiennes®. Paris, 
1854; Fétu, «Apele minérale din Bomânia®. laçi, 
1874; Dr. C. D. Aronovici, «Raport asuprabàilor 
$i apelor minérale delà C. çi Câciulata®. Bue., 1888 ; 
Dr. C. Istrati, «Raport anual relativ la inspec(iunile 
fâcute sta(iuniloi- balneare®. Bucuresci, 1890 ; Dr. 
Vuia, »In interesul pelagroçilor®, «Clinica®, 1890.)

[Dr. Vuia.]
Câlin, numirea vulgarâ a plantei Viburnum 

üpulus L. (v. ac.)
Câlina, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, pl. Oltu 

de jos, eu 1634 loc., cari se ocupâ eu agricultura. 
Prin comunâ trece çoseaua »Traian«.

Calina, o negurâ seaeâ cunoscutâ mai aies în 
Spania. Se ivesce în lu nie ca o pâtura nebuloasâ 
subtire de coloare azurie, în apropierea orizon- 
tului. Crescênd càldura, C. se extinde, çi pe la 
mijlocul lui August îçi ajunge maximul; de aici 
în colo iarâçi scade §i dispare eu totul, când se 
ivesc viforele equmoctiului de toamnâ. Causa fe- 
nomenului este a se câuta în curentele calde 
aeriane, ce se ridicâ vertical delà pâmênt çi 
duc praful eu sine.

Calinciuc, loan, prof, de teologie, n. 1812 în 
Militant, Bucovina, a studiat iu Râdâut çi Cer- 
nâut dupâ 2 ani de preofie a fost trimis
1837 ou stipendia la univ. din Viena. Reîntors în
1838 fù numit profesor provisor, din 1843 defi-
nitiv la catedra de teologie dogmatioâ la Cemâut, 
1875 fù pensionat çi décorât eu ord. Francise 
losif 1, t 24 Febr. 1875. Prelegerile sale, tinute 
latinesce pânâ 1848 apoi în 1. rom., îi fâcurâ 
un nume bun. Manuscriptul sêu rom. de teo
logie dogmaticâ trecea atât ca conceptiune $i 
sistem, cât çi ca stil, printre cele mai bine redac- 
tate. C. a fost membru în comitet çi apoi vicepre- 
sident la «Soc. pentru cultura çi liter. rom. în 
Bucovina.» [Dr. I. G. Sbiera.]

Câllnescl, numirea mai multor locaUtàti. Mai 
însemnate: 1) C., com. rur. înRom., j. Botosani, 
pl. Siretu, formatâ din sat.: Bucecea, C., Gri-

goresci çi Siminicea Miclescu, eu o suprafatâ do 
4750 hect çi 3257 loc. agricultori; are 4 biserici çi 
1 çooalâ mixta. Com. e strâbâtutâ de calea feratâ 
Botoçani-Veresci, avênd garâ la Tîrgul Bucecea.

2) C. pe Ceremuf, com. rur. çi parochie, eu 
moçie boiereascâ, în Bucovina, câpit. Storojînet, 
j. Stânescilor de jos, eu 1092 loc., (981 ort. res., 
31 cat. çi 80 mos.) ; çcoalâ primarâ.

3) C. pe Suceavà, (împârt. în : C. lui Cupâ- 
rencu, C. lui lanachi sau Greatca, çi C. lui Vasilaclii 
sau cotul C.-lor), com. rur. $i pai-ochie, moçie boie
reascâ, înBucovina, câpit. çij.Suceava, eu 2090 loc.. 
(1791 ort., 238 cat. çi 62 mos.); fârâ çcoalà.

4) G., com. în 'feara Oaçului(Ung.), eu 1673 loc., 
dintre cari 1553 Rom., ceilalti mai aies Ovrei. 
Pâmêntul e foarte productiv ; agricultura, prâsire 
de -vite, poame multe çi bune, industiie de casa.

Calinescu, (orig. CalinovschiJ Mihaiu, (ca câ- 
lugâr MironJ, teolog rom., n. în Cernâut 30 Sept. 
1837 ; din 9 Martie 1877—81 prof. ord. la catedra 
de teologie raoralâ din Cernâut, 1881 consilier 
consistorial, 1883 archimandrit, 1887 staurofor, 
1892 mitrofor; 1881—82 rector supl. la senii- 
nariul clérical. C. a fost membru în comitet, 
1869—80 secretar ?i 1880—89 vicepre?. la »So- 
cietatea pentru cultura çi liter. rom. în Bue.» 
1882 §i 1891 membru în congresul bis., 1878 dé
putât în caméra legislativà a terii, çi delà 1883 
încoace çi în comitetul terii. Un merit deosebit 
çi-a câçtigat prin culegerea, sistemisarea çi pu- 
blicai'ea unei colectiuni de normalii din archiva 
consistorului archidiecesan, din care s’au tipârit 
pânâ acum, eu diverse adnotatiuni, 1604 pagini în 
ti-ei vol., sub titlul: «Normalien der Bucovinaer 
gr.-or. Diôcese von 1777—1886». Czornowitz, 
1887—1893. [Dr. I. G. Sbiera.]

Calinio, (grec. KalinikosJ, la vechii greci un 
cântec eu dant în onoarea atletilor.

Calinic, 1) C., Constantin Miclescil, initropoUt 
primat ai României, n. 16 Apr. 1822 în Su- 
ceava, unde se refugiaserâ pàrintii soi; era flul 
marelui logofët Scarlat Miclescu çi al Mariei, n. 
Beldiman. Povâtuit de unchiul sëu Sofronie, 
episcop de Huçi, se face câlugâr çi este tuns în 
18 lunie 1842, archiereu 1855. In 1858 ia parte 
la adunarea ad-boc ca locotenent de episcop al 
Huçilor. In 1860 demisioneazâ delà Huçi. In 1863 
Cuza îi încredinteazà locotenenta mitropoliei 
Moldovei, unde fù numit definitiv în 10 Maiu 
1865. Dupâ abdicarea lui Cuza în 13 Apr. «uçorul 
la minte mitropolit» împreunâ eu altii, voi sa 
faeâ 0 rescoalâ contra unirii principatelor çi 
fù chiar rânit. Inainte de a întra în capitalâ, 
principele Carol 1-a gratiat în 9 Maiu I8liü, dànd 
primul act al domniei sale. In 31 Maiu 1875 fù 
aies mitropolit primat. In (Jilele lui ca niitropulit 
s’a obtinut de guvem Autocefalia bisericei çi s’a 
întemeiat facultatea de teologie. t 1886. (Cf. 
Revista «Biserica Ortodoxà Rom.» au. X, ur. 8, 
Aug. 1886; T. Maiorescu, Diseurs. Parlamen- 
tare, vol. I, p. 13.)

2) C., episcop al Râmnicului îu Rom., u. 1787 
în Bucuresci; timp de 40 ani staretul inànâst. 
Cemica; sub dînsul s’a zidit bis. sf. George; 
1850 aies episcop al Râmnicului çi Noului-Se- 
verin. -)■ 1868.

CalipidI, un trib de Sciti, influentati de Greci 
çi numifi de Herodot Greco-Sciti. Ei locuiau pe 
lângâ gura Boristenelui. (Herodot IV, 17).
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Cftiire, a da anui corp un grad oarecare de 

diu’itate. Se practicâ mai eu samâ la otel pria 
înfierbêntare çi recire repede in apâ. Uneori se 
mai ÎDcâl^esce odata pana capêtâ nisce colori 
frumoase la suprafata. TJnele metale se câlesc 
ÿi prin amestecarea eu altele (aliagiu). C. este 
siaonim eu otelire, învêrtoçare, întàrire çi tôt 
C. se mai numesce çi procesul de ardere al por- 
{elanului, prin care feldspatul topitse vîrâ printre 
globulele netopibile ale caolinului.

Calistrat, Orleanu Bârlàdeanu, archiereu, n. 
1840 în Ploesci; 1866 hirotonisit preot; 1873 
tiimis ca bursier de stat la univ. din Aüiena; 
dupa reîntoarcere numit »Superior« al capelei 
rom. din Paris; 1880 aies archiereu eu titlul 
de Bârlâdean. Fost prof, de teologie la facul- 
tatea din Bueuresci.

Calitate, (lat. qualitasj, în înteles larg în- 
semneazâ ori ce însuçire a lucrurilor ?i fîintelor. 
Ori ce lucru are anume calitàti în vîrtutea câ- 
rora el se manifesta. Tôt aça ori ce flintâ. In în- 
{eles restrins C. însemneazâ numai însuçirile 
bune. In acest înteles, aplicat la lucruri, în- 
senmeazâ însuçirile cele bune în rapolt ou tre- 
buin^ele noastre. Aplicat la flinfe însemneazâ 
însuçirile lor intelectuale çi morale superioare. 
Din punct de vedere fllosofio C. are doue în- 
telesuri deosebite. In 1 o g i c a însemneazâ felul 
judeoâtilor de a fi afirmative sau négative. In 
metafisicâ C. însemneazâ felul de a fi, de- 
terminârile, atributele lucrurilor în opositiune 
en subs tan ta, eu sîmburile intern $i necu- 
nosout, care dâ nascere la acele atribute. Din 
acest punct de vedere, calitâtile lucrurilor sûnt 
de doué feluri: 1) C. primare, cari nu pot sa 
lipseascâ nici unei existante çi 2) G. secundare, 
pe cari le au numai unele existante. 0 între- 
bare capitalâ în fllosofie este aceasta: oare C. 
primare sûnt tôt ca $i O. secundare nisce simple 
modificâri ale simturilor noastre, sau au o reali- 
tate obiecti vâ, independentâ de simturüe noastre î 
Exista ele în de sau existâ numai prin noi? C. 
este pentru unii filosofi (Kant) o categorie (v. ac.), 
0 idee primitivâ, eu ajutorul câi'eia pricepem C. 
particulare ale lucrurilor. Altü (Bain, Stuart Mill) 
ored câ e 0 simplâ idee abstractâ pe care ne-o 
dâexperienta. Problema apriorismului (existenta 
unui lucru înainte de experientâ, ca simplâ formâ 
a mintü noastre) calitâtii e în strinsâ legâturâ eu 
îritrebarea despre realitatea obiectivà a C.-lor pri
mare, între cari însâçi C. întrâ. Aceasta pro- 
blemâ formeazâ temelia filosofiei criticiste în- 
temeiate de Kant. (v. çi Cantitate.)

(Cf. Locke, Essays coucerning hum'an under- 
standing; Kant, Kritik der reinen Vemunft; 
Stuart Mill, Philosophy of Hainilton.)

[Dragomirescu]
Cilive, numirea a doué sate mici ale Faise- 

rotilor, situate lângâ olaltâ pe muntele spre re- 
sârit delà Ohrida, eu ca. 500 locuitori.

Calixtus, numele a 3 papi: 1) G. I, (217—222), 
a mûrit ca martir în Roma ; 2) G. II, mai înainte 
Gtiido Gonte de Burgundia, (1119—1124); sub 
pâstorirea lui s’a terminât lupta pentru înves- 
titurà pnn concordatul încheiat (1119) la Wonus 
ou împêr. luui.-germ. Henric V ; acest concordat 
fu întârit çi în sinodul IX ecumenic, sau I sinod 
Lateran, (inut la Roma (1123), în biserica La- 
teranâ ; 3) C. III, mai înainte Alfonso Borgia,

(1455—1458); s’a nâzuit sâ punâ la cale o cru- 
ciadâ în contra Turcilor, dar fârâ résultat. Sub 
numele C. UI este cunoscut çi cardinalul loan 
Unghieri, epp. în Tusculum, pe care împër. Fri- 
deric I îl numl antipapâ (1168) fa(â eu papa 
Alexandru III, biserica cat. însâ nu-1 numerâ 
între papii legiuiti.

Calla L., (botan.) gen de plante monotip boreal- 
arctic, din fam. Aroideelor, trib. Calleae. C. pa- 
lustris L., smooaicâ, se aQâ în sphangnetele 
(tinov) çi în (erile noastre, s. e. la Dorna, çi 
se aseamënâ ca aspect mult eu planta numitâ 
de grâdinari G. aethiopica, ce apartino însâ ge- 
nului Richardia (v. ac.). [A. Pr.]

Callao, oraç eu port în Peru, 33,502 loc. ; de 
aci duce o cale feratâ la capitula (erii, Lima. 
Comerciu însemnat eu guano. In portul C. au 
întrat 1889: 531 nâi de 520,000 tone. Vechiul 
oraç a fost ruinât la 1746 prin un cutremur 
de pâment.

Calle-Calle, rîu în prov. ohilenâ Valdivia; 
140 km. lung., 100 km. navigabil, se varsâ în 
Oceanul Pacific.

Calliano, comunâ micâ în pasul fortifient Castel 
délia Pietra (Tirol), eu 826 loc. ; e renumit pentru 
Victoria Austriacilor asupra Venetianilor la 1487, 
çi pentru asaltul lui Bonaparte la 1796.

Callidium, insect coleopter din fam. Ceramby- 
cidelor, de formâ çi coloâre frumoasâ (de undo 
çi numele).

Calliphora vomltoria, musea de carne sau 
musca albastrà, lungâ de 9—13 mm., comunâ 
din primâvarâ pânâ la sfîiçitul toamnei; cànd 
sboarâ face sgomot; îçi pune ouele pe carne, 
brânzâ çi cadavre, din cari dupâ 24 de oare ies 
larvele, popular numite muçite. Desvoltarea com- 
plectâ dureazâ o lunâ.

Calluna Salisb., (botan.) gen de plante din fam. 
Ericaceelor, trib. Ericeae, eu o singurà specie : G. 
vulgaris Salisb. în Europa, Asia bor.-occidentalâ 
çi America bor. Nu iubesce climatul continental, 
de aoeea la noi déjà e extrem de rarâ, s. e. la 
Slânic în Moldova; în vestul Europe! aomere so- 
cialâ snprafete întinse, ca formaflune de Gallunet, 
(bryères, Haide) (et. geografia plantelor) pe te- 
renul mai steril, fiorile ei admirabile sûnt o po- 
doabâ ])entru anotimpul de toamuâ çi ofer albi- 
nelor un nutriment binevenit. [A. Pr.]

Callus, substantâ osoasâ care se formeazâ îm- 
prejurul unui os frânt, çi care, în procesul de repa- 
rafiune, mijlocesce »fierberea,« vindecarea osului.

Calm, liniçtit. Galmant, ce ^ineazâ durerile. 
Calmato, term. musical = liniçtit.

Calmar, moluso din fam. Sepiilor, Céphalo
pode eu 4ece bra(e. Grecii îl cunoasceau sub 
numele de lhetis, çi Latinii sub acel de Loligo; 
numele lui modem vine delà latinul theca ca- 
lamaria (calimare), fiindcâ rospândesce în jurul 
sëu, oând este atacat, im lichid negru ca cer- 
neala. C. are în partea doisalâ a corpului o lamâ 
în formâ de lancetà ; este un animal comestibil ; 
pesoarii îl întrebuinteazâ ca niomealà la pes- 
cuitul batocului.

Câlmâtuiu, 1) G., rîu în Roin., isvoresce in j. Oltu 
çi, dupâ ce se unesce pe stânga eu Urluiul, se 
varsâ in lacul Suhaiu, (j. Teleorinan).

2) G., rîu în Rom., isvoresce în j. Buzëu, strâ- 
bate j. Bràila delà vest spre est çi se varsâ în 
Dunâre.
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Calmon, Marc Antoine, politioiaa frc., a. 1815 
în Tamniès (Dordogne); 1842—52 maître des 
requêtes. Dupa lovitura de stat delà 1852 demi- 
sionà din post, casa nu fie silit a jura credinta 
iniperiului. 1872—73 prefect al départ. Seine; 
amicul lui Thiers. t 1890 în Paris. A scris: 
«Histoire parlementaire des finances de la Re
stauration,* (1868—70).

Calmuc, un fel de postav mai gros ?i përos. 
CalmuccI, (Mongoli vestici), popor mongolic, 

numit a4i çi Olbd ; representanti principali : Ctio- 
çptii, Dpungarii, Dorbotü çi Torgo(ii în China 
çi Siberia; semintiile din urmâ au plecat prin 
secl. XVII çi XYIII spre vest ajungênd pânâ 
pe la Ural çi gurile Volgei, pe unde nomadi- 
seazâ çi aiji mare parte din ei. C. delà Altai se 
mai numesc çi C. negri. Numërul C.-lor poate 
fi pana câtrâ un milion. ExterioruI lor e aproape 
égal eu cel al Mongolilor. Câpetenia C.-lor e un 
Lama, pus de regimul msesc. Creçtmismul a 
început ici-colo sa prindâ râdëcini între C. Ei 
au legi scrise, çi o literaturà constànd din poesii 
çi traditiuni istorice, întrejësute ou legende.

Câlnâul, rîu în Rom., atluent pe stânga al 
Buzëului ; isvoresce din dealul Fundul C.-lui, (j. 
Rftmniou-Sârat), curge spre sud çi în dreptul 
oraçului Buzëu, dupa un ' cnrs de 70 km., se 
varsà în nul Buzëu.

Calo, (ital.J lipsa, scâcjëmênt. Do régula sca- 
derea la màrfuri, pricinuitâ de influent tem- 
peraturei çi din alte cause. La lichide C. se nu- 
mesce lecage, la monete manco.

Calocagathia, (grec.) termin din etica filosofiei 
greoesoi, care caracteriseazâ pe omul eu su- 
fletul curât çi frumos, dar çi eu inimâ bunâ, pe 
omul cum ar trebui sa fie când ar avé cele mai 
înalte perfectinui çi ar fi înzestrat ou cele mai de 
frunte virtu^ morale çi civile sau cetâtenesci. 
Veohii Elini jineau, câ într’un trup frumos trebue 
sâ fie çi un suflet fnimos, nobil çi bun. [Plot.] 

Caloian, v. Asanescii.
Calomel, minerai, chlorurà de mercur, (Hg, 

Cl.j), cristaliseazâ în sistemul piitrat. E rar ; se 
gâsesce la Almaden in Spania, Idria în Krain, 
El Doctor în Mexico.

Calomflr, numirea poporalâ a plante! Tanacetum 
Balsamita L. (v. ac.)

Calomfir, dupa povest. rom. e numele înipë- 
ratuiui florilor. Cuvêntul e de origine grc. Kalon- 
phylos = trumoasà floare. [Atm.]

Calomfirescu, Badu, boier viteaz al lui Mihaiu- 
Viteazul, distins îu mod stràlucit în luptele eu 
Tâtarii. Legenda popularà îl amintesce împreunâ 
eu Buzescii. Cerênd un ajutor delà domnul 
Mircea (?), pentm a desrobi pe marna sa delà 
Tâtari, acesta îi trimete pe Buzesoi çi Câplesci, 
care îl omoarâ; dar dreptatea reieçi prin mar- 
turisirile mamei sale, çi cei 4 boieri fui-â deca- 
pitaji. Aceastà legenda însâ n’are nimio istoric. 
La nunta lui Sigismund Bathori, Mihaiu trimise 
în locul sëu pe Strue Buzescul çi pe Radu C. 
eu daruri scumpe. Un urmaç al lui, tôt Radu, 
a trait pe la finele secl. XVII. (Ct. Bàloescu, 
Ist. lui Mihaiu-Vit. ; Alexandri, «Balade popul.*)

[O. L.]
Calong, Cânele sburàior, (Pteropus edulisj,un 

mamifer din ord.^ Cheiropterelor (liliecilor), are 
capul ca al unui cane, botul lungârej, aseufit, ure- 
chile mici. Degetul col mare (delà membrele su-

perioare) e provëcjut eu o ghiarà în forma de 
cârlig, celelalte degete sûnt foarte lungi, unité 
eu 0 pelifâ, formând aripioare de sburat. Pi- 
cioarele sûnt normale eu 5 degete. Coadâ n'are. 
CeafSj gâtul çi partea de jos a corpului sûnt roçii- 
ruginii, cealaltà parte a corpului este neagrâ. 
Lungimea 40 cm-, distanta între aripilo întinse 
e de l'5 m. Trâiesce pe insulele Indiei resâ- 
ritene, se nutresce eu fructe. Face mari pagubo 
în grâdini. Carnea se mânâncâ.

Calopetru, v. Asanescii.
Calorie, unitatea de câldurâ, care se reoero 

pentru a încàl(Jî 1 kgr. do apâ eu 1° C. (v. Càl- 
dura.I Gaîorifer, v. Incâl(Jirea. Colorimétrie, më- 
surarea cantitâtilor de câldurâ.

Calorimetru, aparat pentru determinarea can
titâtilor de câldurâ çi a câldurei specifice. Cel 
mai usitat C. se compune din un vas de métal, 
sentit contra pierderii câldurii çi plin eu apâ ; în 
va.s se aflâ un termometru. (v. çi art. Câldurâ.)

Calositate, o îngroçare cornoasâ, brunâ a epi- 
dermului, îndeosebi la màni çi picioare; bàtë- 
turâ. Se delàtuiâ prin emplastre sau bài.

Calosoma, insect coleopter din familia Pen- 
tamerelor, trâiesce pe arbori, hrânindu-se eu 
omide çi pupe; 8 specii în Europa.

Caipurnia, fica lui L. Caipurnius Fisc, sotia a 
patra çi ultimâ a lui Caesar.

Caipurnius, 1) L. C. Bestia, tribun roman, 
care 121 a. Chr. a combâtut nâsuintele refor- 
matorice ale lui C. Gracchus (v. ac.) Dovedindu-se 
câ în resboiul coutra lui lugurtha a fost mi- 
tuit, fù trimis în exil, 109 a. Chr.

2) G., numit Siculus, poet roman de pe timpul 
lui Nero ; imitator al lui Virgil. A scris 7 ecloge 
sau idile.

Calque, (frarui.) cale, decalcare, desemn fâcut 
prin hârtie transparentâ ; imitatie servilà.

Caltagirone, oraç în prov. ital. Catania, (Sicilia), 
eu 28,119 loc., episcopie, politechnic; industrie 
ceramicâ (frumoase statuete colorate). üraçul e 
de orig. saracenâ.

Caltanissetta, prov. ital. în Sicilia, 3289 km9., 
eu 297,762 loc. (1890). Capitata C. are 25,027 loo. ; 
residentà episoopeascâ. in apropiere bài de pu- 
cioasà çi isvoare minérale.

Caltha L., (botan.) gen din fam. Ranuucu- 
laceelor, trib. Helleboreelor, cuprinde plante 
ierboase, vivace eu tulpina fistuloasâ, mai inult 
sau mai putin dreaptà. Frunzele întregi sau cre- 
nate, de ordinar cordiforme, petiolate sau sesile. 
Florile galbene mai rar albe. Se cunoso vr’o 9 
specii, ce sûnt respândite prin regiunilo tem- 
perate çi reci ale globului. Prin pài'tilo noastre 
cresce în loouri inundate prin bâlti, mlaçtini 
C. palustris L., numità de popor Calcea-oa- 
lului, Scalce, etc. Unele specii çi varietâti do 
G. se cultivâ prin grâdini pentru a décora mar- 
ginile lacurilor çi ale basinelor. fZ. C. P.]

Câlt, fibre scurte remase la melitatul cânepei.
Câltunaf, numirea vulgarà a plante! Tropae- 

olum ma jus L.
Càlugâr, câlugàrifà, (grec) în biserica greaeâ 

persoanele, cari îmbrâtoçeazâ statut loligios sau 
monachal. (v. Monach.)

Càlugâr, coin, micà în Ung. cott. Bihor, si- 
tuatà între munti la poalele Moneasei. Are 164 
case, eu 1071 loc. Rom. gr.-or. Teritorul e de 
5205 jug. catastr., muntos, produçe putine ce-
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reale ; industrie de casa, de lenin, pomârit, stu- 
pâvit, prasire de vite comute, oi, câpre çi porci. 
In munti se aflâ straturi de marmorâ si cârbuni 
negri, pânâ acum neexploatati. [fj

CftIugârenI, caton în Bom., j. Ylasca, avend 
în apropiere un tnip de mosie Hulubesci, pe 
care s'a dat în 1595 vestita bàtàlie a lui Mibaiu 
Viteazul eu Turcii. Dincolo de rîul Neajlov calea 
delà Bucuresoi la Giurgiu este prinsâ între doue 
dealuri mici, cari se termina spre nord si sud în 
bâlti si smîrcuri formate de nul Neajlov. Sinan 
Pasa urmând calea spre Bucuresci ataeà pe 
Mibaiu, care ocupa aceastâ strimtoare, si care 
nu avea decât 16,000 pânâ la 20,000 oameni. 
Miercuri, 13 Aug. 1595, Romànii eu Mibaiu sà- 
vîrsesc una din acele fapte, cari înaltâ un popor 
si fac nemuritor nuinele unui erou. Lupta tinuse 
mai multe oare si Bomânii respinsi, ameninîa^i 
sa fie striviti sub mul^imea ostasilor, recapétà 
curagiu cànd aud cale vine ajutor; iar eroul 
prinde inomentul, se aruncâ în mijlocul inimi- 
cilor, restoarnâ tôt ce-i sta în cale, si détermina 
resultatul (Jiiei- Vizinil càduse de pe cal ca mort, 
Turcii fuseserâ respinsi, tunurile câstigate. Mai 
multe steaguri, si mai aies steagul vende al lui 
Mohamed luat, positiile reocupate, Victoria era 
a lui Mihaiu, desi numërul inimicilor era co- 
vîrsitor. (Cf. N. Bâlcescu, Ist. lui M. Viteazul ; 
A. 1). Xenopol, vol. HT; P. S. Autonescu Remusi, 
Diotionar geogr. al judetului Vlasca. Bue., 1891.)

[I. S. F.]
Câlugârifa, sat în Bucovina, numit asa delà 

un Bclut de câlugârije, ce se alla aici pe la finea 
seol. XVI, eu O bisericutà de stejar din 1591 ; ate- 
nent la comuna rur. si la paroebia Horodnioul 
de jos, în câp. si j. Radauj. [DrI. G. Sbiera.]

Câlugârl^a, CMantis religiosaj, insect din ord. 
Ortopterelor, fam. Alergâtorelor. Curios atat prin 
forma cât si pi’in obiceiurile ei; se numesce 
astfel din causa positiunei ce o are uneori, si 
care se aseamënà uûei persoane care se îuchinâ. 
C. e lungà de vr’o 6 cm., trâiesce prin càmpiile 
noastre. Este verde. Picioarele lungi, cele dina- 
inte mai lungi si întoemite pentru a prinde prada.

CftIugâruI sau Bistreful, balta în j. Dolju, în 
depârtare de 4 km. delà Dunare, eu o suprataja 
de 800 hect.

Calu-iapa, coin. rur. în Rom., j. Neamtu, pe 
dreapta nului Bistrija, eu o mica parte pe stânga 
aoestui rîu, compusâ din 4 cât. eu 2955 loc., 
cari se ooupâ eu agricultura, plutâria si industria ; 
are 3 biserici, 1 scoalâ mixtâ, 1 fabricâ (ou abur) 
de oherestea, care ocupâ ca. 60 lucrâtori, s- a.

Calul Dracului sau cobüifa, nume vulgar ce se 
dâ Libelulidelor, insecte pseudoneuroptere numite 
51 dmoasefe din causa sborului lor repede, élégant 
si a colorilor variate si agreabile. Larvele lor 
tràiesc în ape si sûnt carnasiere ca adulai ; ele 
au un aparat prehensil spécial numit inascâ, 
format din prelungirea buzei inferioare. Numënil 
genurilor si speciilor este foarte mare. Agrion 
puella, Lestes sponsa, Aeschna grandes, Li- 
bellula depressa, etc. [Dr. N. Leon.]

Câluiu, com. mr. în Rom., j. Roinanati, com
pusâ din; C., Gura-C. si Brosteni, eu 1504 loc., 
agricultori si econoini de vite. Aici se aflâ mà- 
nàstirea C., fundatà în secl. XVI de strâmosü 
Buzescilor (v. ac.); este interesantâ din punct 
de vedere archéologie, si a avut un roi însemnat

în veacurile trecute. Afarâ de mormintele cti- 
torilor se aflâ aici clopote foarte vechi, delà 1588, 
mai multe inscriptiuni si pomelnice interesante. 
Mân. C. a fost închinatâ la Patr. lerusalimului de 
Grigore Voevod (1673); s’a ruinât de tôt din 
causâ câ a fost neglijatâ.

Calulul, Podu —, munte în Rom., j. Buzëu, 
1425 m., pâsuni abondante, cari hrânesc multime 
de oi ; loc câutat de tuberculosi ; de pe vîrful lui 
se desfâsurâ oohilor 0 priveliste frumoasâ.

Calumnia, constitue în dreptul penal roman un 
delict propriu 4is, pedepsit eu înehisoare coroc- 
(ionalâ si eu amenda, (înebisoare delà 0 lunâ 
pânâ la 2 aoi, si amendâ, delà 26—1250 lei). 
Elementele acestui delict sûnt; 1) 0 împutare de 
fapte, cari, daeâ ar fi adevërate, ar supune pe 
cel arëtat la pedepse, sau nuinai la ura sau 
dispretul cetâtenilor; 2) adusâ cuiva; 3) princii- 
vinte rostite în public, prin strigâri, printr’un act 
autentic sau public, prin scrieri, imprimate, gra- 
vuri, embleme vêndute sau expuse spre vêncjare, 
distribuite sau afisate în public ; 4) când împu- 
tarea mincinoasâ nu este sprijinitâ pe 0 dovadâ 
legiuitâ, care nu poate résulta decât dintr’o hc- 
târîre de judecatâ sau dintr’un act public, sau 
vre-un inscris eu scrierea si seinnâtura celui 
împutat, afarâ de casul când, asupra faptelor 
împutate unui particular sau functionar, exista 
urmâriri începute de ministeriul public, sau 0 
denuntare formalâ, si atunci procesul C.-ei se 
suspendâ, pânâ la resolvarea procesului relativ 
la faptele împutate. Codul penal roman prevede 
si deljctui numit * Denuntare calumnioasà*, con- 
stituit prin 0 denuntare scrisâ, remisâ unei au- 
toritâti publiée, prin care se acusâ, eu rea cre- 
diutâ si îu mod mincinos, 0 persoanâ de fapte 
supuse pedepselor sau câ ar fi càlcat datoriile 
de functionar.

Toate delictele de C. si A0 denuntare calum- 
nioasâ, afarâ de cele comise prin presâ, sûnt 
date în competinta tribunalelor corectionale, iar 
celelalte se judecâ, conf. art. 105 din Consti- 
tutiune, de eâtrâ Juriu.

Dupâ codul peu. ungar (§§ 258—277) C. v e r- 
b a 1 â se pedepsesce eu înehisoare pânâ la 6 luni 
si amendâ pânâ la 500 fl., iar C. prin presâ 
eu duplul acestei pedepse. C. contra autoritâ- 
tilor pubKce se pedepsesce pânâ la 1 an înehi
soare si 2000 fl. amendâ. Tôt pânâ la 1 an se 
pedepsesce si denuntarea calumnioasâ. La C. 
contra unui morturmârireao pot cere fii, pârintii, 
fratii sau sotul defunctului. In cas de C. reci- 
proeâ se poate da loc compensatiunii, astfel câ 
trihunalul poate achita pe ambii ori pe unui dintre 
caiumniatori.

Câlu^, scàuQusul la instrumentele de coarde.
Câluÿel de mare, (Hippocampus antiguorum 

sau brevirostris), uu pesoe din ordinul Lopho- 
branchiilor, capul seamëuâ eu al calului. Este 
brun eu pete albe albastrii. Lungimea 10—18 cm. 
Trâiesce în Oceanul Atlantic, Marea Moditeranâ 
si Nordicâ; în M. Balticâ lipsesce.

Câluçeri sau Cittufari, trupâ de dântuitori, 
cari în septëmâna Rusaliilor nierg prin sate 
dansând un joc traditional, despre care se credo 
câ este 0 remiuiscentâ a danturilor romane, 
ce se jucau în amintirea râpirei Sabiuelor. Astàiji 
se joaeà numai prin pârtile sudice ale Ung. si 
Trs., si în Valachia.
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Câlu{ de Iarbâ, sau làcusta verde (Locuata 
viridiaaima), un insect din ordinal Ortopterelor, 
e de coloare verde adese eu pete brune. Ante- 
nele sûnt mai lungi ca corpul. Lungimea bâr- 
bâtuçului 28—33 mm., a femeiuçei 32—35 mm. 
Se aflâ prin câmpii çi holde ; se nutresce eu 
musoe çi omide. Produce un sgomot particulai', 
oiripire, prin frecarea aripiloh

Calvados, departament franc. în Normandia, 
5692 km1., eu 428,945 loc. (1891); are 6 aron- 
dismente; capitalaClaen. Departamentul s’a numit 
dupa un çir de stânei (Rochers de C.) situate în 
mare pe làngâ (ernmrii nordici ai Normandiei.

Calvaire, sau Calvaria, oongregatiunea Notre 
Dame de C., asocia(iune de oàilugàrite Béné
dictine; înflintatà 1617 de Antoinette de Orléans. 
Exista numai în Francia; pe tiinpul revolutiuuii 
a di.spSrnt dar mai târcjiu a fost reînfiinfatâ,

Calvaria, locul unde a fost restignit Isus, în 
aproprierea lerusalimului, (Mat. 27, 32; Evr. 
13, 12) spre nord.-vest. Numirea de C. = càpâ- 
tinà, evr. Golgotha, probabil o are delà fâptura 
sa, ce seamënâ eu craniul omului.|

C. se numesce çi o colinâ, pe care se ridicâ 
O cruce çi servesco în unele (inuturi ca loc de 
peregrinagiu (la rom.-cat.)

Calvl, oraç fortificat ou port pe (ermurul vestic 
al insulei Oorsica, capitalaarondism. C., cu2162 loc. 
(1891), cari se ocupâ eu comerciul de lemne, vin, 
oleu, reçinâ, piei de câpre, etc. C. a fost timp 
îndeinngat basa domina(iunii genoveze pe insulâ; 
1795 ajunse în stâpânirea Pranciei.

Calvin, loan, (alias Chauvin)^ reformater, au- 
torul calvinismului, n. lOIulie 1509 în Noyon (Pi- 
cardia); a studiat drepturile în Orléans çi Bourges. 
In acest din urmâ oraç a fost initiât, de câtrâ un 
filolog germ. Melchior Volmar. în învê(àturile 
lui Luther, ceea ce îl fâcù sâ se ocupe eu studiul 
teologiei. S’a dus apoi în Paris, unde a început 
a-çi propaga învëtâtuiile, dar atâoând în vor- 
birile sale biserica catoUcâ, a fost urmârit' ca sâ 
fie prins çi dat în judecatâ. C. fugi din Paris, 
çi dupa ce a râtâcit câtva tiinp prm Francia çi 
Italia, s’a dus 1534 în Basel, unde fù numit prof, 
de teologie çi predicator; aci publicà principala 
sa opéra: «Institutiunile religionei creçtine», în 
care a adunat mai toate pârerile lui Luther çi 
Zwingli, numai cât le-a expus într’un mod mai 
clar, çi într’o limbâ mai curatâ, adaugênd pu(ine 
lucruri noue. Invëfàturile lui principale sûnt 
acele despre predestinatiunea unor oameni la 
fericiroa, çi a altora la pedeapsa eternâ, çi despre 
cuminecâturâ, în care 4'ce, câ nu e de fatâ ade- 
vëratul trup çi sânge al lui Isus Christos, ci 
pânea çi vinul sûnt niunai semnele ti'upului çi 
sângelui lui Isus, de care se împârtàçesc numai 
cei aleçi. Dintre sacrainente admite numai : bo- 
tezul, cina Domnului çi hirotonirea. C. dupa ce 
a încercat sà-çi respândeascâ învë(âturile prin 
Francia çi Italia, a mers 1536 la Geneva, de 
unde a fost silit însâ în curênd sâ se depârteze 
pentru asprimea eu care tracta poporul; la 1551 
s’a reîntors iarà, çi a fost primit eu mare triunif 
de câtrâ aderentii sëi. In Geneva a domnit ca 
un adevërat despot, dând cele mai aspre legi 
cetâfenilorçi pedepsind en rigoareçi cea mai micâ 
câleare a legii. Inve(âturile lui s’au lâ(it în toatâ 
Elve(ia, apoi în Francia çi în alte State ale Europe!, 
t 24 Maiu 1564.

Calvities, (lat.J pleçuvie.
Caix, fiat.) cale. (v. Calce.)
Calyptra, (botan.) nume ce se dâ tutuior stra- 

telor caducs ale epidermei stratifioate delà râ- 
dâcinile plantelor vasculare ; ele constitue un în- 
vëliç protector pentru vîrful fraged çi în stare 
de crescere al râdâcinei. Tôt acest nume se dâ 
la Muscinee, restului archegonului, ridicat în sus 
prin crescereasporogonului, acoperind sporangele 
ca 0 seufie, mult sau mai pu(in durabilâ.

Calyptrogen, (botan.) o zonâ anumitâ din re- 
giunea de crescere a vîrfului unei ràdâcini, unde 
sûnt celulele, cari prin divisiuui continue for- 
meazà stratele succesive ale calyptrei ; càci, ele 
pe mësurâ ce se formeazâ înspre partea interna, 
in afarâ cad, se exfoliazâ.

Calystegia B. Br., (botan.) gen din fam. Convol- 
vulaceelor, tiîb. Convolvuleelor, cuprinde plante 
ierboase, vivace, volubile sau întinse pe pâment. 
Frunze altenie, de ordinar cordiforme. Florile 
mari albe, rosee sau violacée sûnt solitare, cain- 
panulate çi înso(ite de 2 mari bractee, caraotor 
care face sâ se deosebeascâ de genul Con volvulus L. 
Se cunosc vr’o 7—8 specii, ce sûnt foarte respân- 
dite prin regiunile temperate çi subtropicale ale 
globului. Prin pâr(ile noastre cresce pe lûngâ 
garduri, prin tuflçuri çi pâduri umede C. sepium 
R. Br. fConvolvulus sepium L.), numitâ vulgar 
Cupa vacii. Dnele specii se cuJtivâ pringrâdini 
ca plante ornamentale, aça este G. dahurka 
Choisy., C. pubescens Lindl., etc. [Z. C. P.]

Calza, ord. cavaleresc venetian înfiintat 737 
pentru 12 tineri nobili, cari aveau sâ punâ jiuâ- 
mênt, câ prin toate faptele lor sûnt gata a pro- 
mova binele public ; semn distinctiv ; un câl(un 
ornât eu aur çi pietri scumpe, pe care îl purtau 
când pe pioiorul drept, când pe cel stfmg. Ord. 
a încetat în 1680.

Camaïeu, picturâ monochromâ, în genere oe- 
nuçie, de unde çi nuniele de ^grisaiUe<, între- 
buiufatâ mai aies în imita(ii de bassoreliefuri, 
ornamente ale uçilor, etc. In biblioteoa natio- 
nalâ din Paris se allà o carte de rugâciuni a lui 
Ludovic XIV, în care fiecare paginâ e împo- 
dobitâ eu câte un admirabil C. de altft coloare 
decât celelalte. Acest gen nu se mai buourà do 
însemnâtatea, ce o avea în secolii trecu(i.

Camail, (franc.) gulerul eu glugâ din màtasâ, 
ce îl poartâ episcopii çi canonicii. (Humerale, 
Mozetta.) Mantea scurtâ fârâ mâneci.

Câmâra^, 1) G. sau camerier, servitor la ca- 
merele domnesci; 2) titlu de boierie sau sarcinà, 
întrodusâ sub Fanariofi, çi clasatâ printre boie- 
riiledemânaatreia; fârâ importantâ; 3) odinioarâ 
tesaurarul partioular al Domnului sau çambelanul 
cui’tii ; mai marele preste oene. (v. çi Camerier.)

Camargue, La, insulâ formatâ de bratele prin
cipale ale deltei rîului Rhône, în départ, franc. 
Bouches du Rhône, 731 km1., eu câteva locali- 
tàti. Locuitorii sûnt în maie parte pâstori.

Camarilla, (span., camerâ micâ, cabinet), delà 
Ferdinand VII (Span.) nume dat unei coterii .sau 
unui partid de favori(i, cari se aflâ în apropierea 
cui’tii unui domnitor absolutistic çi il inûuen- 
teazâ în detrimentul statului çi în favorul inte- 
reselor personale.

Camarina, în vechime oraç în Sicilia, (astâqi 
Fiume Cammarana sau Ipari), dévastât 8:)3 de 
Sai'aceni.
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Càma^a, îmbrâcâmiute fâcuta din pânza, care 

se îmbracâ pe piéle. C.-Ie bârbâtesci sûnt croite 
eu mâneci, cele de daine fàrâ de mâneoi. C. te- 
raneascâ are mâneoi çi este ousutâ eu diferite 
hroderii eu arniciuri, ou mâtâsuri, ou fir çi ou 
fliituri. (V. Camisol).

Câmafa de paingine, în poveçt, romane, o 
fata porniud sà-çi oaute bârbat, eàpëtà delà sfânta 
Miereure o C. din tort de pâingin çi C. o feri, 
ca marna pâdurii sa nu-i suga sângele. Marna Cri- 
vetttlui trimite pe un Qvreiu ou C. otrâvite, dar 
frumoase çi mai subtiri decât pânza pâingenului, 
ca sâ le duoà la Chiralina. Baba din smircurile 
mârii era îmbrâoata ou (}eoe oâmeçi çi frafii adu- 
serâ 0 C. pentru sora lor. Apoi mai sûnt C. de aur 
çi ou Boarele de aur în piept. pinele ânoà poailâ 
C. gi oând se soaldâ, se desbraoâ, apoi feciorii 
le furà; un fecior fù odatà sehimbat într’un cerb, 
çi nu se putù faee iarâ om, pênà nu se dnse 
pe imintele de marmorâ, unde se scàldau lelele, 
çi treoù prin oâmeçile lor. (Cf. Basmele romane, 
de L. Çâineanu.) V. Araohne, Ciroe çi Déianira.

[Atm.]
Càmaça, învëliçuJ fruotului omenesc din mitra 

insarcinalâ. In inteiiorul ei este apa, în eare 
înnoatâ. prunoul. La sfîrçitul saroinei eâmaça 
plesnesoe çi apa curge, ca sâ înlesneasoâ nasoerea 
primeului. [St.]

Camâta, interese (v. ao.); Càmdtar, oel ce 
dà împi-umuturi eu interese mai mari decât cele 
legale; usurar.

Camaura, câciula din tinicliea roçie ce o 
poartâ Papa.

Cambacérès, Jean Jacques Mégis de, duce 
de Partna, om de stat franc., n. 1753 în Mont
pellier. Dupa erumperea revolufiei franceze 
a ooupat mai multe funofinni administrative ;
1791 president al jud. criminale în Montpellier ;
1792 niembra al conventului, unde avù mare 
influen(à ; 1793 propune înflin[area tribunalului 
rovolu]ionar; 1794 president al conventului; 
179(3 près, al oonsiliului celor cinci sute, 1799 al 
doilea consul. Cu suirea lui Napoléon I pe tron 
ajunge oanoelar al imperiului; ia parte însem- 
natâ la redactarea Codicelui Napoléon. La 1816 
a fost expulsât ca »uciga§ de rege«; 1818 amne- 
stiat. t 8 Martie 1824.

Cambay, stat vasal Angliei în presidentia 
indo-brit. Bombay, 906 km.a, cu 86,074 loc. 
Capitula C. situatâ lângâ sinul C., are 36,000 loc. 
(mai demult 2(X),000) ; poleitorii vestite de achat 
?i oameol.

Cambia sau Cambiu, un inscris circulabil (trans- 
misibil, girabil), fâcut în o forinà strict presorisâ 
de lege, despre o sumà hotàrîtâ de bani, pe care 
posesorul legitim al înscrisului e în drept a o 
pretinde çi emitentul însci'isului este obligat a 
0 plâti într'un timp çi loc anumit, sau el însuçi, 
sau a face oa sâ se plâteasoâ prin altul. Dacâ 
emitentul (autorul) se obligâ, ca sâ plâteasoâ el 
însuçi, C. are forma unei obligafiuni, deoarece 
el promite în ea, cà plâtesce insuçi ca obligat 
principal prin cuvintele: »pentru aceastâ cambie 
plâteso (eu)«. C. care are aceastâ formâ se nu- 
mesce Ù. proprie, în Eomânia hilet la ordin. 
Dacâ emitentul se obligâ a face sâ se plâteasoâ 
prin altul, prin o a treia persoanâ, C. are forma 
unei epistole descliise, sau a unei asignafiuni, 
deoarece emitentul provoaeâ prin ea pe altul

Enciciopodia romaua. Vol. 1.

(pe un débiter al sëu) ca sâ plâteasoâ suma cam- 
bialâ, care provocai'e se face prin cuvintele: 
»pentru aceastâ cambiâ plâti^i< Emitentul se 
numesce în acest cas trasant, fiind-câ trage suma 
de platâ asupra provocatului, care din aceasta 
causâ se numesce trasat, çi este scris în formâ 
de adresâ sub textul cambiei în partea stângâ. 
C., care se face în aceastâ formâ-se numesce 
C. stràinà, sau >trata<.

C. proprie, numitâ çi Sola (7., fiind-câ se emitë 
numai într’un exemplar, nu se prea folosesce 
în comeroiu. Trata este în adevër hârtie de co- 
merciu. Ea se emite de regulâ în douë sau trei 
exemplare (prima, secunda, tertia), çi se folosesce 
mai mult ca mijloc pentru îneassarea de pre- 
tensiuni çi plâtirea de datorîi comerciale inter
nationale. In chipul acesta functioneazâ C. ca 
hârtie de bani interuationalâ, çi crutâ sohimbai'ea 
çi transportarea de bani, delâtuiâ greutàtile ce 
ar trebui sâ le îndure plâtitorii din causa dife- 
rintei de valutâ a diferitelor State, afarâ de 
aceasta delâturâ cheltuielile çi pericolele împreu- 
nate cu transpoidarea de bani metalici dintr’o 
tearâ într’alta, dintr’un loc într’altul. Greutàtile 
si inconvenientele, pe cari le delâturâ C., au 
dat ansâ la nascerea çi desvoltarea ei. (Cf. I. 
Socaciu, Dreptul C-1., Braçov.)

G. de dépôt (de depositiune), se numesce cambia, 
care se dâ creditomlui ca gagiu pentru a-i asigura 
0 pretensiune.

G. de distança, v. C. de piatâ.
G. domiciliatà, C. în care trasantul (emitentul) 

a pus ca loc de platâ un loc deosebit geograiîce 
de acela, în care locuiesce trasatul (la C. proprii 
un loc deosebit de locul emiterii). Sûnt douë 
feluri de C. domiciliate : a) C. domiciliatà hotârît, 
în cari e numit un domiciliât, adecâ e numitâ 
0 peisoanà deosebitâ de trasat, respective emi- 
tent, ca sâ plâteasoâ cambia la locul doraiciliului ; 
b) C. domiciliatà fârâ domiciliât, în car-e nu este 
numitâ o persoanâ deosebitâ de ti'asat pentru a 
plâti cambia la locul doraiciliului. Aceste C. sûnt 
a se présenta spre plâtire trasatului, respective 
acceptantului, dar nu la locuinta sa, ci la locul 
domiciliului. La C.-le domiciliate hotârît pre- 
sentarea spre plâtire trebue sâ se faeà la domi
ciliât çi în locul domiciliului, câci la cas contrat' 
pose.sorul C -eipierde nu numai acflunea de regres 
contra emitentului çi a giranfilor, ci totdeodatà 
çi ac(iunea cambialâ contra acceptantului, cu un 
cuvent pierde totul.

G. falsà fi falsificatà, C. carc nu provine delà 
acela, delà care ar trebui sâ provinâ dupa cu- 
prinsul ei, adecâ nu se emite de acela, al cârui 
nunie îl poartâ, sau de representantul sëu le
gitim, care va sâ (Jicâ, subscrierea emitentului 
este falsâ, çi când aceasta este falsâ, atunci çi 
C. se numesce falsâ. De C. falsâ se deosebesoe 
C. falsificatà, sub care se în(elege aceea C., care 
la început a fost autentioâ, adecâ s’a émis de 
câtrâ acela, cu al cârui nume s’a iscâlit, sau de 
oâtrâ representantul sëu legitim, çi numai dupa 
aceea s’a falsificat, adecâ s’au sehimbat declara- 
tiuni sau subscrieri autentice dintr’însa prin ada- 
usuri, corecturi, çtersâturi, râijëturi fâoute de un 
neîndreptâtit, s. e. s’aurcat suma, s’a sehimbat ca- 
den(a, s’a falsifient subscriereaautentieâ a emiten
tului, a girantului sau a acceptantului. Fieoare 
subscrieru falsâ sau falsificatà e lipsitâ de puterea
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cambialâ. Daca pe o C. se aflâ subsorieri false 
sau falsificatej çi ou aoestea împreuuâ se aflâ pe 
aceeaçi cambia çi subsorieri autentice, cele dintâiu 
nu au nici o influinta asupra validitâtii celer din 
urmâ. Ble snnt independente una de alta, çi fie- 
oare de sine stâtàtoare. Deci efectul cambial al 
declaratiunilor cambiale autentice (adevërate) nu 
se altereazâ prin declaratiunile false, ce vin 
mainte pe aoeeaçi C.

C. fietivà este C., în care figureazâ ca emitent 
O persoanâ, care nu exista în realitate. Aceste 
C. sûnt false.

^ C. maritime sûnt C., cari se trag asupra co- 
rabierului eu ocasia luârii unui împrumut ma- 
ritim (bodmarie), garantat ou corabia sau eu 
marfa aflâtoai'e înti-’însa.

G. la ordin propriu, C. în cari emitentul se 
ptme pe sine însuçi çi ca remitent, ceea ce de 
obiceiu se face prin expresiunile »la ordinul meu 
propriu» sau »la mine însnmi*, se numesce 
«carnbie la ordinul propriu». Emitentul (trasantul) 
se pune pe sine ca remitent, traseazâ la ordinul 
propriu s. e. atunci, când voiesce a dispune de 
O pretensiune a sa, fârâ ca sà scie hotarît, câ 
va folosi C. respectivâ ca rimesâ, sau o va folosi 
pentru incassarea pretensiunii cambiale. Uneori 
emitentul se pune pe sine însuçi ca remitent, 
când voiesce sa vêndâ sau sâ transmitâ la alfii 
C. respectivâ, çi în timpul emiterii nu soie oui 
0 va da, o va vinde. Se poate întèmpla çi casul, 
câ persoana, care primesce C. çi care ar trebui 
sâ figureze ca remitent, nu voiesce a figura pe 
C. çi de aceea o dâ emitentul la ordinul propriu, 
çi apoi i-o transmite respeotivei personne printr’un 
gir în alb (blanc).

G de piafà fi de distanfà. Dacâ C. este de 
platâ la locul emiterii se numesce cambie de 
piafà; în cas contrar e cambie de distanfà.

O. la vedere se numesc acelea, cari au sca- 
dènfa la vedere (înfâfiçare, presentare, à vista, 
à piacere), e. e. La vedere sâ plâtifi, etc. Aceste 
C., precum çi acelea, cari au soadenfa un tirap 
botànt dupâ vedere, se numesc C. de vedere 
sau înfâfiçare.

Gapaeitate cambialâ, faeultatea, ce trebue sâ 
0^ aibâ 0 persoanâ pentru a puté deveni indrep- 
tâfit sau obligat, conform dreptului cambial, 
pe b^a vr’unei cambii. Gap. c. activà este 
capaoitatea de a puté câçtiga d r e p t u r i cam
biale prin acte, gestiuni cambiale proprii; iar 
Gap. c. pasivà este capaoitatea de a puté lua 
asupra-çi obligâminte cambiale, conformdiep- 
tului cambial, prin acte — sau declarafiuni cam
biale proprii ; aceæta o posed numai persoane, 
cari îçi pot administra în mod independent 
averea lor.

Cambium, (botan.) zonâ generatoare, inel ge- 
nerator; o fesëturâ formatoare din tulpinele çi 
râdàcinile plantelor, ce trâieso mai mulfi ani çi 
au de obiceiu o consistenfâ lemnoasâ. Posifiunea 
ce 0 ocupâ în organele amintite e variabilà; la 
plantele lemnoase, Gimnosperme çi Dicotile- 
donate, existâ douë zone de cambiu, cea mai 
importantâfiind în cilindnrl central, între lemnul 
çi liberol primar. Prin funefionare C. produce, 
de primàvara pânâ toamna (pentru zonele tem- 
perate) noui fesëturi, ce servâ la conducerea 
lichidului absorbit din pâment prin râdâcini 
(lemn secundar) çi a substanfelor sintetisate în

frunze (liber secundar); în acelaçi timp çi ele- 
mente meoanice de susfinere. Consequenfa adâu- 
gârii acestor noui fesëturi în fieoare an e, oâ 
planta îçi îngroaçe necontenit tulpina çi ràdà- 
cina. G. durabil, elementele vii ce separâ liberul 
çi lemnul din fasciculele tulpinei Monocotile- 
doanelor. Gelule eambiforme (fesëturtï cambi- 
formàj, celule eu pârefii subfiri, deüoafi, ou un 
confinut bogât în materii azotoase, ce consti- 
tuesc în mare parte liberul plantelor erbacoe 
sau se gàsesc în afara C.-lui.

Cambrai, capitala unui arondisment eu acelaçi 
nume, în départ, franc. Nord, làngâ rîul Çelda, 
eu 24,722 loc. (1891); residenfâ episcopeascà ; 
fabricafiune de pânzàrü (batist), de cioorie, çi 
cea mai mare fabrioâ de zahâr din Prancia. C. 
a fost fortâreafâ de primul rang, dar aoum for- 
tiflcafiile sûnt delàturate. C. pe timpul Eoma- 
nilor se nuinia Camaracum ; în evul mediu ca
pitala unui ducat. — Liga de G., încheiatà la 
10 Dec. 1.Ô08 între Maxiinilian I, Ludovic XII 
çi Ferdinand Catolicul în contra Venefiei. Pacea 
de G. (pacea danielor) încheiatà la 5 Aug. 1529 
între Francia çi Spania.

Cambrais, fesëturi rari çi subfiri de batist, 
cari se preparau odinioarâ numai la Cambrai ; aiji 
însâ s’au redus tare prin fesëtomle de bumbao.

Cambresines, pânzârîi fine orientale din Le
vant çi Bengal, cari se aseamënâ eu fesëturâ 
de Cambrais.

Cambrio, pânzâ de bumbac finâ, se fabricâ în 
oraçiü Cambrai, delà care îçi derivâ numele. 
Ghembricd se numesce în comerciu o pânzâ 
lustruità, întrebuinfatâ pentru câptuçeli.

Cambridge, 1) G., comitat engl., 2124 km.', eu 
1^,862 loc. (1891); Gapitala G., situatâ làngâ 
rîul Cam, 3(3,986 loc. (1891) ; are universitate re- 
numitâ (întemeiata la 1229 de câtrâ Henrio III) 
eu 0 bibliotecà mare (ca. 400,000 tortmri çi 6600 
manuscripte), 17 colegii ou 3469 studenfi, 2 oo- 
legii pentru femei, museu, observatoriu astro
nomie, grâdinâ botanicâ, etc. 2) G., oraç, în statul 
nord-amerioan Massachusetts, 70,028 loc.; uni- 
versitatea Harvard, cel mai vechiu institut public 
de învéfâmênt în America nordicà.j

Cambridge, 1) G., Adolf Friedrich, Duce, 
Gante de Tipperary, Baron de Gulloden, ma- 
reçal engl., fiul mai mic al lui George 111, n. 
25 Febr. 1774 în Londra, 1831—37 vice-rege 
în Hannovera, f 8 lunie 1850. 2) — G., George 
Friedrich Wilhelm, Garol, Duce, fiul lui Adolf, 
n. 26 Martie 1819 în Hannovera; 1854—55 co
mandant de divisiune în resboiul crimeic; 1862 
mareçal, 1856—95 comandant suprem al armatei 
engl. ; 1895 s’a retras din aoeastâ fuuofiuue.

Cambrieis, Albert, general franc., n. 1816. Elev 
al çcoalei din St. Cyr (1836). Colonel în campania 
din 1859; general de divisie la 1870, este greu 
rânit la Sedan. Restabilit, este însârcinat de gii- 
vernul apërârii nafionale eu comanda armatei din 
Vosgi; 1879 comandant al corpuluiX do arniatâ ; 
în retragere delà 30 Nov. 1881; t 1892.

Cambronne, Pierre Jaques Etienne, general 
franc., n. 17701a St. Sébastien; f 1842. Voluntar 
al legiunei Nantaise, se distinse în Vendea, Ii landa 
çi în Germania; ia parte stràlucitâ la luarea Zu
rich ului, ca câpitan, în 1799. La 1800 aparfinea 
armatei de Rin, când în urma unei lupte este 
proclamât de soldafi «primul grenadin al Franciei».



Camciatca — Caméra. 683
Colonel în 1810, i-se încredinteazâ 1812 comanda 
unui régiment de vênâtori ai gardai împëratului. 
Participa la bâtâüile din Saxonia, Lipsca çi Rusia. 
unde fù înaintat general de brigadâ. Se acopere de 
glorie ?i râni în luptele delà Craonne (1614). In- 
sotesce pe Napoléon în insula Elba ?i se reîn- 
toarce eu acesta în Francia în capul unui pumn 
de oameni, eu cari înainteazà pana la Lyon. Re- 
luând Napoléon tronul, îl numesoe Conte al im- 
periului $i Pair de Francia. Luà parte glorioasâ 
in lupta delà Ligny çi "Waterloo, unde în mij- 
locul exortatiunilor de a se retr^e în fata po- 
topului trupelor engleze victorioase, pronun(a 
celebrele curinte : »garda moare çi nu se predâ«. 
Grav rânit, este ridicat de inamic çi condus în 
Englitera. Dupa abdicarea lui Napoléon, C. fù 
treout pe üsta proscriçilor. Reîntors în patrie 
fù dus înaintea unui consiliu de resboiu, unde 
dupa strâlucita pledoarie a lui Berryer, fù eu 
unanimitate achitat. S’a retras la Nantes, apoi la 
Lille, unde, dupa moarte, i-s'a ridicat o statua.

Camciatca, peninsulâ în nord-estul Asiei, 
270,000 km’., aooperitâ de doue çiruri paralele 
de munti, eu numéro?! vuloani (Cliucev 4804 m., 
cel mai înalt vulcan al Asiei). Locuitorii sûnt Cam- 
ciadali, Coriaci çi pu(ini Ru?i. Delà 1697 apar^ine 
Rusiei; loc principal Petropavlovsk, ou port.

Camden, ora? în statul nord-american New- 
Jersey, lângâ Delaware, în fa(a oraçului FUa- 
delfia; 58,313 loc. (1890); çantier.

Came, (mecanica) discurile calate pe un ar
bore ?i destinate a transforma, printr’o acfiune 
intermitentâ, o miçcare circularâ continua într’o 
miçcare altornativâ rectilinie sau circularâ. Au 
aoela?i roi ca çi excentricile. C. se întrebuin(eazâ 
de preferin(â în toate mecanismele, unde este 
nevoie de o actiune bruscâ la un momenf dat.

Camee, pietri scumpe gravate, în cari gra- 
vuia iese în relief.

Caméléon, reptil din ord. Saurienilor. Pe lângâ 
caracterele generale ale Saurienilor, C. are corpul 
comprimât, acoperit eu o piele formatâ la su- 
prafa(â din mici ridicâturi solzoase. Din causa 
fenomenului particiüar ce presintâ, de a schimba 
instantaneu çi de mai multe ori coloarea, a fost 
considérât ca simbol al ipocrisiei. C. este cel 
mai inofensiv dintre animale ; miçcârile sale sûnt 
înoete; el se nutresce eu insecte, pe cari le 
pândesce, çi când acostea trec pe dinaintea sa 
.1 nu face nlci o miçcare, ci scoate repede limba 
sa yîscoasâ, de care se lipesc insectele, çi pe 
cari le tr^e repede în gurâ. Limba întinsâ a 
animalului are o lungime egalà eu acea a cor- 
pului. C. este ovipar ; trâiesce pe arbori în re- 
giunile calde ale vechiului continent.

Cameliae, sau C. virgines, în mitol. romanâ 
s’auidentifLcat ou Lymphae, (Nymphae la GreciJ, 
erau virgine çi (Jine de apâ ; miresele romane se 
rugau lor. [Atm.]

Camellna, plantâ din fam. Cruciferelor, cresce 
des çi spontaneu printre semënâturi; cresce çi 
pe terenurile nâsipoase çi marecagioase. Uneori 
se cultivâ pentru semintele ei, din cari se scoate 
oleiu. Nu sufere de secetâ çi insecte. Pe pâ- 
mênturile mai bune însâ nu este aça de pro- 
ductivâ ca rapi(a çi macul. I-se dau 1—2 arâturi, 
çÿ se seamënà primâvara prin Martie çi Aprilie, 
càte 15—20 kgr. semêntâ la hectar. Se secerâ 
prin Iulie çi Aug., dâ 10—15—20 hl. la hectar.

Camells. loan losif, càlugâr grec din Con- 
stantinopole, trecut la biserica catolicâ, a venit 
în üngaria ca misionar çi a propagat eu mare 
zel unirea eu Roma. C. a fost episcop rutean 
al Muncaciului (1690—1712) çi a guvernat çi 
preste Romani.

Camellia, (butan.) gen monotip de plante lig- 
noase din fam. Terustroemiaceelor, trib. Gor- 
doniee, foarte înrudit eu genul Thea (v. ac.). 
Unica specie : C. japonica L., originarâ din la- 
ponia, se distinge prin florile sale frumoase de 
forma trandaürilor la anotimp de iarnâ çi foile 
sempervirente aseménâtoare eu ale laurului, de 
aceea se cultivâ în diverse varietà^i çi la noi în 
florâria temperatâ. [A. Pr.]

Camelopardalls, flat.J Girafa, (v. ao.)
Camelopardalus, (lat.J constelaîiunea Girafa. 

(v. ac.).
Camelot, stofâ groasâ de lânâ sau de për de 

caprâ; în Paris nume dat negutâtorilor de stradâ, 
îndeosebi vên(}âtorilor de gazete.

Camembert, bi-ânzâ grasâ, numitâ dupâ satul 
C. în Francia, arond. Argentan al dep. Orne.

Camena, comunâ rnr. çi parochie, ou moçie 
boiereascâ în Bucovina, câp. çi j. Cernâuf, eu 
2176 loc. (2013 ort., 71 cat. çi 92 mos.); çcoalâ 
priraarâ, poçtâ. [Dr I. G. Sbiera.]

Camenae, (Gamene), sau dupâ formele mai 
vechi, Carmenae fi Casmenae, în mitol. romanâ 
erau nimfe in societatea (Jinei Egeria, 4ina isvoa- 
relor çi ajutâtoare la nascere. [Atm.]

Caméra, odaie, în deosebi odaie boltitâ. In 
trecut se numia C. odaia, în care se pâstra averea 
particularâ a regilor, çi în sens figurât autoritatea, 
care administra aceastâ avéré, (v. CameraUa.) 
In limbagiul parlamentar se în(elege sub C. 
legisla(iunea sau unui din corpurile legiuitoare 
(v. ac. çi art. Bicamerism.) Numirea C. se mai 
dâ çi la diferite colegii, în deosebi la colegii 
judeoâtoresci.

C. de punere sub acusâ, v. Acusa[iune.
G. advocafialS, corporafiune de ordine çi de 

disciplina a corpului advocatilor. (V. art. Advocat, 
Barou.)

In Un g. C. adv. sûnt regulate prin art. 1. 
1874 : XXXIV ; numërul, sediul çi teritoriul lor 
îl deterrainâ ministrul de justifie ; chieraarea lor 
este apërarea drepturilor corpului adv., contro- 
larea func(ionârii sale çi purtarea tabloului de 
ordine, în care sûnt înscriçi advoca(ii. C. adv. 
func(ioneazâ totodatâ çi ca for disciplinar çi ca 
corporatiune consultativâ în afaceri justifiare.

G. de comerdu çi industrie, institutiuni de
stinate a represinta interesele comerciului çi 
industriei în diferitele lor rela(iuni. Ele servà 
guvernelor ca organe consultative în toate che- 
stiunile, ce intereseazâ comerciul çi industrie. 
In Rom. C. de com. sûnt regulate prin 1. delà 
2 Aug. 1887. Modul compunerei circumscrip(iunii 
lor se fixeazâ prin decret régal. Membrii se aleg 
prin scrutiniu secret prin comerciantii çi indu- 
striaçii în etate de preste 21 ani, cari plâtesc o 
patentâ anumitâ. C. com. îçi îndeplineso agen- 
dele prin adunarea gen., secfiunile çi biroul lor, 
cheltuielile le acopere din (Jecimele plâtite de 
patentarii lor. In Un g. C. de com. exista déjà 
delà 1811 (Fiume) çi sûnt regulate prin art. 1. 
1868: VI. Astâcji functioneazâ în numër de 22 
(în pâr(. rom.; Arad,Braçov, Cluj, Oçorhelu, Orade
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çi Timiçoara) eu o avare lotalâ de 572,953''fl. çi 
eu un budget anual de 200,658 fl. (1893).

G. medicalil, o corpera^une a medieilor, în 
care se discuta toate momentele, ce se refer la 
interesele generale ale 1er, la chiemarea dofto- 
reascâ çi la serviciul sanitar public. G. exista 
în Germania çi Austria.

Caméra clara, ("lat.J o medifleatie a G. ebscure 
(v. ac.); la G. o. obiectul proiectat pe o plaça 
palidâ se poate privi prin o lentilâ.

Caméra ludda, flat.J caméra luminoasa, un 
aparat optic, descoperit de Wollaston la 1809, 
pentru a desemna peisagiuri. Imaginea obiectului 
de desemnat, ce se reflecteazà prin o prismâ 
de sticlâ, potrivit asezatà, se vede ca çi proiec- 
tatà (aruncata) pe masa de desemn, iinde uçor 
i-se pot desemna conturele.

Caméra obscura, flat.J caméra întunecoasâ. 
Lumina, ce stâbate pe o mica apertuia într'o 
odaie, presintâ pe pâretele opus imaginea mai 
mica si inversa a obiectelor din fa(a aperturei. 
Pe acest experiment se baseazâ G. obscura ; ea se 
compune dm o_ caméra mica tramiportabilà, pe 
dinlâuntru vâpsitâ negru, în’pâretele câreia se aflà 
6 mica apertura, în care e asezatâo lentilâ, ce con- 
centreazà lumina. Pâretele opus lentilei se poate 
înlocui eu plaça preparatâ pentru fotografiare. 
Descoperitâ de Porta (1558) si Hooke (1679).

Cameralla se numiau în A.-Ung. pânâ la 1848 
veniturüe statului; ele erau administrate prin 
caméra regalà, (înflintatâ de Ferdinand I pe 
la începutul secl. XVI). Sub G. se în(elegeau 
anume yeniturile din domeniile erariului si ale 
coroanei, din minele de métal si sare, din mo- 
netarii, posta, loterie, vâmi, numite tricesime, 
taxe, apoi din oontribu(iunea fonciarâ, din ce- 
tâti, taxele de toleran(â a Ovreilor, quinquage- 
sima Romanilor, intercalarüle episcopatelor, de- 
oimele, tributul omagial, o parte din filerii papali, 
colectele, centesimele si censul, ce îl plateau ce- 
tâ(enii din orase, Sasii, Cnmanii, etc.

Camërijana, (magh. Komorzân), com. în Ung., 
cott. Sâtmar, în (inutul numit »'j'eara Oasului», eu 
2059 lec. rom. gr.-cat., cari se ocupâ eu agri- 
cultura, economia de vite si eu cârâusia.

Camerler, Camerar, (franc. Chambellan, germ. 
Kammerer sau KammerheiT), demnitate de cuite. 
Ktlul de G. se dâ de monarch la nobiU si este 
împreunat eu dreptul de a se présenta la curte, 
din care causâ insigniul C.-ilor este o cheie de 
aur. G. sâvri'sesc serviciul camerei principelui, 
si sub conducerea C.-lui suprem si unele servicii 
ceremoniale. Pentru a puté fi numit G. se oere de 
regulâ 0 etate anumitâ, (s. e. în Prusia 36, în Ung. 
24 ani), »proba aviticâ» câ ascenden(ii candida- 
tului au fost nobili (în Austria pânâ în geu. 5 dupâ 
tatâ si gen. 4 dupâ mamâ,) si o avéré insemnatâ.

Camerlengo, 1) C. al Papei, titlul cardiualului 
Sef al camerei apostolice, care administreazâ ve- 
niturile papale ; se mai numesce si camerar. 2) 
C. al cardinaUlor, titlul oardinalului, care, pe 
cànd e ocupat scaunul papal, administreazâ banii 
ce îneurg pentru cardinali, iar oând scaunul e 
vacant, îndeplinesce toate functiunile privitoai'e 
la guvernarea bisericei, ajutat flind de câti'â al(i 
trei cardinal!, cari dupâ ce se începe conclavul 
(v. ao.) se schimbâ tôt la trei (}ile.

Cameron, (pron. Kemem), 1) C, Simon, om 
politic din America de noi-d, n. 1799 în County,

Lancaster. Mai ântâiu tipograf, apoi editorulunui 
()iar în Doylestown; 1845 a întrat în luptele 
politioe ca senator, 1861 ministru de resboiu 
1862 ambasador în Rusia, 1867—77 iarâsi so- 
nator. f 1889.

2) C, Verney Lovett, explorator engl., n. 1844 
în Radipole. 1872 fù pus in fruntea expedifiei 
arangiate de soçietatea geogr. din Londra, pentru 
a câuta pe Livingstone. C. a plecat din Bagamoio 
câtrà interionil Africei; în ünianiembe â dat de 
cadavrul lui Livingstone. A încungiurat lacul 
Tanganioa, de aioi a luat-o spre vest, casâcon- 
stateze oursul rîului Lualaba; dar în Niangvc 
a trebuit sâ pârâseascà cursul rîului si sâ o 
apuoe spre sud-vest. 1875 19 Nov. a sosit în 
Loanda. Aceastâ traversare a Africei, o cale de 
5800 km., a descris-o în »Aci-oss Africa«, (2 vol 
1876). t 26 Mart. 1894.

Camerun, delà 1884 colonie germ. pe termurii 
vestioi ai Africei, ca. 495,000 km». ; populafiunea 
principalâ o formeazâ Dualla (cam 20,000) apar- 
iinëtori seminfiei Bantu. 'j’inutul este muhtos 
acoperit eu pâduri seculare. Comerciu însemnat, 
export de oleiu de masline. Aides si cauciuo.

Camesto, trâsurâ eu un cal în Neapole.
Camestres, al doilea mod de concludere în a 

doua flgurâ silogisticâ, oare avênd forma 
P a M
S e M
S e P

denotâ câ, majora flind universal-afirmativa, iar 
minora universal-negativâ, conclusiunea e uni- 
versal-negativâ. S. e. toate popoarele civilisate 
cultivâ sciintele; Popoarele nomade nu cultiva 
sciintele; Ergo: Popoarele nomade nu sûnt 
civilisate. [Plet.]

Camfor, un product végétal, o esen(â volatilâ 
solidâ, un carbur de hydrogen eu formula C10 
H,8 0, ce se extrage din lemnul arborelui Ginna- 
mornurn Gamphora Nees. (sau Laurus Cam- 
pliora L. — Gamphora officinarum Bauli.), din 
fain. Lauraceelor. Aoest frumos arboi’e, tot- 
deuna verde, are frunzele coriacee eu trei ner
vure, florile mici si albe. Cresce în Gliina, în 
insula Formosa si laponia, unde se si cultivâ 
toarte mult din causa productului sëu. G. se 
aduce în Europa în stare brutâ din in.sula For- 
mosa si din laponia si se purilîcâ piiu subli- 
matiune. G. purificat este o massa inoolorâ, ori,s- 
talinâ, solidâ, fragilâ si unctuoasâ la pipait. Are 
miros propriu pénétrant, gust aromatio, pn(in 
amar, dând o sensajie de oâldurâ si mai apoi u 
seiisafie de reoealâ. In contact eu aerui se vola- 
tiliseazâ repede, din care causâ trebue conservât 
în vase de sticlâ bine închise. Arde usor eu o 
flacârà strâlucitoare, dând un fum gros. G. e.ste 
pujin solubil în apâ, dar este soluliil în alcool, 
eteruri, chloroform, în oleiuri si esen(e. Greu- 
tatea specifleâ 0-98. In comerciu se gâsosc 2 
feluii de G. : de laponia, care este oel, mai bun, 
si de Ghina (Formosa) de o calitato mai infe- 
rioarâ. G. are proprietâti médicinale anestesice, 
antiseptice, anafrodisiace. Se administreazâ mai 
eu samâ în fricjiuni si în alte aplicatiuni ex
terne în stare de solu(iuni în alcool în contra du- 
rerilor nevralgice, renmatismului, migrenei, etc. 
Ga médicament intorn trebue însâ luat ou multâ 
bâgare dè samâ, câoi poate avé conséquente 
funeste. [Z. G. P.]
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Càmlla, animal mamifer riunegâtor din fam. 

Cameüdelor. N’are coarno. Este de doue feluri ; 
G. dromedar (Cameîus dromeda/riusj çi C. bac- 
trianà ( Camelus baetrianus), cea dintàiu are o 
cocoaçS, cea din urmâ doue cocoaçe pe spate. 
Dromedarul este de vr‘o 2—2'25 m. lung, bao- 
triana e ceva mai mare. Antâia trâiesce in Asia 
vesticâ çi în Africa (spre nord delà 12° lat. 
geogr.), a doua în Asia oentralâ. Este cel mai 
folositor animal domestic, (se nuniesce çi corabia 
deçerturilor). Servesce la ducerea transporturilor, 
la oàlârit. Se multâmesce ou nutref pufin çi rëu, 
poate trâi mult timp fârâ apâ. Përul, pielea, 
carnea çi laptele ei se întrebuinfeaza.

Camilafoa, acoperemènt de cap ce apar(ine 
ornatului câlugârilor, cari o poartà atàt in usul 
comun de toate (Jilele, cât çi la func(iuni sacre. 
Episcopii àncâ poartà C., ou deosebire când cele- 
breazà. C. are forma cilindi'icâ, în4tâ, de coloare 
neagrà çi e provècjutâ eu un vël negru în partea 
dinapoi. Unii archierei eu ocasiunea functiunilor 
sacre poartà C. de coloare roçie ori albà, ornatâ 
eu chipul ângerilor, avênd deasupra o cruce.

Camilla, al 107-lea plauetoid.
Camilli çi Camillae, [lot.) în Roma vecbe nu- 

mele copülor aplioafi la func(iuni sacre, (mai aies 
la Elamen Dialis).

Camillus, Marcus Furius, general roman, 
apare primadatà în istorie la 403 a. Chr. ca 
censor; în anul X al resboiului contra ôraçuiui 
Veji, pe care îl çi ocupà (396), fù numit dic- 
tator ; apoi prin maiinimie sili oraçul Falerii sà 
se predee (394). Aousat fiind, oà ar fi defrandat 
din prada delà Veji, s’a dus în exiliu voluntar. 
Când Brennus a ocupat (390) Roma, Romanii 
refugia(i îl recMemarà çi îl investira din nou 
eu dictature. C. învinse pe Galli, reedificà oraçul 
çi réorganisa ai’iuata romanà; apoi supuse pe 
Aequi, Volsci çi Etmsoi, cari se revoltaserà. C. 
mijloci i)rimirea legilor Liciniane çi astfel çi 
pacea între Patricü çi Plebei. f 365 a. Chr.

Gamin, (lat. caminus = cuptor), o întoemire 
pentru încàUJitul odàilor, constàtàtoare dintr’un 
spa(iu màrginit de zidârie sàu plâci metaUce, 
sàpat în parte sau în întregime în zid. Mate- 
rialul pentru încal()ît se arde pe un grâtar, iar 
gazurile trec deadreptul în coç. Capacitatea lui 
de înoâl(}it e deoi neînsemnatâ. Aspectul focului 
deschis, ornamentatia ce se poate da pài'tilor 
■eçite, îl fac însà agreat în multe pâr(i. Mai 
mult au contribuit Francezii la modemisarea lui.

Càminar, boier de sfat, însàrcinat eu strin- 
gerea Caminei. Gamma sau Camàna era o dare 
pe vin çi beuturi spirtoase, deosebità de vàdrârit 
çi altele. Era »camânà eu rupta«, 15 galbeni pe 
an de cârciumà çi »camânà (erâneasoà«, 2 bani 
pe vadra de vin. C.-ii erau sub priveghierea 
marelui C., boier de clasa I, care însà n’avea 
soaun în divan. La Cantemir C. stringe (Jeci- 
mile din ceara datorità domnului. (Urie, 1: 77, 
116; 2: 31, 33, 272; Sulzer, 3: 156; Cant. 
Desçrip. Mold; Cihao, II). ' [I. S. F.]

Camînca sau Camca, sat în Bucorina, câp. çi 
j. Siret, form. comunà çi narochie eu moçia boie- 
reascà Petriceanca sau Petiicenii, eu 4106 loc. 
(3938 ort., 66 cat. çi 92 mos.) ; çcoalà primarà.

[Dr I. G. Sbiera.]
Camion, car pentru transportul de mârfuri 

delà gai’â sau delà port în oraç.

Camisard, v. Hugheno(i.
Camisia, (lat. mediev.) càmaçâ.
Camisol, hainà femeiascà scurtà eu mâneci, 

fàcutà din pânzà çi garnisità eu broderii sau ou 
dantelà, sau din stambà, simplu de tôt. Se poartà 
înainte de a face toaletà.

G. de forfd este un fel de gilet (vestà) ou 
mâneci lungi, care se încheie la spate ; mâneoile 
se pot lega astfel, ca sà împiodece miççarea 
mânilor çi a brajelor, C. de f. servà pentru 
imobilisarea aliena^ilor agitai çi a bolnavilor eu 
deUr violent.

Camoëns, (pron. camoinç), Luis de, poet por- 
tugliez, n. 1524 în Coimbra oii Lisabona. f 10 
lunie 1580. C. este cel mai renumit poet al 
Portughezilor. A studiat la univeraitatea din 
Coimbra. 1542—46 petreoe la curtea regalâ, de 
unde, din causa relapunilor sale de amor eu dama 
de onoare Ecateiina de Athaida, este alungat. 
Se duce apoi la Lantarem, unde a sens mai’e 
parte din poesiile sale lirice, eu deosebire ele- 
giile çi sonetele. Intre 1546—49, în luptele contra 
Musulmanilor, a dat probe de mare vitejie, çi 
în lupta delà Ceuta îçi pierdù ocbiul drept. Re- 
întors din exil la Lisabona, se îmbarcà_spre India 
çi se stabdi în Goa. Scriind la 1555 poema sati- 
licà «Disparates na India», viceregele îl exila la 
Macao, unde petrecu 5 ani çi compuse «Lusiada» 
(descendent! lui Lusus), în care cântâ epoca 
eroicâ din istoria Portughezilor. La 1561 çcàpà 
din exil ; dai1 la gurile rîului Mékong sufere nau- 
fragiu, çi abia içi putù mântui via(a. La 1569 
se reîntoarce în patrie. Aiarà de Lusiadâ a mai 
sons ode, sonete, elegü, satire, sestine, stanfe, 
epigrame, epistole çi 3 comedii. Epopea «Lusiada», 
apàrutà mai ântâiu la 1572, este o operà în- 
semnatà nu numai în literatura portughezà, ci 
çi în cea universalà. A apàrut în o multme 
de ediju ; e tradusà aproape în toate limbile Eu- 
ropei. Cea mai cpmpletà édité a operelor lui C. 
este cea de : Visconde de luromenha. (Lisabona, 
1860—69, 6 vol.) [I. Petran.J

Camomilla, se numesc în farmacie florile de 
Matricaria Chamomüla L. (v. ac.)

Camorra, o societate secretà din Neapole, care 
la cumpëràri çi alte afaceri càuta sà stoarcà o 
anumità parte din câçtig; se ocupa çi eu contra- 
bandà çi primia angajamente pentru executarea 
do crime, etc.; toleratà sub Ferdinand II, din 
motive politice, s’a sustnut pânà în timpurile 
noastre.

Câmp çi G. deschis, câmpie în opositune ou 
cràngul sau eu terenul acoperit mai mult sau 
mai putn de pàdure, fie în masivuri înoheiate, 
fie numai eu pîlcuri; C. este locul eu desàvîr- 
çire liber de pàdure, abia daeà se gàsesçe unde 
çi unde câte un arbore sau pom roditor isolat 
pe el, pentru a scuti pe muncitori vara de soare 
çi ploaie. (Astfel çi «Câmpia Transilvaniei», care 
deçi face parte din regiunea dealurilor, totuçi 
se numesce «Câmpie», fiind lipsità aproape eu 
totul de pàduri.) Dupâ culturà çi foloase se 
numesce C. eu deosebire terenul, oai’e servesce 
unie la plugàrie çi cultura cerealelor, avênd 
livedi çi pàçuni deosebite pentru prpductunea 
nutretului pentru vite. Dupà sistemele rnai vodii 
usitate la poporul nostiu, afarà de moine, unde 
pàmêntul apt de culturà servia alternativ la 
productunea de fên çi cereale, pâmênlul apt
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de cultui’â al unei comune se împârtia în 2—3 
pàr^ égalé, numite cânipuri, din care unnl sau 
doue se seamënâ eu cereale de toamna (grâu, 
secarâ), çi altul eu oele de primavarâ (orz, ovës,' 
meiu, hiiçeâ, porumb), iar a 3-a parte rem âne 
totdeuna ogor islaz peutru vite. De aol çi nu- 
mirea «eeonomia de 2 càmpuri» pentru sistema bie-
naIàçi»eoonomiade 3 oâmpuii<s peutru sistematiie- 
ualâ. Aeeea consista în : 1) semënâturi de toaninâ 
9' de primavarâ laolaltà ; 2) ogor ca islaz pentru 
vite ; aceasta în 1) semënâturi de toamnâ, 2) se
mënâturi de primâvarâ ; 3) ogor ca islaz pentru vite. 
Çi una çi alta trebue sâ producâ fênul pentru vite 
in altâ parte, pe live(Ji. Çi eu tôt ogorul obligâtor, 
tôt al 2-lea sau al 3-lea an, pàmêntul nu este 
ferit de sleire astfel, câ ele poartâ oaracterul 
unor sisteme rapace. Câmpuri de experienfà se 
numesc câmpurile ataçate pe lângâ çcoalele de 
agnculturâ çi statiunile de experimentatie pentru 
acUmatisarea de plante §i resolvarea a diverse 
problème agronomice de aclimatisarea çi nutri- 
{iunea plantelor. [Dr. M.]

G. electric, ori ce spa^iu în care se simte ac- 
tiunea puterilor electiice. G. magnetic, spatial 
în care se simt actiunile puterilor niagnetice. 
(v. inductiune.)

G. microseopülm, (telescopului), spatial încare 
trebue sâ se afle un obiect exterior pentru a fi 
vë(}ut prin microscop (telescop). [ — ]

G. vederii, este spatial în care un singur 
ochiu, care fixeazâ, vede obiecte mai mult sau mai 
putin ciu'at S. e. ocbiul privind pe un tablou 
intins un obiect din centrul lui, vede curât acest 
obieot, pe când pe celelalte obiecte le vede eu 
atât mai putin clar, eu cât ele sûnt mai départe 
de obiectul central, çi aceasta numai pftnâ la o 
margine, preste care ori ce obiect nu se mai vede ; 
spatial caprins în cercul acestei margini este C. 
vederii unui ochiu. Acest C. este mult mai întins 
în afarâ. Câtrâ partes internâ C. vederii unui 
ochiu se confundà eu al celuilalt ochiu. In C. 
vederii se deosebesc formele ?i colorile obiectelor; 
nu toate colorile însâ au acelaçi C. de vedere; 
cel mai întins C. de v. îl are coloarea albastrâ 
çi cel mai mic îl are cea violets. Prin C. ve
derii ne putem pâstra raportul util vietii în mij- 
locul multimii fljntelor çi obiectelor, cari ne în- 
cunjoarâ. [Dr. Man.]

G. în heraldicà, numit ?i fundul scutului, con
stitue principala lui coloare (v. ac.) De obiceiu 
C. nu e uniform, ci contine mai multe piese sau 
pârti aplicate pe dînsul. O regulâ absolutâ existâ 
in privinta açezârii lor, anume : nici odatâ nu se 
poate pune decât métal pe coloare sau invers. 
C. constituind tôt herbul sau blasonul, se euuntâ 
cel dintaiu. [O. L.]

_ G. înpove^tile romane, Suenâ Murgâ, eu fratele 
sëu Busuioc au strâbâtut C. eu somnul, unde 
pe B. 1-a prins un somn ; apoi C. jalei, unde 
pe B. 1-a prins dorul, ca sâ se reîntoaroâ acasâ, 
in fine a ajuns în G. florilor, unde fiorile îmbiau 
pe B. ca sâ le rumpà. Un moçneag dâ lui Piperuç 
Petru O ceterâ, ca atunci când va trece prin 
G. eu dor, çi-1 va ajunge dor de ai sëi, sâ cante 
în ceterâ. [Atm.]

Campagna, oraç în prov. ital. Salerno (Cam- 
pania), 6896 loc., catedralâ frumoasâ.

Campagna di Roma, împrejurimea Romei, cu- 
prin(}ênd partea cea mai mare din vechiul La-

timn. Odinioarâ acost tinut era ca o gi’âdinâ fm- 
moasâ eu vilele splendide ale vechilor Romani 
astà(Ji e loc aproape deçert çi bâltos ; în partea 
sudicâ sunt bâltile pontinice.

Campament, terenul pe care se stabilesce o 
armatâ în baràci, corturi sau alte adàpo.sturi, 
pentru a stations mai mult sau mai putin timp!

Campan, Valea, (Campania), o vale romanticâ 
a Pireneilor în dep. franc. Pireneii sup., tra- 
versatâ de rîul Adour; cariere dp marmorà. 

Campana, v. Clopot.
Campanella, Thomas, recte Cfiovan Bomenico, 

càJugâr dominican ?i filosof, n. 1568 în Stilo în 
Calabria; 1599—1626 închis de guvernul spaniol 
afirrnative pentru conjuratiune, çi 1626—29 de 
inquisitiunea romanà pentru eresie. f 1639 în 
Paris. Are 82 de scrieri din toate ramurile sciin- 
telor. C. este aderent al lui Telesius.

Campanella, Punta délia, promontoriu la partes 
sudicâ a golfului de Neapolea.

Campania, în antichîtate tinutul dintre Liris 
çi Silaras, pe partes vesticâ a Italie!, cuprinqênd 
prov. de acum Napoli ?i Caserta; din causa pro- 
ductivitâtii ?i frumsetilor naturii numitâ ?i C. 
felix. Puncte mai importante: Vesuvul, laoul 
Avernus .si Lucrinus, promontoriul Misenuni. 
Oraçe : Bajae, Cumae, Neapolis, Puteoli, Herou- 
laneum, Pompeji, Salernum, Capua, etc.

Campania, (milit.) spatiu de timp consacrât 
unui resboiu ; plan, conducere, resultatul saii 
sfîi-çitul unei campanii de resboiu; uneori C. e 
sinonim eu cuvêntul resboiu ?i se întrebuiuteazâ 
ca expresiune distinctivâ contrarâ resboiului do 
asediu sau de cetate.

Campanula L., (botan.) gen din fam. Cainpami- 
jaceelor, trib. Campanuleelor, cuprinde plante 
ierboase perenale sau mai rar anuale ; fiorile de 
ordinar albastre mai rar violacée sau albe ; fructul 
0 eapsulâ însotitâ de lobii caliciului.1 Acest gen 
are vr’o 230 de specii, respândite prin emisfera 
borealâ çi mai eu samâ în regiunea medite- 
ranianâ orientalâ. Prin pârtile noastre cresc mai 
multe specii, dintre cari însemnâm : G. Bapun- 
culus L., G. glomerata L., etc. Multe specii de 
C. se cultivâ ca plante ornamentale pentru friim- 
setea fiorilor. Râdâcina çi vlâstârile tinere de C. 
Bapunculus L. sûnt alimentare ca salatâ. Odi
nioarâ se credea, câ râdâcina acestei plante are 
proprietateadeamâri secretiunea laptelui ladoici 
çi se întrebuinta în acelaçi timp în medicinà ca 
vulnerarâ, adstringentà çi antiphlogisticà.

[Z. C. P.]
Campanulaceae, (botan.) fam. de plante di- 

cotyledonate erbaceo, uneori subfrutescente, vi
vace sau anuale, ce contin un suc mai adesea 
lâptos ; frunzele fàrâ stipuli, alterne uneori opuse, 
simple çi dinfate. Se cunosc vr’o 1000 de specii, 
respândite pe toatâ suprafa[a globului. C.-le se 
divid în urmâtoarele trei triburi: I. trib. Lo- 
belieae, corola neregulatà, anterele aderente în 
jurul stilului, eu mai multe genuri, între cari în
semnâm : Lobélia L., Dialypetalum Benth., etc. 
IL trib. Gyphieae, corola neregulatà, anterele li
béré, eu genurile: Gyphocarpus Miers., Nema- 
cladus Nutt. çi Gyphia Berg. III. trib. Gam- 
panuleae, corola regulatâ, anterele libéré, rar 
aderente în jurul stilului, eu numeroase genuri, 
dintre cari însemnâm : Jasione L., Phyteuma L., 
Gampanula L., Specularia Heister çi Adenophora
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PiBoii., representate ?i prin par^ile noastre, unele 
chiar prin mai multe specii. Aceastâ vastâ fa
mille este de mare ùnportantà horticolâ, pentrn 
câ confine multe specii cultivate ca plante orna- 
mentale. [Z. C. P.]

Campanulat, (botan.) organ (caliciu, corolâ, etc.) 
în forma de clopot eu gura în sus, ori în jos.

Campbell, (pron. kembl) 1) G., Thomas, poet 
engl., n. 1777 în Glasgow, 1827—29 Lord-rector 
al uuiversitâtii din Glasgow; -[• 1844 în Bou
logne. Opéré: >Th.e pleasures of hope«, poem 
didaotic ; «Gertmde of Wyoming® (1809), pove- 
stire poetica ; »Letters from the South®, (1837) ; 
i»The marineis of England», poesie foarte populai-à.

2) G., lohn, Loid, cancelaralEngliterei, n. 1779 
în Springfleld (Soo(ia) ; 1830 membru liberal al 
parlamentului, 1832 Solicitor general, 1834 At
torney general, 1841 cancelar al Irlandei, 1846 
cancelar al ducatului Lancaster, 1859 cancelar 
al Engliterei. f 1861. A scris: »Lives of the 
Lord Chancellors and Keepers of the great seal 
of England®, (7 vol., 1845—48); »Lives of the 
Chief Justices of England*, (3 vol., 1849—57).

3) O., Sir Golin, Lord Glyde, mareçal engl., 
n. 1792 în Glasgow; a luptat 1841—52 în India, 
1854 în Crimea, 1857 comandant suprem în 
India contra popoarelor revoltate, pe cari le-a 
bâtut la Chanpur çi Laenau; 1862 numit mareçal. 
t 1863 în Chatham.

Campe, loaehim Heinrieh, pedagog, n. 1746 
la Deensen (Braunschweig) ; 1776 a întrat ca 
învë{ator la »Philantropin«-ul din Dessau çi a 
ajuns urmàtorul lui Basedow, al fundatorului çi 
directorului acestui institut. Dupa ce çi el fun- 
dase un asemenea institut la Eamburg, a mers 
la Braunschweig ca inspecter de çcoale çi hbrar 
al casei de orfani. Aici a publicat între altele: 
Eobinson cel tiner, care a ajuns la o suta editiuni ; 
Descoperirea Americei çi Teofron sau sfâtuitorul 
pâtit; Dictionarul ümbei germ., n’are valoare 
sciintificâ. Scrieri pentru copii çi tineri, 37 vol. 
t 22 Oct. 1818. Biogr. de Leyser. [W. R.]

Campeador, CspanJ luptâtor curagios, viteaz; 
în deosebi supranumele lui Cid. (v. ac.)

Câmpeanu, Petre M., Dr. în filos., prof, de 
filos. çi de dreptul natural la Academia din laçi, 
începénd delà 1836. M. on. al Acad. Rom. ; de 
orig. djn Trs., f 15 Apr. 1893. Scr. : Cuvent 
rostit în sala academicà în 9 Oct. 1838 la pri- 
lejul visitatiei ce a fâcut çcoalelor Inalt Preasf. 
K. K. Veniamin Costache, Archiepiscop çi Mi- 
tropolit al Moldovei çi Sucevei, 1838. Abecedar 
latin, 1847, Il ed. 1860. Gramatica rom. pentru 
cl. normale, 1848, prelucratâ apoi de Nicolae 
Mâcârescu pentru çcoale, iar pentru ait cerc de 
cetitori decât al çcoalelor, a prelucrat-o însu-çi C. 
(II ed. 1880) eu urmàtorul continu! : 1) o tratare 
filosoficâ despre originea Umbii omenesci ; 2) cla- 
sele generale, în cari se împart Umbile vechi çi 
noue, dupa modul eu care se exprima într’însele 
relatiüe, ce ideile mintii le au unele eu altele 
în eugetare çi vorbire; 3) clasele generale ale 
obiectelor, despre caii spiritul omenesc a putut 
sà-çi formeze, la început, succesiv atât idei eu 
ndntea sa la lumina consoiintei, cât çi cuvinte 
(limbâ) prin sensibihsarea acelora. Prefata con- 
tine 0 expunere a argumentelor fonetiçtilor çi 
etimologiçtilor extremi çi o combatere a lor. Au- 
torul e pentru un compromis între ambele si-

steme. Caitea nu e lipsitâ de interes. Stilul 
cam greoiu. - [D. E.]

Campeche, stat mexican pe peninsula Yucatan, 
56,462 km.*, eu 93,976 loc. (1890). Capitula G., 
situatâ lângà sinul eu acelaçi nume, 18,730 loc.

Campeggi, Loremo, cardinal, n. 1474 în Bo- 
logna. Léo X îl numi 1517 episcop de Parma çi 
cardinal. 1524 fù trimis de Clemente VII la par- 
lamentul din Nürnberg, unde a exoperat uniunea 
principilor cat. contra protestantismului. f 1539 
în Roma.

Câmpenl, (magh. Topânfalva), com. în Trs., 
cott. Turda-Arieç, e emporiul çi capitula »Mo- 
tilor®, açezatâ într’o regiune romanticâ, pe malul 
stSng al Arieçului, eu 2600 loc., (2431 Rom.); 
are 3 biserici : gr.-or., gr.-cat. çi rom.-cat. Este 
sediul judecâtoriei reg. de cerc, a oflciului de 
preturâ, a inspectoratului reg. silvanal çi al cassei 
de pâstrare çi economii ®Doina«. (v. ac.) In C. se 
tin mai multe tîrguri bine cercetate. C. a fost 
teatrul mai multor întêmplâri istorice. Cel mai 
însemnat roi 1-a avut în 1848/49. C. în adu- 
narea de pe »Câmpul libertâtii® a fost représentât 
într’un mod impunëtor; din aceastâ causa a çi 
fost denuntat çi persécutât. (Cf. »Gaz. Trans.» 
Nr. 30 ex 1891.) In C. a fost reçedinta lui A. 
lancu, de aici a condus el operatiunile müitare 
întru apërarea muntilor apuseni în contra ar- 
matelor maghiare. Locuitorii din C. au fost tot- 
deuna mai deçtepti decât cei din comunele iobâ- 
gesci, avênd ei din secolul trecut çcoalà bunâ 
çi dascâli zeloçi ; ei au fost renumiti ca bârdaçi 
çi în tôt felul de lucrâri de lenin ; au fâcut mai 
multe tunuri de lemn, dupa modelul celor fâ- 
cute în Bucium; au vërsat chiar doue tunuri 
din aramâ, mestecatâ en materialul dintr’un clopot 
delà biserica gr.-or. Cu unul dintre aceste tu
nuri a sdrobit tribunul Andreica, pe »Dealul bà- 
ieçilor®, armatà lui Hatvany. Mâiestrul la vër- 
sarea tunurilor a fost Nicolae Mucea din Sohodol, 
care inventase çi smâcurile pentru a scoate apa 
din vîrtejuri. La topirea olopotului a întrebuintat 
5 fauri, cu 5 foi. »Câmpânarii« s'au distins în 
a. 1848/49 în fapte românesci çi au adus mari 
jertfe pentru Trou çi natiune; au dat un mare 
contingent de bravi tribuni çi câpitani ; aci s’au 
pâstrat toute armele çi caii luati delà arma- 
tele maghiare; tôt aici a fost asilul prefectilor 
çi tribunilor refugia{i din toute parfile Ardea- 
lului. In toamna anului 1849, C. an fost desar- 
ma(i prin guvernatorul Br. "Wolilgemuth, cu mare 
parada; li-s’au luat toate tunurile çi armele ou- 
cerite delà Maghiari, ba çi tunurile fabricate de 
ei, çi alte arme. In 1852 Impëratul, la rugarea 
lui lancu, çi-a schimbat planul de câlâtorie, a 
trecut preste muntele »Gâina®, iar noaptea a dormit 
în C. La 1852 C. au fost denun(ati, câ conspira 
în contra statului. Colonelul Springesfeld, co- 
mandantul districtului, întrâ cu 3 companii de 
soldat: în sat, lui lancu îi pune o trâsurâ la dispo- 
sitie, cu care a mère la A.-lulia, unde a fost arestat, 
iar pe secretanil sëu Dion. Darabant çi pe trib. 
Andreica, îi aresteazâ çi ti trimite la Abrud, unde 
au fost eliberati de abia dupa 3 septëmâni. Dupa 
0 investigatie de 11 (Jile militia a pârâsit C., 
deoarece nu s’a putut constata nimic compro- 
mitetor. [I. St. $.J

Campenon, Jean Baptiste Marie Edouard, 
general franc., n. 1819. Elev al çcoalei de St,
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Cyr; fâcù cauipauia Italiei (1859) §i pe a Chinei 
(1860), unde se distinse, §i fù înaintat §ef de 
exeadron. La începutul ostilitàtilor dia 1870, fù 
üumit çef de état major al divisiei Legrand ; C. 
fù rànit la Metz fâcut prisonier ou întreagâ 
armata lui Bazaine, apoi internat la Aix la Cha
pelle. C. a fost de trei ori ministru de resboiu 
(cab. Gambetta, Ferry çi Brisson); partisan al 
participâa’ii militarilor in parlament. Ca ministru 
reformà legea recrutàrii, stabilind termenul de 
3 ani. 1891.

Camphausen, 1) C., Ludolf, om de stat germ., 
ü. 1803 în Hün.shoven, (Aachen); 1843 membru 
al.parlamentului provincial de Rin; 1847 membru 
liberal al parlamentului unit (Vereinigter Land
tag); 1848 president al ministeriului Prusiei; 
1848—49 plenipotentiar la Deutsche Central- 
gewalt în Francfort; 1849—51 membru al primei 
camere prus. Mai târ(}iu se retrase la banca din 
Colonia, înfuufatà de el, apoi în via(a privatà, 
ocupându-se ou luorâri astro-fisioale. 1890 
în Colonia.

2) G., Wilhelm, piotor germ., n. 1818 în 
Düsseldorf, disoipol al Aoademiei din Düsseldorf; 
t 1885. Tablourile sale contin scene de resboiu 
de pe timpul lui Cromwell, din resboiul de 30 ani, 
din resboaiele silesice çi din cel delà 1870—71.

Camphene, sau Terpene, o sérié de oleuri 
eterice, a câror compositiune corespunde for- 
mulei C,o H„ sau (C1(J Hlfl)n; se aseamenâ între 
ele din punct de vedere chimie, se deosebesc 
însà în mires, în gust, în punotul de flerbere, 
în greutatea specifloâ çi în puterea de a pola
risa lumina. Punctul lor de fierbere variazà 
între 150° çi 250° C; iar greutatea spec. între 
0’840 çi 0-890.

CampI, familie de artiçti, care a^întemeiat 
în Cremona o çooalâ eolecticà, ce înfloria în 
secl. XVI. Cei mai îusemnati sûnt: G. Qiulio 
(1500—1572), piotor çi architect; s’au conservât 
din operele sale eu deosebire câteva oapete fe- 
meiesci foarte frumoase. G., Antonio, numit Gre- 
monese (t pe la 1591), pictor, sculpter, calcograf 
çi istoric ; în San Paplo din Milan s’a pâstrat un 
tablou al sëu, representând Nascerea lui Christos.

Câmpia, eâmpii sau çesuri sûnt acele extinse 
suprafete plane de pâment, a câror înâl(ime nu 
e mai mare de 2—400 m. preste nivelul mârii ; 
e de însemnat însâ, câ singur relieful nu e ho- 
târîtor. In distribuirea C.-lor pe suprafata pâ- 
mêntului se observà un fel de sistem dualistic, 
ele în genere se întind în direc(iunea axei con- 
tinentelor, deci în lumea veche au direc(iune 
aequatorialà, în lumea nouà se acoraodeazâ di- 
rectiei meridianelor. In privinfa extensiuuei se 
deosebesc : G. continentale, cele mai extinse, 
avênd direc(iunea indicatâ, çi G. isolate sau mici, 
situate la marginea sau în centrul continentelor. 
Toate C. s’au format într’un period géologie mai 
nou, precuin dovedeso formatiunile diluviale çi 
aluviale, ce acoper suprafetele lor; între sine 
însà, unele sûnt mai vechi, altele mai noue; 
veche e C. Americei sudice, ce zace pe granit; 
mai tâi'diu s’a format C. Siberiei; cele mai noue 
sûnt litoralele. Altfel atât din punct de vedere 
géologie, cât çi din respectul formei externe, C. 
sûnt foarte variate. [V. B.]_

Câmpia, (magh. MezSségJ, un finut deluros îu 
mijlocul Transilvaniei, între Mureç, Arieç çi,

Someççi întie oraçele Cluj, Turda, Mnr.-Oçorheiu, 
Reghin, Dej çi Gherla. Suprafata ei este de vr’o 
100 miluri □ (5600 km8.) O. este partea cea mai 
joasà a Trs.-ei, vàUe au o înâltime absolutà abia 
de 250—360 m., çi cele mai înalte vîriuri de 
dealuri n’au înâltime mai mare de 650 m. C. 
este deluroasâ, au vài adânci, prin cari se ex- 
tiud lacuri, eu trestiçuri çi eu pesci çi paseri 
aquatice. Pànjêntul este foarte roditor, çi dupà 
formatiunea geologicâ apartine formatjunei ter- 
tiare ; pietriçuri çi pàduri lipsesç, numai ici-colea 
se aflà plantatiuni mai noue; comunicatia era 
foarte anevoioasâ, în timpul mai nou însà s’au 
construit cài mai hune çi o cale feratà dealatul 
C.-ei, delà Mureç-Ludoç la Bistrita. Loc. sûnt în 
mare maioritate Romani, în t'netei de càtrà 
M.-Oçorheiu se atlà çi Maghiari, iar pe la Teaca 
Saçi. Maghiarii sûnt abia 10°/0—15(l/o din totali- 
tatea locuitorilor. C. apartine comitatelor: Solnoo- 
Dâbâca în nord, Cojoena çi Turda-Aries în vest 
çi Mureç-Turda în est. ür^e nu se aflâ pe C., dai- 
sûnt câteva comune mai mari, eu tîrgnri de 
tearà vestite, precum Mocin, Teaca, S.-Petru, 
Band, etc. [Silv. Mold.]

Campl doctores, flat.J instructori militari, caii 
instruau pe cei recrutât! în armata romanâ în 
manuarea sàbiei, a scutului, palului, precum çi în 
deosebitele miçcàri, ce le fâceau trupele romane.

Câmpina, com. urb. în Remania, j. Piahova, 
situatà pe un platou între rîiu-ile Prahova, Dof- 
tana çi pârëul Câmpinita. (Statiune a liniei fer. 
Fredeal-Ploiesci.) E înseinnatâ ca statiune bal- 
nearà, çi pentru terenurile sale petrolifere, preste 
cari se aflà aproape 100 guri (puturi), din cari 
se sooate petroleul. Comuna are preste 3000 Icc. 
C. are o jndecâtorie de ocol, subprefecturâ, o 
mare fabricâ de gaz çi paraflnâ, o fabricà de 
cârâmidâ, 4 biserici çi 2 çcoale; un spital al 
fundatiunei »Lahovari-Arsachi.« Delà ,1783 C. era 
recuücscutâ ca tîrg liber çi a primit diferite 
scutiri. [A. M. M.]

C., stafiunea balneard. Isyoarele nu sûnt 
captate, aça câ stabilimentul dispune de putiriâ 
apâ. Printr’o captare serioasâ însâ s’ar puté în- 
trunî un volum suficient, deoarece la c adân- 
cime nu tocinai mare, platoul C.-ei este pëtruns 
de ape sulfuroase subterane. Din causa caldurilor, 
sim^te mai vîrtos din lipsa plantatiunilor abun- 
dente, sesonul în acest stabiliment este souri. 
In comparatie cü trecutul, C. se aflà în deca- 
dentà. Inainte de 1857 era aci un stabiliment 
de idroterapie bine usitat, condus de Hatschek, 
care învëtase aoeasta specialitate la Grâfouberg 
sub direc^unea lui Priesnitz, fiind primul care 
întroduse acest sistem de cura în Remania. 
Oraçul era în floare pe atuuci, o musicâ aleasâ 
din Braçov venia în fiecare varâ ; Bucuresoenii 
alergau aici în numor mare, multi zidiserà case 
(între aJtii çi Eliade-Ràdulescu). Prin situatiunea 
sa çi prin apropierea de Bucuresci C. ar puté 
sà aibà un viitor sigur, càci isvoai-ele. sûnt din 
cele mai bune, deçî de o concentratiune slabà, 
mai mult sulfhidrice decât sulfuroase. Analisa 
aproximativâ aratâ o reactie uçor alcaUnâ, pré
senta acidelor carbonice, sulfurice çi chlorhi- 
drice, apoi base de calce, soda, magnésie çi urrae 
de potasâ. Clima e dulce çi mai putin variatâ 
ca in alte localitàti muntoase. Aici îçi cautâ 
vindecare bolnavi de reumatisme, boale de piele,
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sorofulosâ, afectiuni uteiine, sililis, etc. (Cf. Dr. 
C. Vasiliu, «Spitalul», 1885; Dr. N. Garotlid, 
•Despre apele min. ale Kom.« Bue., 1886 ; Dr. C. 
Istrati, Baport anual relativ la inspec(iile fâcute 
la st. bain. Bue., 1890.) [Dr. Vuia.]

Câmpineanu, famille boiereascâ romnnâ. Primul 
purtând acest nume, este Vasile C. càpitanuî, 
omorît la 1659 de Michnea Vodâ, împreunâ eu 
socrul sëu ei al(i boieri, pentru-eâ se înipotri- 
vise la o poruneâ domneaseâ. Dràghid C., e în 
1705 oapucehaia la 'farigrad, Doi C. raslefi 
figureazâ pe lista boierilor mari in 1718, anume: 
Mania C., mare câpitan 6ul sëu Parmi. Din- 
tr’im al doilea flu al câpit. Vasile, an unie Pavel 
se nâseù Pantaei C. Acesta se eâsâtori eu fiea 
lui Coust. Cantemir, 6ul lui Antioeh V. Jueà un 
roi important în afaeerile terii, avênd rangul 
de mare elueer. Dupa eum se gàsesce într’un 
act, pe la 1764 murise, lâsànd 2 bâieti : Searlat 
si Constantin.

Slolnicul Searlat C., în 1785 ispravnic de 
Buzëu ea biv-stolnio. Punêndu-se în rela^inni rele 
ou Mavrogheni, aeesta exileazâ pë so(ia boie- 
rului, anume Luxandra, la înehisoarea Edi-eule 
diu Constautinopole, unde remase mai mul(i ani 
eu liul ei. Se. C., energie apëràtor al intere- 
selor (erei spunea într’un rând gener. Mitrovski : 
•Austria n’a dobândit (eara prin arme, ei Ro- 
mânii au ehiemat-o oa pe o prietenâ.» Luxandi'a 
liberatâ din înehisoare vine în (earâ, apoi se re- 
ti-age preste munti, când soful ei murise, (1802).

Constantin C., frate ou precedentui, om în- 
vë(at ?i boier însemnat delà îneoputul aoestui 
.secol. Inainte $i în tirapul ooupa(iei rusesoi el 
era mare spâtar.

Ion C., oolonelul, fiul lui Searlat, n. 1798, om 
politic foarte însemnat; mare orator çi aprig 
apëràtor al drepturilor nationale, în deosebi în 
adunai-ea obçteaseâ delà 1834, când prin elocu- 
euta sa a sciut sa înbârbâteze pe toti deputatii, 
ca sa résisté pretensiunilor rusesci refeiitoare 
la întroduoerea unor modifioâri în Regulamentul 
organic. Dupa închiderea acestei adunàri C. s’a 
réfugiât în strâinâtate, dar n’a încetat sà pledeze 
drepturile terii la Paris çi la Londra, câutând a 
întretiné relatiuni eu bârbati politici marcanti, 
ea Tliiei-s, Palmerston ?i altii. Vrênd a se ren- 
toarce în tearâ a fost arestat în Lugoç çi închis 
în Caransebeç, apoi predat guvernului roman, 
care 1-a tinut închis doi ani în niànàstirile Mâr- 
gmeui çi Plumbuita; la 1841 a fost eliberat. 
Precum la 1833, dupa moartea fratelui sëu Con
stantin çi a ieçirei sale din armatà, în care în- 
trase ou rang de câpitan, s’a pus în capul so- 
cietâtii fiJarmonico çi a îndemnat pe oamenii de 
talent sa se ocupe eu literatura; aça çi dupa 
eliberarea sa a sciut sà ad une în jurul sëu un 
numer de bârbati bëtrâni çi tineri, contribuind 
astfel la cimentarea societâtii. Intrarea oçtirilor 
stràine la 1848, moartea sotiei sale çi exilarea 
amicilor sëi îl aruncarâ în o mélancolie, de care 
numai moartea îl scâpà în 1863. (Cf. loan C., dis
eurs de receptiune la Acad. Rom., de Ipan Ghica.)

Ion C., bàrbat politic, (fiul oolonelului Ion C. 
T 1863), n. 1 Oct. 1841 în Bucuresci, t 18 Nov. 
1888; a ocupat între a. 1877 çi 1886 în Cabinetul 
I. Bràtianu diferite ministerii, (justitie, externe, 
nnante, domenii), a fost la 1887 primar al Bucu- 
rescilor çi la 1888 guvernator alBancei Nationale.

Campi Raudii, câmpuri situate spre sud-est 
delà oraçul Veroclli (v. ac.), unde la 101 a. Chr. 
Marins a bàtut pe Cimbri.

Campoamor, bon Bamon de, poet spaniol, 
n. 1817. A scris fabule çi poesii lirice: (Fabulas 
originales, 1842; Ayes del aima, 1852; Doloras, 
ed. n. 1866) ; çi pentru teatru : (Dies irae, 1873 ; 
Cuerdos y locos çi El honor, 1874; Obras poeticas, 
ed. n. 1874.) C. a fost çi députât.

Campobasso, prov. ital. (Abruzzi), 4416 km9., 
ou 391,087 loc. (1890). Capitula C., 13,504 loc., 
fabricâ de otel.

Campodea, insect din ord. Thysanurelor.
Campodux, (lat.J comandant de trupe, oçtean 

mare. Cronica lui Huru din seol. XIII este fàcutâ, 
se (j'ce, de un Arbore Campodux, stràmoç al fai- 
mosului hatman al lui Stefau Vv. [0. L.]

Campo Formio, castel in Italia sup., lâugà 
Udine; aci s’a încheiat la 17 Oct. 1797 pacea 
între Austria çi republica franc. ; în aceastà pace 
Austria abcjice de Lombardia, provinciile belgice 
çî tcrmurul drept al Rinului, primi însâ Istria, 
Dalmatia çi Venetia.

Campomanes, bon Pedro Bodriguee, Conte 
de G., om de stat span., n. 1723 în Asturia, 1770 
pànâ la 1791 president al cousiliului suprem din 
Castilia, stîrpi multe abusuri çi întroduse re
forme salutaie. f 1802.

Campos, (câmpîi), tinuturile extinse din inte- 
riorul Brasiuei, acopeiite eu iei-buri çi în parte 
eu pâduri. C. orof ;Sao Salvador) în statut bras. 
Rio de Janeiro, 20,000 loc. Export de cafea, 
orez, bumbac çi trestie de zahàr. Lumin. electricà.

Campo santo, (ital.) camp sfânt, loc sfânt, 
numire ce o dau Itaüenii cimiterului, îndeosebi 
cimiteriilor eu morminte în arcade ornate. Cel 
mai însemnat C. s. e cel de lângâ domul din Pisa.

Camptulicon, o massa compusâ din resturi de 
cauciuc çi de plutâ de dopuri. Massa se préfacé 
in table subtiri, se coloreazâ çi lustruesce bine 
çi servesce oa covoare pentru podini çi pâreti. 
A(Ji e înlocuità prin covoare cerate de plutâ. 
Covoarele de C. sûnt foarte bune pentru odâile 
reci, contra igrasiei, în casele de bolnavi, etc.

CâmpuI libertâ|ii, un camp Ifingâ Blaj, între 
rîul Têrnava mare çi calea fer., care se folo- 
sesce de pfiçune, çi care pânâ la 1848 se uuuiia 
»rîtul Grecilorn, flind-oâ acolo îçi pàsoeau çi îçi 
pasc pânâ în (jiua de astâiji orâçenii din Blaj, 
(numiti çi Greci), vitele lor. Pe C. acesta se finù 
in 3/15 Main 1848 memorabila adunare a Ro- 
mânilor, în care se primi între altele propu- 
nerea lui S. Bârnutiu, câ: »C. acesta, pe care 
se fine ântâia adunare nafionalâ rom. din Trs., 
intru eterna aducere aminte a acestui act glorios, 
se va numî C. libertàtii pentru totdeuna.« Pe 
locul, unde era açezatâ tribuns, de pe care îçi 
fâoù Bârnutiu propunerile, s’a pus ca semn o 
piatrâ, numitâ >piatra libertàfii. « Aceastâ piatrâ 
fusese mai înainte açezatâ între cele douë tur- 
nuri ale bisericei catedrale din Blaj, de unde 
însâ aruncatâ de vent, a renias în piata Bla- 
jului, pânâ la açezarea ei pe C. libertàtii. Piatra 
aceasta cufundându-se în nâsipj mai tânjiu s’a 
pus alta preste ea, eu mult mai înaltâ. lu pri- 
màvara a. 1883, apa Tèrnavei, sohimbându-çi 
alvia, piatra a fost mutatâ la locul unde se aflâ 
çi astâ(Ji. Pânâ la 1876 studen(ii niergeau în 
fiecare an la 3/15 Maiu pe C. libertàtii, çi dupâ
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sfintij-ea pietrii prin preot, unul dintre ei rostia 
O cuvêntare despre adunarea din 1848. Proce- 
aiunea aceasta însà (1876) fù opritâ de guvem.

[Dr. A. B.]
^ CâmpuI Mierlei, (KossovopoljeJ, vale în Serbie, 

lâûgà Pristina; aci s’au dat luptele mari: în 
lunie 1389 înti'e Turci (Mui-ad I) ÿi Sêrbi (Lazar), 
çi 17—19 Oct. 1448 între Turci (Murad II) çi 
loan Huniade.

Câmpulung, district, mai înainte un (inut întreg 
•?i mare, ounosout în istorie sub numele de fi- 
nutul sau Ocolul C., cuprindea tôt eiragul de 
munti înal(i de pe teritorul Bucovinei despre 
Ardeal spre Maramurë? pânà la rîul Ceremu- 
çului. Pe teritoml lui se aflau mai multe sate. 
Loouitorii din partea resâriteanâ sûnt Români, 
iai- cei din partea apuseanâ se chiamà Hutani 
sau Hu(uli çi vorbesc un dialect rusesc, (}is çi 
rutenesc. Dupa Dimitrie Cantemir, ca çi Vrancea 
çi Tigbeciul în Moldova meridionalà, au fost nisce 
republice mai vechi, cari au pàstrat vechüe 1er 
libertâ(i çi dupa înfiin(area principatului Mol- 
dovei. Aceste aça 4ise republice erau probabil 
confédéral!uni de cnezate romane, existeute îu 
Moldova înainte de întemeiarea principatului, 
precum eraconfederatiuneacnezilorBolochoveni. 
Aceasta organisare çi-au pâstrat-o çi dupa ce 
s’au unit micile republici sau cnezate de mai 
înainte, ca Vrancea, Brodnicul, Bêrladul, Ti- 
gheciul, etc., spre a forma împreunâ un singur 
domniat mare çi puternic, mai abil de a pune 
stavilii necontenitelor nâvàliri çi pràdâri, fâcute 
do unele triburi barbare. Autonomia lor looalâ 
çi-o manifestau prin aceea, câ la alegerea Dom- 
nului mergeau la el representan(ii acestui (inut, 
i-se închinau, recunosoêndu-1 çi ei ca domnitor 
comun, çi-i arâtan totodatà eu ce çi eu eût vor 
contribui çi ei la între(inerea domniatului. Aceste 
contribuiri voluntaie erau aduse la domnie mai 
ântâiu de înçiçi representan(ii locali ai (inutului, 
mai pe urmâ însâ, cam de prin secl. XVII în- 
coace, furâ strinse de câtrà doi vornici trimiçi 
delà domnie. Intr’aceastâ stare politicâ çi socialâ 
a treout (inutul O. în 177.Ô sub domnia împérâ(iei 
Habsburgilor, împreunâ eu câte o parte din (i- 
nutul Sucevei çi al Cernâu(ului. De aci înainte 
s’a schimbat eu desâvîi’çire aceasta stare poli
ticâ çi socialâ a loouitorilor; chiar çi proprie- 
tatea lor secularâ s’a mieçorat foarte mult în 
urma unui procès îndelungat, purtat eu flscul. 
(Cf. Cantemir D.,DescriptioMoldaviae. Bue., 1872, 
Jiag. 123 çi 106; Eud. Hurmuzaki, Noth- und 
Hilferuf der Gemeinden des Moldauisch-Campu- 
lunger Okols in der Bukowina. Wien, 1861 ; Sbiera 
I. G., Traiul Românilor înainte de fundarea sta- 
turilor na(ionale. Cernâu(i, 1890; Marian S. PI, 
Tradi(ii poporale rom.. Bue., 1895.)

Câmpulung, 1) C. com. urb. în Rom., oapitala 
j.-lui Muscel, çi odinioarâ residen(â domneascà, 
situatà pe un platou între 2 dealuri numite Mus- 
cele. C. are o posi(ie foarte frumoasâ çi preste 
10,000 loc. împreunâ eu cei din suburbiile ora- 
çului ; afarâ de pu(ini cat., loc. sûnt to(i orto- 
doxi. Oraçul are 4 strade principale, cari merg 
paralel în lungul oraçului ; stradele sûnt curate 
çi pavate eu bolovani ; 2 pie(e (pia(a Sf. Ilie çi 
pia(a^ mica) çi 2 gràdini publiée. Intre edificiile 
mai însemnate se numerâ: gimnasiul, çcoalele 
primare de bâie(i çi de fete, spitalul jude(ean.

prefeotura, primâria, casa creditului agricol, oa- 
sarma reg. 30 de Doroban(i, casarma Câlâraçilor 
poçta, telegraful, mai multe cofetârii çi cafenele’ 
3 oteluri çi câteva case mari çi frumoase, ziditè 
în stil modem. In C. sûnt mai multe bise rici 
foarte vechi, între cari mai însemnate sûnt: 
Mànàstirea C., fundatâ de Radu Negru çi re- 
stauratâ la 1636 de Mateiu Basarab, iar la 1832 
de câtrà stat, avênd mai multe odoare vechi- 
astà(Ji e bisericâ de mir. Bis. domneascà zidità 
de Doamna Chiajna çi de fini sëu Petru. Bis. 
sf. Nicolae din Tirg. Bis. Marina, dupâ tradi(ie 
mai vecbe decât bis. lui Radu Negru. Bis. Bradii. 
Bis. sf. Treime, zidità pe tiinpul lui Mateiu Ba
sarab çi interesantâ din punct de vedere al artei 
bizantine. Bis. Scheiu. Bis. Valea. Mànàstirea 
cat. (Bârà(ia) din pia(a oraçului, ç. a. Tôt în ra- 
iouul oraçului este çi schitul Ciooanu çi Bis. Flà- 
mânda. Instruc(ia se face într’un gimnasiu 
clasic, 2 çcoale primare de bâie(i çi 2 de fete; 
I çcoalâ mixta in mahalauà Bughea-Malu; I pen- 
sionat de fete çi 1 çcoalà de bâie(i çi fete con- 
dusà de preo(ii cat. delà Bàrâ(ie. In C. se aflà 
çi un museu, numit »Negru-Vodâ«, cuprincjênd 
obiecte antice de valoare.

Aici e residen(a prefecturii j.-lui Muscel, a 
unui tribunal de prima instan(â çi a altor au- 
torità(i mai mici. In privin(a industrialâ 
oraçul are 17 mori, mai multe piue sau dârste 
pentra bâtut postav, 1 fabricâ de salaniâ, 1 fa- 
bricâ de hârtie, unde sûnt ocupa(i preste 250 lu- 
crâtori. Loc. se mai ocupâ eu facerea de çi(e çi 
doni(e, apoi eu olària, croitoria, tàinplâria, fle- 
râria, etc. çi parte eu agricultura. Tîrg septë- 
mânal se face în C. în toate Sâmbetele, iar tirg 
anual numit »sf. Ilie« se face în (jüele delà 
17—28 Iulie; aoest tîrg e foarte animat; vitele, 
çi în spécial caii sûnt mult câuta(i. C o m e r o i u 1 
pe lângà lipscânii, bâcânii çi càrciiuni, mai constà 
çi din vên^area produsului industriel na(ionale, 
precum : çi(e, doni(i, stofe de lânâ, pânzeturi, co
stume nationale, ç. a. Prin linia feratà oraçul C. e 
pus în legàturà eu alte oraçe principale ale (erii.

Oraçul C. trece drept primul scaun al voevo- 
datului Munteniei; aici descâlecà la 1290 Radu 
Negru, voevodul Fâgàraçului çi întemeietonil 
Munteniei. C. exista înainte de coborirea lui 
Radu delà Eâgàraç ; pànâ pe timpul Fanaiîo(ilor 
C. forma o republicà ca çi Bêrladul, înzestratâ 
eu drepturi çi privilegii spéciale. La 1737 oraçul 
C. fù ars de Turci, iar în timpul rescoalei delà 
1821 fù ocupat de Nicolae çi lorgu, fra(ii lui 
Ipsilante. (Cf. C. D. Aricescu, Istoria C.-lui, çi 
C. Alessandrescu, Dic(. geogr. al j.-lui Muscel. 
Bue., 1893.)

(C., stabiliment balnear, v. Radu Negru, Bàile.)

2) 6. Bomânesc, comunâ urbanâ în Bucovina, 
cap. çi j. C., eu 6708 loc., (4334 ort., 1147 cat., 
62 prot. çi 1165 mos.), trei parochîi ort. çi uua 
cat., trei çcoale primare de bàie(i çi de fetife,
0 çcoalâ de industrie de lemn, sta(iuno de cale 
feratà looalâ; scaunul oàpitâniei çi al judecà- 
toriei; cabinet de lecturâ, bancâ ruralâ.

3) C. Busesc, (numit de Hu(ani DolhopoleJ, 
comunâ rufalà çi pai-ochie eu moçie boiereasoâ 
în Bue., càp. Vijni(a, j. Putila, eu 1725 loo., 
(1609 ort., 21 cat. çi 95 mos.); çcoalà primarâ.

[Dr. I. G. Sbiera.J
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4) G., (magh, Hosszûmeeô), com. mare în Ung., 

cott. Maramureç, ou 2012 loc. magh. çi ruteni; 
a fost uDul dintre cele 5 oraçe ale coroanei, ri- 
dicate la acest rang 1329 de regele Carol Robert.

5) G., (magh. Hosszûmezô), com. rur. în Ung., 
cott. Selagiu, ou 336 loc. rom.

Campus Martius, camp în Roma unde se pineau 
odinioarà adnnârile de popor. Aici era çi locul 
pentru exerci(iile militare.

Campylotrop, (grec.) în botan. organ (ovul, 
sporange, etc.) îndoit în forma de arc, de ri- 
nichiu, ori potcoavâ; s. e. ovul C., la care mi- 
oropilul e apropiat de bil si de chalazâ, (la Fasole, 
Crucifere, Solanee, etc.)

Camwood, (pron. chemvud), sau Barwood, 
leninul arhorelui Baphia nitida, originar alb, 
devine roçu-negrioios la aer, se folosesce la vàp- 
situl bumbacului. Hamburg a importât 1891 oa. 
40,000 kgr.

Can, (Kan), numirea bastimentelorde resboiula 
laponezi ; mësurâ de fluiditate în Olanda = 1 lit.

Cana, 1) oràçel în Galilea, în care Isus, luând 
parte la o nuntâ, sàvîrçi cea dintâiu minune, 
prefâcênd apa în vin, (loan 2, 1 çi urni.); 2) 
cotul spaniol de 8 palmes, = 1-555—1-604 m.

Cana, trestie, trestie de zahâr; o beuturâ 
spii-toasâ, produsà din zahârul de trestie înaînte 
de destila(iunea mmului.

Canaan, numele unei (eri ; pe monumentele 
egiptene din dinastia a 19 si 20 însemna Asyria 
sud. In testam. vechiu se întelegea când Fenicia, 
cànd (eara de pe ambele pài-Ji ale rîului lordan, 
sau si numai partea vestioâ delà lordan, oucerita 
de Israil. Gananifii din biblie sûnt deci sau 
Fenicienii, sau populafiunea Palestine! supusâ de 
Israil. Pe timpul sf. Augustin, (eranii punioi din 
Africa nord, se numiau Ghanani, adecâ : Fenicieni.

Canabas, (lat.J dugbene, în cai-e se vindeau 
diferite obiecte lalegienarii romani; se construiau 
de régula lângèi fieoare lagar sta(iouar.

Canada, colonie engl. în Ameiîca de nord, 
se compune din prov. Quebec si Ontario. Pe la 
1867—69 fù împreunata ou celelalte colonii engl. 
de pe continentul nord-american. formându-se 
un stat federativ sub numirea ^Dominion of 
Ganadat eu teritoriu de 7.990,733 km*, si 
4.966,665 loc. (1895), între cari vr’o 125,000 In- 
diani, restul Francezi catolici (în partea esticà) si 
Englezi protestant! (în partea vesticâ). C. cu- 
prinde partea dinspre nord delà Statele-Unite 
a Americei de nord, afarà de Alaska. In partea 
sa vesticâ e acoperitâ de 3 s'ruri de munti 
(Cascadele, Columbia si Muntii Btâncosi), cari îsi 
ajung cea mai mare înâltime în Mt. Brown 
(4880 m.) ; pasurile preste acesti munti nu sûnt 
grele de strâbâtnt ; tinutu) muntos în parte mare 
e acoperit eu pâduri ; are si gbetari. Delà coastele 
estice ale muntilor stâncosi pânâ la Océan ul Arctic, 
Baia lui Hudson si Oceanul Atlantic se îutinde un 
teren aproape ses, întrerupt pe alocurea de ridi- 
càturi stâncoase (Niagara) si coline, cari în multe 
locun dau aspect undulos tinutului. In pài-tile 
nordice acest ses e steril, abia se aflâ plante 
nüci, în pài-tile sudice însâ se aflâ pâment ro- 
ditor. Pâduri se aflâ si pe intinsul ses în ex- 
tensiuni nemârginite. In ape C. e foarte bogatâ; 
servind la 3 oceane ape abondente: Oceanulm 
Atlantic apartine basinul San-Lorenzo, care duce 
apele lacurilor canadice (v. ao.); Saskatsewan

iesind din lacul Winnipeg se varsâ sub numele 
Nelson în Baia Hudson; în fine lacurile: Cor- 
bilor, Atbabasca, Sclavilor si Ursuiui mare se 
scurg prin Mackenzie spre Oceanul Arctic; co- 
borîsurile vestice ale muntilor ipi varsâ apele 
lor scurto în Oceanul Pacific. Desi apele C.-ei 
în genere sûnt acoperite eu gbiatâ o jumètate 
de an, totusi ele contribue mult la înlesnirea 
comunicatiunii. Glima C.-ei se caracteriseazâ 
prin schimbarea repede a càldurii mari de varà 
eu frigul extrem de iamà. Ca producte se nu- 
meiâ diferite soiuri de lemn în cautitâti enorme, 
cereale, petroleu, fier si alte minérale, apoi pesoi, 
blane, etc. Industria e în desvoltare, iar co- 
merciul înfloritor; flotila comei-cialâ a Domini- 
unii era la 1894 de 7‘245 nâi de 1.110,530 tone; 
export de lemn, cereale, fâinâ, potasâ, oleu de 
pesce, pesci, carne, vite, piei ; (în total 117.524,949 
Dol. 1893/94), import de metale, tesêturi, colo
niale (123.479,940 Dol.) Gomunicafiei servesc, 
afarâ de ape, 25,144 km. câi ferate (1894) si 
51,242 km. linü telegrafice. Instructiunea se 
desvoaltâ rapid ; 1889 erau în C. 16 universitâti, 
24 celegii, 965 sooale sup. si 15,145 sc. pop. eu 
1 mil. seolari; C. are o Academie de sciinte. 
Royal Society, Academia artelor framoase, So- 
oietate literarâ-istoricâ, etc. Gonstitufia. Puterea 
axecutivâ o are un guvernator general eu un sfat 
secret (ministeriu), iiumiti din partea coroanei 
engleze; legislatiunea o are parlamentul fede- 
lativ (senatul eu 78 membri numiti de guvernator, 
si caméra deputatilor (215) aies! de cetâteni); 
pentru ataoerile locale fiecare provincie îsi are 
parlamentul sëu. Finanfe: veniturile ord. 1893/4 
au fost 36.374,694 Dol. ; cbeltuoli 37.585.025 Dol. 
Datoria statului 1894, 308‘/s mil. Dol. Àrmata : 
trupe stabile 1200 oameni, militii 37,359, reserve 
655,000; 7 vapoare de resboiu. Capitula fede- 
ratiunii delà 1858 e Ottawa.

Istoria. C. fù descoperitâ la 1497 de Sob. 
Cabotto, dar nime no se eugeta la colonisarea acelei 
teri pânâ la 1608, când Francia începù a o ocupa 
si puse basâ colonisârii prin fundarea orasului 
Quebec. Colonisarea mai intensivâ fù împiede- 
catâ prin luptele eu Indianii, dar mai aies prin 
intoleranta religioasâ, transplantatâ de iesuiti s> 
în C. Aoeasta provoeà nemultâmiri, cari duserâ 
la revolutie si lupte eu Bnglezii învecinati, cari 
lupte se terminarâ 1763 în favoi-ul Englezilor, 
remânênd ei stâpânii C.-ei. Reaotiunea esebise 
acum pe catolici delà toute oficiile publiée, 1774 
însâ se întroduse libertate religionarâ. 1791 C. 
fù împârtitâ în C. inferioarâ (franc.) si C. su- 
perioarà (engl.) Preoârile între cele douë natiuni 
si confesiuni durarâ în continuu. Delà 1867 C. 
fù unità pe i-ànd eu celelalte colonii engl. din 
America de nord, dupâ ce 1840 i-se dete o con- 
stitutie liberalâ s> prin administrare înteleaptâ 
se puse basa desvoltârii noului stat federativ 
Dominion of C., a oârui poporatiune crescù prin 
colonisâri noue în mod simtitor.

Ganadice, lacurile, cele 5 laouri mari din 
America de nord, sitnate înti-e Canada si Sta
tele-Unite; Lacul superior, Hui-on, Michigan, 
Frie si Ontario, între cele douë din urmâ renu- 
mitele cataracte Niagara. Lacurile canadice sûnt 
situate in formâ de terase si ee scurg unul în- 
tr’altul si în fine din Ontario prin rîul San- 
Lorenzo în Oceanul Atlantic. Intre toate lacurile
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se ail à cataracte çi caderi de apa, acestea sûnt 
încungiurate eu canale, pe cari pot umbla va- 
poare delà jnarginea extremâ a Lacului superior 
pânâ la océan.

Canadian River, rîu îu America de nord, isvo- 
resce în Mun^ii stânco$i çi se vai'sâ în Arkansas ; 
1400 ktn. lung.

Canadol, product ce se ob^ine la destilatiunea 
pàcuiei (titeiului) ; în comerciu se ounoasce sub 
nuniele gaeoUnà. Se întrebuinteazâ ca niijloc 
de degresare çi pentru carburare în aparate spé
ciale de produs gaz de iluminat. C. fierbe între 
70°—90° C; greut. specif. 0-66—069.

Canal, scurgere artiScialà de apa, care ser- 
vesce pentru aprovisionarea eu apà a tinuturüor 
uscate, sau pentru scurgerea mlaçtinelor, pentru 
alimentarea eu apà a oraçelor, pentru deviarea 
apelor din cursul lor normal, pentru ducerea 
murdàriilor din clâdiri (v. Canalisare).

C. pot servi çi ca cài de comunicatie pentni 
transportai de peraonne si mârfuri. Dintre aceste 
cele mai mari sûnt; C. Impérial, 1) C. din Ara- 
gouia în dreapta rîului Ebro delà Tudela pânâ 
la Saragossa, 119 km. lung, 25'5 m. lat, 3'35 m. 
afund ; inceput de împëratul Carol V. 2) C. Jürüio, 
cel mai mare canal, in China, se începe dinjos 
de Nanking la rîul Jangeekiang, duce preste 
Hoangho spre nord pânâ la Peiho; 1100 km. 
lung, 80—330 m. lat, fâcut de prin secl. VII. 
3) C. nord-esiic, între Kiel pânâ la gura Elbei, 
98 km. lung, 26 m. lat, 8'5 m. atand ; înlesnesce 
comunicatia din Marea Nordicâ în cea Esticâ 
(balticâ), etc.

In botanicâse numesc C. aerifere, cavitàti 
aiungite în forma de taburi, de obiceiu între 
tesëtarile moi ale plantelor vasoulare aouatice; 
în interior confin aer, ce constitue atmosfera 
interuâ a plantei. Când celulele ce màrginesc 
cavitatea C.-lui produc si elirainoazà diverse sub- 
stan te, C. se 4ic secretorii.

Canal, (franc. C. La Manche), în antichitate 
Mare Britannicu/m, parte a Oceanului Atlantic, 
care leagâ de acest océan Marea Nordicâ si des
parte Francia de câti'â Marea Britanie ; 500 km. 
lung ; mai angust (33 km.) între Dover si Calais, 
57 m. afund. Pe aci s’a proiectat un tanel sub- 
mariii, mai în urmâ un pod, dar planurile nu 
s’au réalisât, în parte din causa oposifiei En- 
gliterei.

Insulele C., gnipà de insuie în sinul Nor- 
mandiei, 3 insuie mai inârisoare altele mai mici; 
195 kms., eu 92,272 loo. (1891); renumite làp- 
tàni; apartin Engliterei.

Canalla, (franc. Canaille), partea degradatâ 
si despretuitâ a populatiunei ; in general toti 
oamenii demni de dispretul public, ori care ar fl 
conditiunea lor socialâ.

Canalisare, o întoemire sistematicâ de cana- 
luri subterane, prin cari se scurg apele usate 
de casâ si industrie, adesea si cele meteorice 
de pe piete, strade si curti.

C. ora^elor are scopul a înlesni scurgerea 
repede din oras a apelor de ploaie, a apelor mur- 
dare din casâ, bucâtàrii, spâlâtorii, curti, graj- 
duri, stabUimente industriale, a opn stagnarea 
apei pe suprafafa solului si a înlâtara umidi- 
tatea lui. In orasele, în cari s’a întrodus sistemul 
de «total la canal», se varsâ direct din latrine 
(din water-closete) în canalele publiée si excre-

mentele omenesci diluate eu cantitâti mari de 
apâ. Un oras nu poate fl salubru daeâ nu este 
canalisat. C. devine numai atunci perfectà, când 
toate curtile, toate oasele sûnt legate eu oanalul 
public prin canale particulai'o, când orasul este 
alimentât eu cantitâti mari de apà curata, cari 
servesc pentru spàlarea puternicà a canalelor. 
Canalele au obicinuit forma ovalâ si dimënsiuni 
diferite ; canalele colectoare principale sûnt de.stul 
de înalte, penti-u-ca lucrâtorii însàr.cinaticucui'à- 
tirea lor preciun si inginerii, cari le inspecteazâ, 
sa poatà umbla prin ele, altele, mai aies cele 
particulare din curtile caselor, au dimousiuei 
mici. In antica Roma canalele colectoare au avut 
p lârgime mai însemnatâ decât canalele moderne, 
ruinele colectonrlui «cloaca maxima» au dimen- 
siuni mai mari decât canalele principale de astàiji 
din Paris, Berlin, Londra. Canalele de dimensiime 
mai mare se zidesc din béton si din piatrà, ca
nalele mai ânguste sûnt constituite si din tevi 
de taoiu sau de pâment ars. Pentru ca gazele in
fecte din canal sà nu se suie în loouintele légats eu 
canal, se intercaleazà între canalul public si oel 
privât, precum si între canalul particular si la- 
trinà un sifon, care flind închis ermetic priu 
apà opresce trecerea gazelor. Un remediu mai 
eficace în contra emanatiunilor mefltice ale ca
nalelor constà însâ în constructiunea lor oorectâ, 
eu un povîrnis (panta) sufleient pentru înles- 
nirea scurgerei repede a continutului lor si îu 
spàlarea lor reçulata. Continutul oanaleloi1 sc 
varsâ obicinuit in rîurile apropiate, direct sau 
dupà puriflearea prealabilà, în multe oraso licui- 
dele canalelor servâ pentra irigatiunea tere- 
nurilor cultivate, pentni ingrâsarea pàmèntuliii 
(v. Irigatiune). Puriflearea licuidelor din canale 
se produce prin decantare (prin adunarea licui
delor într’un basin, în care materiile suspendate 
se depun pe fund), prin flltrare .prin oârbuni 
si nâsip si pe calea chimicà prin amesteoarea 
eu diferite sàruri, cari gràbesc càderea pe fund a 
materiilor suspendate. [I. Félix.]

Canapea, delà grec. Kanopeion = perdele pentru 
apèrare de musce; flg. un scaun sau pat pro- 
vë(}ut eu asemene perdele.

Canar, (Fringilla canaria), o pasere câiitâ- 
toare din fam. Fringillidelor, originarà din insulele 
Canare, unde în stare liberâ are coloare verde- 
gâlbie, pe când cea din colivii e galbenâ niai 
de tôt. Are cânt puternic si plàcut; învatâ usor 
ori ce melodii. [V. B-]

Canara, (Kanara), tiuut britic în India ante- 
rioarâ pe termuiml vestic al Deoanului, apar- 
tinênd C. nordicâ (10,129 km.*, ou 421,840 loc., 
capitula Kai var) la presidentia Bombay, iar C. 
sudicà (10,106 km.a, eu 959,514 loc., capitula 
Mangalurl la presidentia Madras.

Limba canarà, (sanscr. Karnàta), una din 
limbile dravidice din Decan, vorbitâ de vr’o 
8 mil. oameni; are alfabet propriu si 0 htera- 
tui'â însemnatâ, dar putin ounoscutâ.

Canare, insulele C., (în antichitate «Insulae for- 
tunatae*), grupâ de insuie în Oceauul Atlantic, 
103 km. départe de continentul Africei nordice, 
formând o provincie spaniolâ de 7273 km.*, ou 
291,625 loc. (1887). Insulele sûnt de provenienta 
vuloanicà, eu piscuri înalte; grupa se compune 
din 7 insuie mai mari locuite (Ferro, Palma, 
Teneriffa, Gran Canaria, Gomera, Fuei teventura,
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Lanzarote) 91 alte 5 mai mici çi nelocuite. Clima 
e foarte [ilàoutâ §i eanàtoasâ ; pâmêntul roditor; 
fructe siidice, vin, mâtasS, ooçenila, etc. Acf este 
patria paserilor canare. Locuitorii sûnt de origine 
spaniolâ, normanâ çi flandricâ, mestecati ou sânge 
de Guanchi (indigeni strâvechi) çi Negri. Delà 
1478 aceste insuTe apai-^in Spaniei.

Canava, (fro. canevas), 0 tesëturâ ordinara 
rara, ou gâurile pâti-atice, cari servesc ca fond 
la brodât ou lire colorate (strainin); ca perdele 
peutru apërarea de musce çi aerisâtoare ; tôt aça 
se mai numesce çi sarghia çi pânza groasà rarâ.

Canazawa, oraç în laponia, pe {ermurul nord- 
vestic al insulei Nipon ; 94,257 loc. ; fabricaflune 
de bronz, poi^elan çi mâtâsârii.

Cancan, dans frc., original din Algeria; un fel 
de cootradans, însâ eu deviafiuni excentrice çi 
indecente in figuri, (inutâ çi posifluni.

Cancelar, (lat. cancellarius, frc. chancelier, 
engl. ohanoellor, germ. Kanzler), amploiat în- 
sàrcinat eu redactarea documentelor de stat. 
Diguitatea de C. a fost la început una dintre 
cele mai înalte în statele europene. In im- 
periul vechiu germ. arohiepiscopul din Mainz 
(Mayence) purta titlul de archicancelar (Erz- 
kanzler) al imperiului. In Francia C. trebuia sa 
fie jurist çi avea funcffunile unui ministru de 
justitie. In Anglia marele C. (Lord High Chan
celier) e çi astâcji primul amploiat al statului, 
împreunând în persoana sa func(iunile de presid. 
al casei Lor()ilor, de çef al cancelariei imperiului, 
de ministru de justifie çi de president al curfii 
de apel. In Prusia regele Frideric II créa postul 
de mare C., oaré era identio ou postul de mi
nistru de justifie. Astà()i e de importanfà deo- 
sebitâ în Germania funcfiunea de C. impérial 
(Reichskanzler), creatâ de Bismarck în 1871. 
C. imp. e numit de împëratul, e primul dignitar 
al administrafiunei imperiului çi presidentul oon- 
siliului fédéral (Bundesrat). V. çi Logofët mare.

Cancelaria, birou. (v. Bureau).
C. aulieà Transilvanà. Transilvania, ajunsà 

sub domnia casei habsburgice, avea lipsâ de un 
représentant lângâ curtea din Viena, preoum 
avuse çi la Poarta otomanâ, çi neînvoindu-se de 
loc, ca sà aibà acolo représentant comun eu 
Ungaria, pe basa resolufiunii Alvinezi-ane în 
1594 a trimis la Viena pe vice-oancelarul Samuil 
Kâlnoki, ca sa mijloceascâ corespondenfa între 
orrfe çi fearà. Din posifiunea aceasta modestâ 
C. foarte repede s’a ridicat çi déjà în 1695 ea 
incepe a funefiona ca dicasteriu, çi a influenfa 
în gubernarea ferii. Ea trage la sine împâr-firea 
donafiunilor çi trimetea ordonanfe, iar prin 
art. Il din 1755 i-s'a încredinfat çi judicatura 
în instanfa supremâ. Astfel oompetenfa C.-ei se 
largi tôt mai mult pânâ oe ajunse autoritatea 
oficioasâ oea mai înaltà a Transilvaniei, oare era 
imputernicitâ,çi fàrâ de subscrierea proprie aprin- 
cipelui, în numele acestuia sSîndrepte ordinafiuni 
éâtrâ guvern. Sub losif II pufiu tiinp a fost 
împreunata eu a Ungariei; dar delà 1791 iar 
a funefionat de sine pana la 1848. Dupa înee- 
tpea absolutismului a fost restabilità, çi a func- 
fionat pana la 1867. C. aulieà Trs. sta de régula 
din 6 consilieri aulioi, aJeçi în sensul diploiiiei 
Leopoldine din 1691 çi a legilor XX çi XXI 
din 1791, dintre bàrhafii cualificafi ai celer trei 
nafiuni çi patru confesiuni reoepte, avênd per-

sonalul auxiliar în mësurâ corespumjètoare. Sub 
principii nafionali âneà a fost C. în Trs., iar sub 
domnia austriaeà erau çi aci douë cancelarii.

Cancer sau Carcinoma, tumoare, oe se poate 
desvolta în ori ce parte a organismului : piele, 
ganglioni, creer, intestin, ràrunchi, etc., çi care 
îçi are originea în 0 înmulfire (hypergenezâ çi 
hypertrofie) neregulatâ (atipicà) a epiteliului 
aoestor organe. C. distruge çi substitue fesutul 
organului, în care se desvoaltâ, supriinându-i 
funcfiunea; el se propagà mai départe câtrà 
organele învecinate cât çi prin vasele limfatice 
spre ganglionii limfatici. C. se desvoaltâ de pre- 
ferinfâ la oameni în vîrstâ, el e dureros çi ajuns 
la suprafafa pielei poate forma 0 ulcerafie de 
un aspect particular. C. recidiveazâ, causeazâ 
dupa mai mult tirap cahexia oauceroasà çi se 
poate généralisa. Causa C.-lui, dupa unii autori, e 0 
predisposifie congenitalâ a organismului pentru 
0 hypergenezâ epitelialâ morbidà, dupa alfii nisce 
microorganisme numite »cocoidii.« Tratamentul 
cel mai bun al C.-lui e extirpafiunea chirurgi- 
calà, cât mai timpurie; chiar dupâ 0 operafiune 
bine reuçitâ el poate récidiva çi atunci 0 nouâ 
operafiune se impune. Se deosebesce : C. simplu, 
în care celulele epiteliale fin oumpëna fesutului 
de legâturâ; C. medular, de 0 consistenfâ mai 
moale eu multe alvéolé ; Scirrhus, de 0 consis
tenfâ vîrtoasâ, prevaleazà fesutul de legàtuj'â; 
C. gélatines, la care çi macroscopie se poate 
constata 0 degenerafie gelatinoasà sau ooloidâ 
a substanfei ; C7. myxomatos, eu 0 degenerafie 
myxomateasâ (inucoasâ) a substanfei. In C. se 
açeazâ câte odatâ pigment negricios; 0 formâ 
foarte malignà.

Cancion, versul liric al Spaniolilor, en 8 silabe 
trocheice.

Cancionero, colecfiune de poesii lirice; la in- 
ceput C. cuprindea poesiile ce se càntau la curie.

Cancricat, (musicâ), vechiu artificiu contra- 
punctic, întrebuinfat mai ou samà in Canon; 
indicà câ tema este a se lua mergend ca racul, 
adecâ delà ultima nota câtrâ cea dintaiu.

Cancrin, George, conte, financiar çi om de 
stat, n. la Hanau 1773, f la St.-Petersburg 1845. 
In 1796 întrà în serviciul Rusiei, çi avansând 
repede în administrafia militarâ, fù numit 1823 
ministni de finaufe. C. mari veniturile publiée 
prin exploatarea minelor çi prin economii ; stabili 
un ordin riguros în finanfe, fundà çcoli de 00- 
merciu çi de navigafiune, instituts forestiers, tech- 
nologice, etc. ; desvoltà geniul industrial al nafiunei 
ruse ; ridioà creditul sëu çi dete resultatul expo- 
rienfei sale lungi în diveree opéré de économie 
politicâ çi de administrafie. (Rem. : Eoonomia 
mil. în timpul pàcii çi în timpul resboiului.)

Cancroid, Cancer, (v. ac.)
Candahar, oraç în Afghanistan, lângâ un atlueut 

al rîului Hilmend; 15,Ü00 loc., industrie de mâ- 
tasâ, stafiune de caravane, comerciu eu India; 
pânâ 1839 a fost capitula uiiuichanat indépendant.

Candarin, numele unei mici mësuri de greu- 
tate în China çi laponia; Chinezii îi (J'c Fen, 
Ia|)onezii Fung sau Pun; 0’375 gr.

Candela, luminare, sfeçnic, un vas de métal, 
iü care se açeazâ ait vas de sticlâ umplut ou 
oleu. C. servesce ca luiuiuâ în fiisericâ çi se 
açeazâ înaintea sànfitelor icoane, iar pe alocurea, 
çi prin casele private, tôt pentiu trebuinfele
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cultului divin; dupa istorie simboliseazâ C. de 
aur din Test, vechiu, care ardea în templul lu- 
deilor, în semn, cà Ddeu, lumina cea eternà, 
care lutnineazâ 51 încâl(jesce inimele çi suiletele 
credincioçilor, face vii în veoi pe to^i cei ce 
umblâ în câile Lui.

„Candela“, jurnal bisericesc-literar, apare delà 
1882 Bub auspiciile Consietorului arcMep. din 
Cernant odatâ pe lunâ, continênd çi aitâcole în 
limba niteneasoâ ; ea urmâresce sporirea, lâtirea 
?i finctiflcarea sciintei teologice, §i are ca scop 
a deschide clerului pastoral tesam-ele sciintei teo
logice, a semëna prin predici adevërata religio- 
sitate çi moralitate în popor, çi a înfrâti çi uni 
prin iubire pe toti membrii bisericii. Redactori 
aufost: Dr Vasile Mitrofanoviciu (Iulie 1882 pana 
Oct. 1883); Artemiu. Berariu (Nov. 1883 pànâ 
Martie 1895) çi Dr EraiUan Voiutchi (Apr. 1895 
pànâ Dec. 1897), iar pentru textul rutenesc necon- 
tenit Isidor Vorobchieviciu. [DrI. G. Sbiera.]

Candelabru, în antichitate un picior de lemn 
pentru a sustiné luminâri, lâmpi, etc. ; crescênd 
luxul, s’a sculptât ai-tietic în bronz sau mai-morâ. 
Constâ adesea dintr'un truncbiu canelat, puitat 
de picioare de animal, avênd la extremitatea de 
sus un dise.

In bise ri câ un C. provë^ut eu mai multe 
lumini ori vase pentru oleu este aninat dea- 
supra pietrii din mijlocul bisericii, çi înehi- 
puiesce sfeçnicul de aur eu çepte lumini din Test, 
vechiu, açezat în templul iudaic în latnrea de 
càtrà meazà-4i. Policandrul (= multe luminâri), 
e identic eu candelabrul. Sfefnicul, un posta- 
ment eu unul, ori eu mai multe brate pentru 
candele ori lumini, açezat în bisericâ pe pâment 
ori pe diferite mese. Arderea oleului çi grâ- 
simei din candele çi sfeçnice este totodatâ çi un 
fel de jertfâ adusà de credincioçi lui D(}eu, dupâ 
imitarea jertfelor de animale çi végétais din Test, 
vechiu. Sfeçnice çi C. se açeazâ în bisericile 
crcçtine mai eu samâ înaintea icoanei lui Isus 
çi a Mariei, înaintea iconostasului (altarului), 
apoi pe làngâ tetrapod, unde stâ icoana sfânlului, 
ce se sei'beazâ în (Jiua respectivâ, çi în altar pe 
masà çi pe proscomidier. [G. Hango.]

Cândescl, numire topogr. în Rom., 1) C., corn, 
rur. în j. Buzëu, formatâ din 3 cât. eu 1840 loc., 
3 biserici çi 2 çcoale; teren avut în substante 
minérale çi mai eu samâ în cârbuni de pâment. 
2) C., com. rur. în j. Dâmbovita, formatâ din 
3 cât. eu 1700 loc., 3 bis. çi 2 çcoale. IjOc. se 
ocupâ eu lemnâria çi mai eu samâ eu rotâria.

Cândescii, veche famille munteanâ, a(}i stinsâ. 
Originea ei se confundâ eu a Basarabilor. La 
început uumele de familie îl aveau dupâ moçia 
Pàtârlagele. Mihalcea Banul, boier vestit din 
timpul fui Mihaiu-Viteazul, al cânii tovarëç cre- 
dincios era, a fost Mare Ban al Craiovei înainte 
de 1598. Pieri pe càmpia Tur(Jii în 1601, ucis 
çi batjocorit de Unguri. Din cei patru copii ai 
sëi: Badul vel comis, (jis Mihalcea sau din Pâ- 
tàrlage (1630), a fost mai pe urmâ mare vornic; 
iiois subMihuea 16.58, împreunà eu nepotul sëu. 
Probabil cà numele de C., s’a luat delà Cândea 
Postelnic et Balotesci (1640). Istrate Postelnicul, 
boier omorît împreimà eu Radu Vornicul çi eu 
nepotul acestuia Câmpineanu 1658.

Candia, Creta (v. ac.) CapitalaeiC. (grec. Mega- 
lukastronj, pe termurul nord, al ins., zidità pe

locul vechiuiui Herakleion; 12,000 loc.; port; 
archiepisoop grec; fabrici de sâpun; în apro- 
piere era odinioarâ portul Knossos.

Candiano-Popesou, Alexandru, general de de- 
visie, n. 1 lan. 1841, înti'at în militie, înaintat 
câpitan, ia parte în conspiratia ofîcierilor la re- 
sturnarea principelui Cuza (11 Febr. 1865). De- 
misioneazâ din armatâ, proclamâ, în Aug. 187Ü 
la Ploiesci, detronarea Domnitorului Caroî, dar e 
arestat, dat în judecatâ çi aohitat de jurati. Apoi 
studiazâ în Italia jurisprudenta, se face advooat, 
reîntrâ la 1877 în armatâ, ia parte ca major în 
capul batal. 2 de vénàtori la luarea Grivifei, 
(30 Aug. 1877), devine 1879 prefect al politiei, la 
1880 adjutant al Regelui Carol (timp de 12 ani), 
çi la 1894 general. (J.-P. a publient çi poesii. (Cf. 
T. Maiorescu, Diseurs, parlam., vol. I çi II.)

Candid, inocent naiv, curât la suhet.
Candidat, cei ce doresce sâ ajungâ la 0 func- 

fiune, la 0 demnitate. Tôt C. se numesc çi cei ce 
au trecut examenele pentru cariera ce çi-au aies.

Candio^i, locuitorii insulei Creta.
Candis, (candel), zahâr cristalisat în cristale 

bine desvoltate. Se preparâ din cele mai fine 
zaharuri exotice prin rofinarea zahârului brut 
eu sànge de bou sau eu albuç de ou, se disoalvâ 
în apà ca sirup de 40—41° Baume, se toarnâ 
în forme hemisferice, în cari sûnt întinse ori- 
sontal firicele de afâ. Basinele se pun la uscâ- 
toare la ,60° C., timp de 72 oare. Cristalisatiunea 
pe fire terminatâ, se spargo coaja de deasupra 
çi se scurge sirupul remas. Cristalele se spalâ 
eu apâ caldâ çi se uscâ de nou, apoi se amba- 
leazâ în lâcji garnisite eu hârtie. C. are felurite 
nuanfe; alb, gâlbuiu, galben, rosa, negru, vi- 
nefiu, etc. Se întrebuinteazâ la îndulcirea çi 
prepararea de dulcefuri, licheruri, esenfe, çam- 
panie, etc., cari nu se pot limpe()i bine eu zahâr 
ordinar de càpàflnà. Efectele lui médicinale sûnt 
problematioe, deçi mulfi îl recomandâ ca îndul- 
citor, mai eu samâ la receli, etc.

Candolle, numele mai multor botaniçti ilustri. 
1) C., Auguslin-PyramuSi n. 1778 la Geneva, 
11841. Prof, de bot. la çcoala de medicinâ çi la 
facultatea de sciinte çi directorul grâdinei bot. 
delà Montpellier. Delà 1817 stabilit în Geneva. 
Cu Lamarck publicà la 1805 édifia a Ill-a a operei 
Flore Française; a mai scris: Systema natmale 
Regni vegetabilis, (2 vol.) çi începutul inonu- 
mentalei opéré: Prodromus systematis naturalis 
Regni vegetabilis, în colaborare cu fiul sëu çi 
cu alfi botaniçti distinçi; Organographie végé
tale, 2 vol. ; Physiologie végétale, 3 vol., etc. 2) 
C., Alphonse Louis Pierre (fiul precedentului), 
n. 1806, t 1893. Prof, de bot. çi diiectorul gi'â- 
dinei bot. din Geneva. Continuà opéra tatâlui sëu; 
Prodromus, (vol. VIII, 1844—XVII 1873). Delà 
1875 începe în colaborare cu fiul sëu çi eu 
alfii opéra: Monographiae Phanerogamarum. Alte 
opéré de cea mai mare valoare ; Géographie bo
tanique, 2 vol. (1855); Lois de la nomenclature 
botanique (1867), cu Nouvelles remarques sur 
la... (1883); Phytographie (1880); Origine des 
plantes cultivées (a 3-a edif. 18;6), etc. 3) Ca
simir de C., fiul precedentului, n. 1836, a sens 
în Prodromus, apoi: Mémoire sur la famille des 
Piperaoées (1866), Théorie de la feuille (1868), etc. 
Prefiosul erbar çi vasta bibliotecâ a fam. C. 
sûnt în oraçul Geneva. [S. Çt. R.]
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Candra, 40ul lunei la In^i; poarta un steag 

de piole de gazelâ, care simboliseazâ petele lunei 
çi se carà in trâsurâ, care e trasâ de antilope.

[Atm.]
Candrea, George, prof. înBucui-esci, n. 20 Apr. 

1862 la Neagra în Trausilvania; mai ântâiu în- 
vëtator la Câmpeni (Muntü apuseni) çi prin alte 
parti, fâcù apoi (ca bursier al soc. »Transilvania«) 
stadii aoademice la Bucuresci, Viena, Graz çi 
Strassburg, unde obtinù gradul de dr. pbil. eu 
tesa: «Der Begriff des Erhabenen bei Burke und 
Kant<s 1894. In colaboratie eu Teofil Fràncu pu- 
bbeà: ïRotacismul la Moti çi Istrieni*, Bucuresci, 
1886 çi «Românii din Muntü apuseni (Motii)«, 
Bucuresci, 1888, studiu conscientios çi intere- 
sant prin datele geograftee çi etnograflee, prin 
observatüle asupra felnlui de traiu çi al obiceiu- 
rilor Românilor din Muntü apuseni, cum çi prin 
materialul linguistic çi folkloric adunat. A fost 
preiniat de Acad. Rom. 1894 fù angajat ca co- 
laborator la »Dreptatea« din Timiçoara, iar dupa 
întemnitarea lui Dr. V. Branisce, redactiunea 
trecù asupra sa. In urma unui procès de presâ 
fù condamnai, în absenta, la 2 ani înehisoare, 
emigrase însâ mai înainte în Remania.

Cândrenli sau Dorna Cûndrenilor, sat în 
Bucovina, càp. Câmpulung. j. Vatra Dorna, form. 
comunà çi parochie eu: Dealul Florenilor, La 
Isvor, La Piatra, Piluganii, Poiana Negrii çi 
Smi(}ii ; are 2370 loc. (1942 ort., 185 cat., 33 prot. 
çi 210 mos.), çcoale primare se aflâ în C., în Dealul 
Florenilor çi în Poiana Negrii ; mai multe fântàni 
de apâ feruginoasâ; din cea din Poiana Negrii se 
çi eiporteazâ; ferestree. [Dr. I. G. Sbiera.]

Candy, 1) mesura de greutate în India de est; se 
imparte în 20 Maunds. C. de Bombay = 254 kgr. ; 
2] oraç pe ins. Ceylon.

Câne, CCanis familiarisj, mamifer din ord. 
Carnivorelor, fam. Canidelor. Este de foarte 
multe feluri (rasse), cari se deosebesc prin forma 
oapului, a botului, a corpului, përului, colorü, ç. a. 
In privinta originei e mai probabil, cà nu se dé
riva delà vr’o specie selbaticâ, ci oamenii au 
domesticit deosebite feluri de lupi çi çacali, din 
a câror încruciçare a ieçit C. de astâ(}i. C. se 
poate foarte bine dresa, e oredincios,.iute çi are 
mirosul foarte desvoltat. Mànâncâ tôt, ce mà- 
nâoeâ çi omul, mai aies îi place carnea statutâ, 
fiariâ çi mânoàrile fâinoase. Puge çi înnoatà 
foarte bine, se ureâ rèu. Somnul îi este neliniçtit, 
viseazâ, se trezesce iute. Lumina lunei çi inu- 
sica nu-i plac. Rar ajunge etatea de 25 ani, de 
obiceiu piere în al 12-lea an de slàbiciune. E 
foarte folositor omului. Camea lui se mânâncâ 
de unele popoare. Poate fi periculos omului din 
causa boalei »turbare« çi a unor parasite (viermi), 
cari pot trece din el în om. Sûnt foarte multe 
rasse de C., precum : zâvocjii, prepelicarii, oopoü, 
dogii, mopsii, bursucarii, bulldogi, ogarii, C. nii- 
toçi, C. oiobânesci, C. bernardini, C. de Noua 
Fundlandâ (saude Canada), C. goi (sau amerioani).

C. sburiUor, v. Calong.
C. tàtàreae, (Vanéllus eristatusj, în graiul 

Românilor din Bucovina e paserea bâltàreatâ, 
cnnoscutâ Românilor din Trausilvania sub nu- 
mele de Libuf, Bibic, iar nelor din România 
sub numele de Nagaf-. (v. ac.) [—]

O. în mitol. grecit. Artémis, ()ina lunei çi vê- 
nâtoarei, e unnata de C. de vênat; iar ca Hekate,

la aparitiunea ei, este bineventata de lâtratul 
cânilor. Akleon, un vênàtor renumit, a trait tôt 
prin pâduri çi pe munti, a fost spintecat de cânü 
sëi de vênat pe muntele Kitlraeron. Dupa Apo- 
lodor, Akteon a avut 50 de càni, cari represintâ 
cele 50 de 4üe ale timpului de cameulâ. Argos, 
care a pâzit pe lo, se uumia canele 4inei Hera, çi 
în asemenea sens Eryniele çi Kerele se numiau 
oânii lui Pluto, iar Harpiele cânü lui Zeus. Dios- 
curii treceau çi ca vênâtori curagioçi, çi Castor avea 
câni renumiti, «oânii castorici», iar cânü oei buni 
se Jâudau a fi din soiul acestora. C. lui Orion e 
steaua Sirius, care aduce 4üele cele mai calde 
de preste an. Aceste se numesc »dies oanioulares«,. 
(4Uele cànelui sau oanicula). Turbarea cânilor se 
atribuia influente! càldurii acestui timp asupra 
cânilor.

C. în pove^tile romane. Un fët frumos tre- 
cênd preste o apâ mare, ajunse la iad çi acolo 
se vë4ù ooolit de trei câni albi. Negru împërat 
înteles eu amoresa sa, marna lui fët frumos, voi 
sàscape de fiu, çi ea prefâcêndu-se bolnavâ, îl tri- 
mise ca sâ-i aducâ mëml din raiu, dar o baba îl în- 
vëtà ca cânelui eu douë oapete, care pâzesce în- 
trarea raiului, sâ-i amnee o pâne vrâjitâ. [Atm.]

Câne, numirea a douë constelatiuni : 1) O. mare 
se aflâ pe emisfera sudicâ între constelatiunile 
Naia, Orion çi lepure. Dupâ Heis cuprinde 70 
stele visibile ou ochii Uberi, între cari Sirius 
(v. ac.) este de gr. I, iar alte douë de gr. II. 
2) C. mie se aflâ pe emisfera nordicâ între con
stelatiunile Çerpele de apâ, Racul, Gemenii, Orion 
çi Unicornul, çi cuprinde 37 stele, între cari 
jProcyon este de gr. I; se ivesce pe ceriu câteva 
4ile înaintea C.-Iui mare.

Canea, sau Chania, oraç pe insula Creta, în 
locul unde fusese veohiul Kydonia; episoop grec ; 
residenta unui caimacam çi a mai multor con
sul!; 12,000 loc.

Canella 8m., f bot an.) gen de plante lignoase 
din fam. Canellaceelor, din America tropicalâ. 
Scoarta delà C. alba Murr. se folosesce la con- 
fectionarea unui vin diuretic. [A. Pr.]

Canellaceae, fbotan.) o famille micâ de plante 
dicotyle tropical-americaue çi din Madagascar, 
dupâ unü numai trib din fam. Magnoliaceelor. Cel 
mai important gen e Canella. (v. ac.) [A. Pr.]

Canelura, sghiaburile verticale în trunchiul 
unei columne sau unui pilastiu, pentru a-i da 
un aspect mai svelt.

Canons, dupâ mitol. romanâ o 4inâ a isvoarelor, 
foarte frumoasâ çi bunâ cântâreatâ. Picus, re- 
gele din Laurent, un bàrbat mândru, se duce la 
vênat în pâdure, o vede pe C. çi o aude cântând 
atât de frumos, îneât animalele çi paserile stau 
pe loc, ca sâ o asculte. Regele o iubesce çi se 
apropiede C. dar ohiar atunci aparo Circe, muierea 
regelui, o fermecâtoare mare, care préfacé pe C. 
în paserea Picus (ciocnitoai’e). [Atm.]

Caneon, (grec.) corfà, coçulet penti-u pâne 
sau poame.

cânepa, numirea popularâ a plante! Cannabis 
saliva L. (v. ac.)

Cânepar, o pasere cântâtoare din fam. Friii- 
gillidelor, (Acanthis cannabinaj ; are cioc îuchis- 
albastru çi picioare roçii-surü; penele de pe spate 
sûnt castanli, iar cele de pe foale çi guçà albe ; 
têmplele, ceafa çi laturile gnimazilor sûnt cenuçii; 
preste varà penele de pe frunte çi piept sûnt
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rdçii ; plntitoarele din aripi 91 cârmacele din coadâ 
au margini albe. Lungimea lui e de 13 cm., 
luDg. aripilor 7-3 cm. ?i lung. C04Ü 5'5 cm. 
Preste varâ petrece prin regiuni muntoase, iar 
preste iarnâ so ooboarà la çesuri. |V. B.]

Canephore, în Grecia veche uumele fecioa- 
relor, caii la procesiuni serbâtoresci purtau pe 
cap utensiliile pentru sacriflcii, açezate în co- 
çulete frumos împletite.

Canepin sau piele engleza, 0 piele finâ ar- 
gâsitâ eu alaun ; se prépara din piei de miel çi 
de ied çi servesce la fabricatiunea de mànuçi.
' Câneploara, pasere, v. Cânepar.

Cânepiÿte, locul unde se cultiva cânepa. G. 
permanente se fac eu preferinfâ pe làngâ apele 
curgëtoare cri stàtàtoare, unde daeâ cere trebuinÇa 
ele sa se poatà uda, ceea ce face bine cânepei, 
fâcêndu-i Bbrele mai moi çi mai elastice. Pe lo- 
curile, unde se cultiva cnnepa fârà întrerupere, 
se ivesce des lupoaica, Orobanche ramosa, 0 
planta parasita, care ataeà cânepa çi alte plante 
agricole ; de aceea nu este bine a semèna cânepa 
prea des pe acelaçi loc.

Canescenfa, Canüres, flat.J albirea përului la 
bëtrânete.

Canet, tunuri eu tragere repede, inventate de 
ingin. franc. Canet, çi întrebuinfate de artileria 
de niarinà francezâ. Deschiderea culatei la aceste 
tunuri se obtins prin 0 singurà miçcare, fâcên- 
du-se în acelaçi 6mp çi extractiunea tubului 
gol. C. a constinit tunuri de 10, 12 çi 15 cm. 
Rapiditatea lor de tragere este în mijlociu de 4 
ori mai mare decât acea a tunurilor ordinare de 
acelaçi calibru, astfel pentru tunurile de 12 cm., 
ea poate sa ajungâ pânâ la 8 lovituri pe minuta.

Canevas, v. Canava.
Gangrena, v. Gangrena.
Canguru, CMaeropus giganteus), mamifer din 

ord. Maisupialelor (animale eu pungâ), are 
partea dinainte a coipului mai mica, cea din- 
dërôt mai mare. Capul seamënà eu al unei câ- 
piioare, picioarele dinainte sûnt scurte, slabe, 
eu 5 degete, cele dinapoi lungi çi puternice, eu 
4 degete. Përul des, neted çi moale, brun-cenuçiu. 
Lungimea corpului pânâ la 2 m., lung. co4ii 
90 cm. Femeiuça e eu */a parte mai mica oa 
bâi'bàtuçul. Tràiesce în Australia (Noul Sudwales 
çi Vandiomensland). E fricos, spârios; se miçcà 
sârind ; so hrànesce ou plante ; se vêneazâ pentru 
carnea sa. O altà specie e Macropus leporoides, 
asemene celui dintâiu, însâ mai mic. Përul ca 
la iepurele nostru. Lungimea corpului 60 cm., 
a co4ii 35 cm. Tràiesce în Australia sudicâ.

Canlanu, Mihail, (M. CahanaJ, publicist, câtva 
timp colaboratorla 4iarul»Eomànulu«; n. în Hîrlâu 
1867. Publica(ii ; »Poesii populare, Doine culese 
çi publicate întoemai cum se 4ic«, laçi, 1888, îu- 
semnate numai ca probâ de limba vorbità în Mol
dova de sus. «Miuciunile conventionale ale civi- 
lisafiimii noastre«, trad dupa Max Nordau, 1895; 
în colaborape eu Aui el Candrea (A. Hecht), Dic- 
tionarele geografice ale judetelor Dolju çi Putna, 
lucjàri premiate de Soc. geogr. Bue., 1896—7 ; 
Grig. T. Brâtianu, Bucuresci, 1893.

Canibal, om care se hrànesce eu came de a 
semenilor sëi. Canibalismul la popoarele eu oai’e- 
care culturâ nu se produce decât în unele cir- 
f.'umstante exti'aoidinare ; la selbateoi a fost 
adesea pi-ovocat de superstifii sau de resbunare,

(Caraïbii, popor din America, dévora prisoneiii 
de reaboiu, câteva triburi din Polinesia mânânoâ 
jertfele omenesci aduse 4eilor). In Africa se gà- 
sesc C. printre triburile delà sud çi centrn, (s. e. 
Niam-Niam), apoi prin câteva tiiburi din in.s. 
Oceaniei. La unele popoare africane bôtrânii .sûnt 
uciçi çi mâneafi de câtrâ tineri, sub cuvent câ nici 
unde nu le va fl mai bine ca în stomacul unor 
flinfe tinere çi pline de via^â. fCaion.]

Canicula, 49ole cele mai oalde din varâ. (V. 
art. Câne çi Sirius).

Canidae, (zool.) câni, fam. de animale râpitoare.
Can\na, Luigi, architect çi arebeolog ital. n. 

1795 în Casale, t 1856 în rioreufa, fost pro- 
fesor de architeoturâ la academia din Turin, mai 
târ4iu architect în Roma.

CaninI, Marco Antonio, publicist, filolog çi 
poet ital., n. 1822 în Venetia; studià drepturile 
in Padua, de unde trebui sà fugâ din motive 
politice. Dupa ce participa (1849) la apërarea 
Venetiei. parâsi Italia çi càlàtorî prin Orient. 
A scris çi broçuri politice çi literare în limba 
gi’ecâ çi românâ ; expulsât din Bucuresci se reîn- 
toarse (1859) în Itali^ de unde 1862 fù trimis 
ca agent politic în Orient. 1866 luptà în arniata 
lui Garibaldi, merse apoi în Francia, unde se 
ocupà mai eu samà eu traduceri din grecesce, 
1876 agità pentru Sêrbi çi participa la rasboiu 
ca corespondent de 4iare în tabera ruseascà. Scr. : 
»La verità sulla questione degli Israeliti in Eu- 
mania«; »La questione dell’Epiro»; «Etudes éty
mologiques», etc. In 1858 a publicat Norma 
tradusà împreunâ eu I. Valeutineanu. In acelaçi 
aii a publicat «Studii istorice asupra originei na- 
tiunii române» polemisftnd eu I. Brâtianu. Sns- 
iine câ Românii se trag din poporul curât al 
Romanilor fârâ amestec eu Dacii, cari s’au stins 
eu totul. Tôt în 1858 a publicat un proiect de 
«Institut Filologioo-Scimtifico-Comeroial pentru 
educaîiunea junimei» çi a obtinut preste 80 de 
subscrieri à 50 de galbeni una.

Catlisius, Petru, iesuit, n. 1521 în Nymwegen 
(Geldern), f 1597; a studiat filosoBa; la 1.548 a 
întrat în societatea iesiiifilor ; e primul iesuit 
germ. çi fundatorul ordului sëu în Germ., Au- 
stria çi Helvetia. 1552—56 predicator la curtea 
imper, din Viena, a compus la dorin(a împ. 
Ferdinand renumitul sëu catechism, care în 
scurt timp a apàrut în mai multe edi(ii, çi s’a 
tradus în diferite limbi. Eiuditiunea, pietatea çi 
eloqueiifa lui au fàout din el un inimic temut 
al protestantismului. Operele lui, scrise parte 
în 1. lat., parte în 1. germ., sûnt de cupiins dqg- 
matic, polemic, homiletic, catechetic çi ascetio.

[Dr. Is. Marou.J
Canna L., (botan.) gen de plante erbaoee din 

fam. Zingiberaceeloi’, trib. Canneae, respândit pre- 
tutindenea în (erile oalde, eu flori de 0 zygo- 
morphie partioularâ. Cele 30 specii çi multe hy
bride se cultivâ la noi ca plante ornanientale.

■ [A. Pr.]
Canna, veche mésuiü de lungime în Italia; 

în Genua 2.6455 m. ; era împàr(itâ în 10 palmi.
Canna, insulà de basait la (ermurul vestio al 

Scüfiei, cott. Argyll, 15 km*. Aici su alla mun- 
tele Compasului, în a càrui apropiere busola 
aratâ 0 mare declinatiune spre vest.

Cannabina, 0 sub-stanfâ rcçinoasâ, care se ex- 
trage din cânepa de India (Cannabis indien). Dm
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aceeaçi cânepâ se obtine prin destila^iuiie eu 
apa; Cannabena, un lichid inoolor, eu un mires 
forte. Hofiful, preparatiune eneiTantâ, atât de 
întrebuintatâ în Asia, are de basa un amestec 
de C. çi Cannabena.

Cannabis L., (botan.) gen din fàm. ürtiea- 
ceelor, trib. Cannabineelor, cuprinde plante er- 
baoee anuale. Singura specie C. sativa L. nu- 
mitâ românesce Cânepâ, este originarâ din 
India, de unde s'a întrodus çi în Europa, ?i se 
cultiva foarte mult ea planta industrialâ prin 
toate terile temperate ale globului, uneori cresce 
selbàtâcitâ. C. oare constitue un important ar- 
tiool de comerciu, este cunoscutâ mai eu samà 
din causa flbrelor sale textile, separate din li- 
beml tulpinei prin diverse procedeuri industriale. 
Seniintele de C. sûnt întrebuinfate în industrie 
pentni fabiicatiunea unui oleu alimentar, çi ca 
nutremént pentru paseri. Mirosul pai-ticular al 
C.-ei se datoresce unei résiné numitâ canna- 
bina. (v. ac.) [Z. C. P.]

Pibrele C.-ei sûnt foarte resistente la apâ, ?i 
de aci sûnt neîntrecute pentru s fort, fringhii çi 
otgoane, cari ajung des în apâ. Ca pànzâ, C. dâ 
numai pânzâ groasâ. Poporul rom. nnmesce 
C. masculâ ; Cânepâ de varà, çi C. femelâ : Câ- 
nepS, de toamnd. Varietâtile oele mai bune de C. 
sûnt C. de Bolonia, C. de Baden iji C. de Apatin. 
{C. de ManiUa sûnt fibrele delà Musa textilis 
çi Musa paradisiaca, din cari se fac diferite 
tesëturi, çi eu deosebire çi sfoare pentru legatul 
snopilor la maçinile de secerat. Cresce în terile 
tropice.)

Cannas, localitate în Apulia, lângâ rîul Aufidus 
(Ofanto); aci s’a întêmplat 216 a. Cbr. memo- 
rabilaînvingere aluiHannibal asupra Romanilor.

Cannes, oraç eu port în départ, franc. Alpii 
maritimi, eu 15,140 loc. (1891) çi renumite bâi 
de mare.

Canning, (engl. pron. kening), 1) C., George, om 
de stat engl., n. 1770 în Londra. 1793 membru 
al parlamentului, partisan al lui Pitt; 1807 mi- 
nistru de externe în cabinetul Portland ; 1814—16 
ambasador în Lissabona; 1822 iarâçi ministni de 
externe, sustinênd, oontrar AUantei sfinte, prin- 
cipiul de neinterventiune în revolutiile din Italia, 
Spania çi Grecia, çi recunoscênd pe Spaniolii ame- 
ricani de parte beligerantâ. 1827 ajunge prim-mi- 
nistru. fS Aug. 1827. Discursurile lui C. au apârut 
îc »Speeches of C. with a memoir of bis life«, 
(6 vol. 1828).

2) C., Charles lohn, flul lui G., n. 1812 în 
Londra. 1856 guvemator gen. al Indiei, pe care 
a conservat-o pe sama Engliterei prin energioa 
suprimare a revolutiei Sipoy-ilor çi prin regu- 
larea flnantelor sdrunoinate. Pentru aceste mé
rité a primit titlul de vice-rege. f 17 lunie 1862.

Cannstadt, (KannstadtJ, oraç în "Wilrtem- 
berga, lângâ rîul Neckar, eu 20,265 loc. (1890), 
industrie de bmnbac, comerciu de speditiune; 
liceu, çcoalâ realâ. In apropiere se aflâ vilele 
regale Rosenstein çi Wilhelma.

Canon, în limba bisericeascâ: regulâsau dis- 
positiune sinodalâ; catalogul cârtUor sacre ale 
Testaraentului nou çi vechiu, acceptate ca au- 
tentice çi inspirate ; complexul cântarilor Htur- 
gioe persolvate la Mânecat (Utrenie) ori çi la alte 
functiuni, dupâ o regulâ anumitâ; acea parte a 
liturgiei, care se îneepe delà »sus sâ avem ini- 
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mile», çi se încheie eu binecuvêntare înainte de 
»Tatâl nostru», çi în care se sâvîrçesce aôtui 
sacrificiului eucharistie.

C. apostolice, (Canones apostolid), o oolec- 
tiune de dispositiuni çi legi bisericesci discipli- 
nare, liturgies, morale, referitoare la relatiunea 
ierarchicâ a clerului, la post, la câsâterie, ç. a. 
Numërul C.-lor la început a fost numai 50, mai 
apoi s’a înmultit pânâ la 86. Biserica er. în 
sinodul din Trulla a acceptât de autentice toate 
86 C. çi le-a numerat între isvoarele dreptului 
canonic ; biserica apuseanâ însâ a acceptât mai 
târtjiu numai 50 C. In vechime s’a sustinut, eâ 
C. apostolice sûnt de origine apostolicâ, adunate 
la un loc prin Clemente I ; ceroetârile mai rigu- 
roase au constatât însâ, câ acele C. sûnt din 
deosebite veacuri, adunate de autori deosebiti, 
unele din secl. II, altele din începutul secl. ÛI 
çi de mai târijiu.

C. de mângàiere, (paradis), complexul rugâ- 
ciunilor publics, îndreptate câtrâ Maria, în cari 
se cere mijlocirea ei pentru împârtâçirea su- 
fletului eu darul ceresc.

C. sf. Andreiu sau C. cel mare, complexul 
cântàrilor de penitentâ, compuse de sf. Andreiu 
lerosolimitanul, episcopul Critului, cari se cântâ 
Joi în a cincia septëmânâ din paresimi (Miercuri 
seara). In cântârile aceste este adunatâ întreaga 
istoria sacrâ, începénd delà Adam pânâ la ieçirea 
ApostoUlor în toatâ lumea. Dupâ fiecare cântare 
se face metania.

Canon, (grec., regulâ, model, principiu), oformâ 
musicalâ în care diferitele voci, întrând succesiv, 
se imiteazâ riguros una pe alta, executând fiecare 
aceeaçi mélodie, dar nu simultanen, în unison, 
ci succesiv, în armonie. Diteritéle voci pot sâ 
se imiteze la ori ce interval, ceea ce dâ C. în 
unison, în seeundâ, în terfâ, ç. a. In ori ce C., 
vocile întrând succesiv, vor termina asemença 
succesiv; daeâ se completeazà golul delà sfîrçit, 
fâcêndu-se e caden(â generalâ, avem un C. dé
terminât, încheiat, liber; daeà nu se face aceastâ 
încheiere, çi vocile dupâ ce au terminât pot re- 
îneepe imediat, sau dupâ o micâ pausâ, atunci 
aveni un C. perpetuu, obligat. Tôt C., eu dife
rite ortografii, e numele ce se dâ unui instru
ment oriental, format dintr’o ladâ sonorâ de formâ 
trapezoidalâ, pe care sûnt întinse o sérié de 
coarde, al oàror numër variazâ, çi cari se pun 
în vibra(iune de ambele mâni, înarmate eu o 
specie de degitare terminate prin unghii de os. 
Acest instrument, foarte în favoare la Arabi, e 
întrebuin(at în tôt Orientul. [T. C.]

Canon, în arta plasticâ legea despre propor- 
(iunea pârfilor corpului omenesc, precum çi mo
dèle construite dupâ aceastâ lege. C. egiptean, 
(régula artiçtilor vechiului Egipt), avea ca uni- 
tate lungimea piciorului, dupâ altü a degetului 
de mijloc, çi construia celelalte pâr(i ale cor
pului în anumite propor(iuni ale acestei unitâ(i.

Canonada, foc de artilerie, de duratâ mai lungâ.
Canonarch, conducëtorul çi începëtorul cân- 

târilor bisericesci, care îngrijesce ca cântârile 
sâ se exeoute la timp çi în ordinea cuvenitâ. 
In vechime C. de regulâ se alegea din numërul 
Lectorilor.

Canonic, func(ionar biserioesc. In general se 
numesc C. acei clerici sau preoti, cari stau în 
serviciul unei biserici catedrale ori colegjate. C.
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sûnt : regulari, cari tràiesc în coinun, observànd 
voturile monastioe, çi seculari, cari tràiesc deo- 
sebit, din salariul ce-1 primesc din averea bise- 
ricii cri din vr'o fanda{iune. Aceçtia iaràçi sûnt 
sau în serviciul unei biserici episcopesci, cate- 
drale, çi atunci formeazâ aça (}isele capitule ca- 
tedrale, episcopesci cri initropolitane, _ai câror 
membri sûnt consilierii episcopilor, iar în tinipul 
vacante! scaunului episcopesc gubemeazà diecesa ; 
sau sûnt în serviciul unei biserici particulare, 
în care cas biserica aceea se nuniesce coîlegiata. 
(v. Capitul çi Coîlegiata.)

Canonica, la Grecii vechi sciinta ce trata 
despre doctrina matematicà a sunetelor. De aici 
numele de Ganonid dat discipolilor lui Pitagora, 
cari basau sistemul lor musical pe raporturile 
numerice date de monocord (numit Canon), prin 
opositie eu Armonicii, discipolii lui Aristoxene, 
cari nu voiau a-1 basa decât pe au4, pe practicâ.

[T. C.]
Canonlera, vas de mica dimensiune. armat eu 

tun de calibru mare ; are o mare mobilitate. C. 
sûnt de 2 clase: cl. I, sûnt susceptibile de a 
naviga pe toate mârile Éuropei ; concurâ eu focul 
lor de artilerie la atacul çi apërarea coastelor; 
cl. II, eu fundul lat, dimensiuni mai mici. In 
general, 0. este remarcabilâ prin aceea^ cà se 
scufundâ foarte putin, astfel cà poate pëtrunde 
ori çi unde. _

Canonisare, actul prin care biserica deolarà, 
cà cutare om reposât e a se privi de sfânt, çi 
ca atare a se onora de biserica întreagâ. De- 
clararea de sfânt de comun urmeazà dupà bea- 
tiûcare. (v. ac.) Spre a puté începe procesul de 
C. dupà regulele bis., se recere sa se fi întêmplat 
cel putin douë minuni prin întrepunerea la Dum- 
ne(Jeu a beatificatului. Procedura e ca çi la bea- 
tificare. Solemnitatea de C. se întêmplâ numai 
dupà ce «promotor fidei«, care e constituit din 
oficiu sà ridice oxceptiuni (din causa aoeasta se 
numesce çi »advocatus diaboli«), nu mai are nici 
0 exceptiune. [Dr. Is. Marcu.]^

Canossa, castel vecbiu (acum îu ruine) în 
Italia sup., spre sud-vest delà Reggio çi spre vest 
delà Modena. Memorabil prin pemtenta regelui 
german Henric IV înaintea papei Grigorie VII, 
(25—28 lan. 1077).

Canova, Antonio, celebru sculpter itab, n. 1757 
la Possagno, t 1822 la Venetia. Restauratorul 
frumsetii nobile çi ideale a clasicismului grecîn 
arta manieratà çi af ectatà a decadentei seol. XVIII, 
eu toate cà nici operele sale nu sûnt scutite eu totul 
de maniorism ; reuçi mai ou samà în exprimarea 
gratieifemeiesci. Opéré principale : Psycbe, Mau- 
soleul papei ClementXIII, cel al lui Clement XIV 
(amêndouë în Roma), Mausoleul Arebiduoesei 
Obristina (biserica Augustinilor din Viena), cel 
al lui Tiziano (Venetia), Alfieri (Florenta), Teseu 
eu minotaurul (Viena), Cei doi luptàtori, Perseu 
(ambele în Vatican).

Canovas del Castillo, Antonio, om de stat span., 
n. 1828 în Malaga, 1851 redactor al (jiarului con- 
servator »Patria«, 1854 députât, 1864—68 de re
petite ori ministru, 1874—79,1879—81,1884-—85 
çi din 1890 ministru-president. Cunoscut çi ca 
literat çi istoric. Asasinat de anarcbiçti, 8 Aug. 1897.

Canrobert, François Certain, mareçal frc., n. 
1809 la St.-Cerré ; t 1895. Elev al çcoalei din 
St. Cyr. In 1833 sublocot. în Algeria, 1837 oà-

pitan ; se di.stinse la luarea oraçului Constantiuu, 
unde fù grav rànit. Colonel în 1847, çi, dupà 
asaltul delà Zatcha, general. Dupà lovitura de 
stat delà 2 Dec. 1851, în oalitate de adjutant 
al lui Louis Napoléon, a întrebuintat forta pentru 
apërarea constitutiei contra cetàtenilor armafi. 
Luà parte la expeditiunea crimeicà din 1854, 
unde remâne în capul trupelor dupà moartea 
geneialului St. Arnaud. Dupà primele lucrâri de 
apropiere, gàsind Sebastopolul prea tare, chiemà 
pe Englezi çi pe Tu roi în ajutor. Din causa ne- 
intelegerei eu lord Raglan este înlocuit ou Pé
lissier. Mareçal în 1856 ; câçtigà în Italia bàtàlia 
delà Magenta. La începutul resboiului 1870/71 co- 
mandant al câmpului delà Châlons, luptà apoi 
sub Bazaine la St. Privât çi Gravellotte (16 çi 
18 Aug.), unde sustine eu demnitate onoarea 
armelor franceze. Reîntors din captivitate ocupà 
sub presidentia lui Thiers çi Mac-Mahon impor
tante functiuni militare. Mult timp senator.

Câni, emisiunea eu vocea a unei melodii. In 
sons musical C., pe lângâ un organ înzestrat 
delà naturà eu calitàti spéciale, cere çi desvol- 
tarea acestor calitàti prin studiu, caci cea mai 
bunà voce nu are nici o valoare artisticà, daeà 
n’a fost perfectionatà prin studiu. Arta cântului 
poate fi împài’tità în douë: 1) C. fàrà text, 
cuprin(}ênd; tinuta cântàretului, atacul çi emi
siunea sunetului, respiratiunea, açezarea vooii, 
perfectionarea aucjului, màrirea extensiunii, ega- 
üsarea registrelor, nuantarea, vocalisarea eu di- 
ferite ornamente. 2) C. eu text, cuprinde : pro- 
nuntarea, frasarea, legàtura sunetelor sub ouvinte, 
expresiunea, çi în fine cunoascerea stilului di- 
feritilor màiestri. Primele çcoli de C. au fost 
bisericile, unde mai ântâiu fieoare cântâret forma 
pe elevü sei ; apoi pe lângà acestea se înflintarâ 
mai târcjiu adevërate çcoli musicale. Prima çcoalà 
de cântàreti a fost înfiintatâ la Roma în secl. V 
de papa Hilarius, iar cei dintâiu cari au dat prin- 
cipiile artei cântului au fost Zarlino çi Corone 
(v. ac. çi art. Voce).

a ambrosian, numele ce se dà imnului oa- 
tolic Te Deum laudamus, atribuit Sf. Ambrosiu, 
episoop dm Müan, în secl. IV ; aoesta, împreunà 
eu Sf. Augustin, ar fi Improvisât alternativ di- 
feritele versuri ale acestui imn.

C. gregorian, cantul bisericesc stabilit de 
càtrà un papa Gregoriu, (G. cel Mare, secl. VII, 
sau G. n sau III, seol. VTII). O diferintà sigurà, 
precisà între C. Gr. çi aça numitul C. ambro
sian, anterior, nu se poate stabili. A fost în- 
trodus în Milan în secl. IV de càtrà SL Am
brosiu, care 1-a luat delà biserica orientalà. De- 
oàderea acestui cânt a adus reforma papei Gre
goriu, care a alcàtuit antifnnarul, înlâturànd diu 
bisericà melodiile profane.

Ganta, familie moldoveneascà de boieri, dœ- 
pàrtità din familia Cantacuzinescilor. 1) loan C., 
spàtar çi apoi mare logofët; a scris; »Letopisetul 
terei Moldovei delà a doua çi pânà la a paria 
domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod«, 
(1741—1769). Descrie mai amënuntit domnia lui 
Constantin Mavrooodat çi pe a lui loan Calimab. 
(Letop., vol. m, pag. 183—193.) .

2) Nicolae C., vistier în 1834, logofet çi pre
sident al divanului domnesc în anii urraâtori, 
a dat mult de lucru lui Mihail Sturz^ fiind sus- 
tinut de consulii mçi. Era uepotul mitropolitului
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Voniamin, çi avea mare iniluenta asupra loi. 
Sturza îi acusà pe amêadoi, câ au delapidat un 
milion. La alegerile penti'u adunarea ad-hoc, 
împreunà eu Toderi^ Balç, combâtù straçuic pe 
unioniçti oa ministru de interne. (Cf. Dooum. 
Hurmuzachi, part. I supl. vol. IV, çi V ; A. D. 
Xenopol, Ist. Rom., vol. VI). [I. S. F.]

Cantabile, expresiune ital. întrebuintata în 
musicâ pentru a indicé în acelaçi timp o mode- 
ratiune in miçcare çi dulceatâ, gratie în expre
siune, fâcênd sa domineze melodia în detrimentul 
pâi'tdlor acompaniatoare. Gâte odatâ însâçi bucata 
poartâ aoest nume, (s. e. C. de Beethoven, sau 
un C. de Mozart, ç. a.). [T. C.]

Cantabrla, (inutîn Spania, cupriuijênd (ermurul 
□ordic pânâ la muntii Pirenei (Visoaya çi partea 
vesticâ din Gnizpuzcoa) ; locuità de Cantabrü, 
supuçi de August în resboiul cantabric(25—19 
a. Chr.) Munfii Cantabriei, muntii de pe (er- 
murul nordio al Spaniei, formând continuarea 
vesticâ a FireneUor ; piscul cel mai înalt e Fena 
Vieja, 2665 m.

Cantacuzineaoi, famiUe însemnatâ, care a ajuns 
pe tionul impérial din Coustantinopole, çi care 
stabihndu-se în (erile române în secl. XVU, a 
dat mai mul^i domni çi barba^i distinçi prin iu- 
birea de patrie çi inteUgenfa lor.

l)Ion Caniaeuzinfiel mai însemnatdintre vechii 
Cantacuzinesci, ministru atotputernic çi coleg al 
împëratului Andronic Paleolog, care mûri 1341 
çi lâsà un flu minor pe Ion Paleolog. Ion C. 
voi sa tic împërâtia pânâ la mojoratul acestuia, 
gàsi însâ o putemicâ îrapotrivire din partea 
împêrâtesei çi a patriarebului. Dupâ multe in- 
trigi çi lupte interne, în cari amêndouë par- 
tidele oereau ajutorul Turcilor otomani, decla- 
ra(i în cele din urmâ în partea lui C., acesta 
isbuti sâ remânâ singur împërat pânâ la majo- 
ratul lui Ion Pal., câi'uia îi dete în câsâtorie pe 
tata sa. Ion Pal. însâ nu açteptà mult çi începù 
lupta eu G., avênd ajutor delà Genovezi. Resboiul 
se termiuà în 1355 în condifiuni, ca çi unul çi 
celalalt sâ poarte titlul de împërat. C. însâ se 
retrase chiar în acelaçi an în mânâstirea Man- 
gana, se càlugâri çi trâî pânâ în 1383. C. este 
singurul împërat hizantiu, care ne-a lâsat me- 
inoriile sale.

_2) Matthias C., 8ul lui Ion, s’aluptat pentru îm- 
përâ(ie doi ani contra lui Ion Pal. apoi s’a retras.

3) Dupâ cuceririle Turcilor întâlnim în secl. XVI 
pe Mihaü Cantaeuzen, vestit prin avertie çi prin 
darurile lui la marii demnitari ai Portai, care 
numai de el se conducea la numirea patriarcbilor 
çi la ^ezarea domnilor în Principate. M. C. 
poreclict ^aitan Oglu (fiul Dracului) era atàt 
de bogat, încât dupâ pierderea marei bâtâbi 
delà Lepante (1571) dâruî sultanului 15 corâbii 
construite eu obeltuiala sa. Averea çi influen(a 
sa îi fâcuse însâ çi mul(i vrâjmaçi, cari isbu- 
tb'â în 1576 sâ-1 înebidâ în cele 7 turnuri. 
M. C. isbuti sâ scape curênd çi se retrase în 
bogatul sëu palat din Anhiali, botârît sâ nu se 
mai amestece în afacerile pubbee, dar inimicii 
ÎI urmârirâ çi mai grozav, pe când amicii bpsi(i 
de darurile lui, îl pârâsirâ. A fost ucis în pa
latal sèu.

4) loan sau lane C., este vestitul moç al lui 
Mibai Viteazul, care, astfel, despre mamâ era 
din familia C.-lor.

.5) Constantin C. Postdnicul, fiul lui Andronic 
çi nepotul lui Çaitan Oglu, este o figui'âdin cele mai 
fmmoase ale secl. XVII în istoria noastrâ. Veni 
în Muntenia pe timpul lui Matei Basarab (1633), 
se câsâtori eu Elena, fata lui Çerban Basarab, 
avù 12 copü, 6 bâieti çi 6 fete, çi prin îneus- 
cririle çi avertie sale întemeià o famibe putemicâ, 
a cârei infiuentâ se simte în întreaga noastrâ 
istorie do mai tàr^iu. Prin întelepciunea çi mij- 
loacele plâcute Turcilor, C. Postelnicul era atât 
de puternic, încât Mihnea pîrîndu-1 odatâ câ e 
trâdâtor, Turcii îl ridicarâ la Constantinopole, 
de unde eçi eu cinste, pe când oamenii lui Mibnea 
furâ scoçi eu ruçine din divan : »pe acel Con
stantin foarte-1 avea Kiupriuüul iubit, câci îl 
aflase câ grâiesce drept<. La mazilirea lui George 
Ghica, Turcii plànuiau sâ transforme Principatele 
în paçalîc, el însâ stârui sâ remânâ tributare 
ca in trecut, çi Turcii se încredeau în el atât 
de mult, încât i-se îngâdui sâ recomande el un 
domn în Muntenîa, sau sâ se recomande pe sine. 
El recoinandà pe Grigoraç, fiul lui George Ghica, 
iar pentru sine nu luà nici o boierie, ci sta pe 
lângâ Domn eu sfatul sëu, uçurând mai aies 
suferintele poporului de jos. »Atunci diavolul 
gâsi douë vase rele, unul românesc altul greocsc», 
Stroe Leurdeanul çi Dimitrie C.,> ale câror in- 
terese erau atinse prin purtarea Postelnioului, 
çi purtarea lui fù presentatâ ca trâdare. Grigoraç 
trimise dorobauti de-1 ridicarâ delà moçia sa 
Filipescii, îl duserâ la mânâstirea Snagov, çi-1 
omorîrâ fârâ judecatâ în 20 Dec. 1663. Const. 
C. P. este trunchiul numeroaselor ramuri de 
C.-escii moldoveni çi munteni. Un fiu al sëu, 
Dràghici Spàtaruî, este întemeietorul C.-lor 
Màgureni, numiti astfel dupâ o moçie din Pra- 
bova. Din aceastâ ramurâ s'au despârfit C. din 
Rusia çi familia moldoveneascâ numitâ Canta, 
(v. ac.) Pàfcani çi Déleni din Moldova descind 
dintr’un frate al lui Const. C. Postelnicul, din 
George sau lordache, care a veuit în Moldova 
eu fratele sëu Toma în acelaçi timp, când se 
açezà Constantin în Muntenia. Al(i C. în Mun
tenia se numesc Bîfoveni, descendenfi din Domnul 
Çerban C., fiul lui Const. Postelnicul.

6) ^erban C., fiul lui Const. C. P., era po- 
stelnic sub Mümea, mare logofët sub Grigore 
Ghica. Dupâ uciderea tatâlui sëu, duce împreunà 
eu frafii sëi çi eu partidul lor o luptâ putemicâ 
în contra Domnîlor Grigore Ghica çi Radu Leon, 
cari tineau eu partidul GrecUor. A pribegit în 
Moldova, a fost exilât în Creta de marele vizir 
în a doua domnie a lui Grigore Ghica, iar în 
1679 se sui pe scaunul Munteniei. Deçi cum- 
pérase Domnia eu 650,000 lei, s’a arëtat demn 
de a domni. A întrodus poiumbul în (earâ, a 
întrodus un sistem de mësuri çi greutâ(i (sistemul 
Çerban Vodâ), fâcù în Bucuresci cea dintâiâ 
çcoalâ româneascâ, încurajà tipârirea oar^ilor 
bisericesci (în (JUele lui s’a tradus Biblia), în- 
fiin(à 0 fabricâ de postav, mâri armata (40,000, 
eu 38 tunuri), cugetând sâ se révolté contra 
Turcilor, cari de când fuseserâ bâtufi de So- 
bieski, sub zidurile Vienei, pierdeau necontenit 
bâtâlii. Çerban luase parte la asediul Vieuei, 
unde comunica asedia(ilor cunoscin(e asupra stârei 
armatei turcesci, fiind astfel cel mai prefios élé
ment al marei victorii repurtate de creçtini. Cu 
adversarii cmd çi neînduplecat, el f 19 Oct. 1688
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otrâvit de fratele sëu stolnioul Constantin çi de 
nepotul seu de sorâ Constantin Bràncoveanu.

7) Constantin G. Stolnieul, fini Postelnicului 
çi fratele lui Çerban Vodà. Studiase la Roma, 
trâise în Viena, Venetia çi Varçovia, cunoscea 
limbile latinâ, elinâ çi ital. ; a fost consilierul 
cel mai ascultat al lui Bràncoveanu, a cârui 
domnie, càt timp s’a condus de sfaturile lui, a 
biruit pretutindeni. De pe la 1712 stolnieul se 
depârtà de Bràncoveanu, în urma unor certuri 
între familiile lor, çi începù de atunoi între ei 
O luptâ, care se sfîrçi prin moartea tr^icâ a 
Domnului. C. ajutà chiar Turcilor la prinderea 
lui Bràncoveanu, çi le dete în mâni actele cele 
maicompromitëtoare alelui, primind promisiunea 
Domniei pentru fini sëu. Dupa scurta domnie 
a acestuia, este ridicat din Bucuresci împreunâ 
eu el, çi i-se taie capul ca çi lui Bràncoveanu în 
26 Maiu 1716.

8) Stefan C., Domn'în Muntenia, 1714—16, 
fini lui C. C. S. Incurajeazàplângerile la Constan- 
tinopole conti-a lui Bràncoveanu, predâ Turcilor 
corespondenta aceluia eu Nemtü, çi prâdà de 
averi pe amicii lui Bràncoveanu «glumind çi rî- 
(jênd, flind din firea lui om vesel, ce-çi sebimba 
eu ceasul vorbele çi faptele». In timpul lui începe 
între Turci çi Creçtini resboiulprincipelni Eugeniu, 
çi Stefan se dâ eu Nem^ii, comunicând lui Stein- 
ville sciri despre pregâtirile de resboiu ale Portei. 
Aflàndu-se aceasta la Constantiuopole, Stefan fù 
ridicat din Bucuresci de un capegiu în lan. 1716 
çi fù ucis la 26 Maiu 1716 împreunâ eu tatâl 
çi eu unchiul sëu Mihaiu.

9) Mihaiu C. Spàtarul lui Bràncoveanu, fra
tele Stolnicului, fiul Postelnicului, învefase în 
strâinâtate, cunoscea geografia çi architectura, 
a întemeiat în Bucuresci spitalul Coltea çi mai 
multe mânàstiri în tearâ ca : Rîmnicul, S i n a i a, 
Zitireciul. Mare vràjmaç al lui Bràncoveanu, se 
jura pe capul sëu oâ-1 va da Turcilor, numai sa 
iasâ flrman de mazilire. f 1716 la Andrianopole 
ca vinovat de hainire la Nemti.

10) Dràghici C. Vel Spàtar, fiul Postelnicului, 
•pe dînsul scia to^i paçii çi agalarii çi avea 
despre ei credintâ mare», (M. Ist. IV, 368). Omorît 
de Greci (Balasache çi Sofialâul) în Constanti- 
nopole, càci era contra lor la Eadu Leon Vodâ.

11) George C., fiul lui Çerban Vodà, cerut de 
boieri ca Domn delà Nem^i, în resboiul din 
1716—18, çi numit Ban al Olteniei, dupa ocu- 
parea ei de Austria, în urma pâcii delà Pasa- 
rovici, 1719.

12) Toma C. Spàtarul lui Bràncoveanu, trece 
eu 70 de boieri în partea Ruçilor (1711), pe când 
Bràncoveanu nu se hotâria între Turci çi Ruçi, 
ci açtepta sfîrçitul luptei. Toma era sigur de 
isbânda Ruçilor çi sperâ sà fie numit de ei în 
domnia Munteniei. El promite Ruçilor Victoria, 
çi cere oaste spre a cuprinde Bràila. Ou 12,000 
de cavaleri, comandafi de generalul Rëni, Toma 
atâcn cetatea çi luà pradâ bogatâ, dar acest atac 
mai mult a pâgubit Ruçilor, càci a format pe 
Turci, pànà atunci nedeciçi, sà treaeà Dunàrea 
çi sà dea bâtàlia. Dupà încheierea pâcii fugi 
în Rusia.

13) Ilie G. Vistiernicul, pe a cârui fatâ Brân- 
coveanu çi-o alesese norâ, çi dupà ale cârui sfa- 
turi se certà eu Mihail Racovità çi se împâcà 
eu Antioh Cantemir. Era boier lacom çi râpitor,

càci în domnia lui Antioh Cantemir (1705—07), 
el, împreunâ eu alti boieri, sfâtuesce pe Domn 
sâ punà biruri noue, (•fumârit«, un galben de 
fieoe horn, »cornârit«, un leu de fiece bou de 
negof, avâdrârit«, doi bani pe vadra de vin).

14) ^erhan C. Vornieul, fiul lui Dràghici, 
sfetnicnl lui Bràncoveanu, om straçnic çi eu 
minte; oât a tràit el (pànâ la 1712) nu s’au ivit 
certuri între'Bràncoveanu çi C.-escii, câoi avea 
mare putere asupra tnturor, çi unchii sëi Const. 
Stoln. çi M. Spât. nu ieçiau din cuvêntul lui.

15) Gheorghe G., general rus, descendent al 
C.-lor réfugiât! în Rusia, vine 1821 eu Alexandra 
Ipsilante spre a purta resboiu eu Turcii in in- 
teresul Grecilor. Conduce administratia (erii în 
absenta lui A. L, çi se retrage în Rusia înainte 
de a se da bâtâlia hotâritoare.

16) Dumitrafcu G. numit Gfreeul, domn în 
Moldova delà 1674—1675 çi delà 1684—85, este 
miuistrul cel rëu al lui Grigore Ghica, la eare a 
înegrit pe Constantin C. Postelnicul, care îi era 
unchiu çi îl sprijinise din copilârie. Prima lui 
domnie a remas în memoria oamenilor prin jaful 
cuniplit al Tâtarilor, cari au iernat în tearà spre 
a nu O ocupa Polonii »întrat-au Tâtarü în tearà
ca lupii într’o turmâ de oi...... , câ un sac de
orz dau pe cji unui cal çi cât nu poate sà mâ- 
nânee un cal într’o cji, îl deçaitâ din traistâ çi 
îl string în deo.sebi; çi daeà îçi sfîrçia bietul 
om orzul din groapà, Tâtarul fàcea pe om de
cumpëra orzul cel strins de el...... «; a doua
domnie a lui a fost rëu încercatâ de o foamete 
grozavâ, îneât muriau oamenii pe stradâ de 
foame, çi întrau lupii în oraç de mâneau cadavre 
remase neîngropate. 16 oca de grau costau un 
galben, ocaua de unt un galben, gâina un leu. 
D; C. moare în Constantinopole în mare miserie.

17) Constantin C. Caimacamul, unul din 
protectorii deçteptàrii noastre în pritna jumëtate 
a secolului. Dupà ce Turcii au ocupat Bucurescii, 
în 1848, çi guvernul revolutionar s’a retras, C. C. 
a fost numit caimacam sau locotenent de domn 
pana la 1 Maiu 1849, când prin convenfia delà 
Balta Liman se hotâresce soartea torii, çi apoi 
Poarta numesce domn pe Barbu Çtirbeiu.

18) Nicolas G., ministru de interne çi apoi de 
justitie în Moldova, pe timpul alegerilor pentru 
adunàrile ad-hoc, sub câimâcâmia lui Vogoride. 
Impreunâ ou colegii sëi çi eu agentul Austriei, 
aloàtuiesce acele vestite liste de alegëtori contra 
Unirei.

19) Elena G., fata lui Çerban Vodâ çi sotia 
lui Const. C. Postelnicul. Eemeie energicà çi 
generoasâ; ea urmâresce eu neînduplecare pe 
omorîtorii hàrbatului sëu, çi când câçtigà satis- 
factia moralâ de a vedé proclamatâ vinovâtia 
lor, stàruiesce la D. Anton Vodâ sâ nu ucidâ pe 
Stroe, ci sà-1 câlugâreascâ. Dâruiesce mai multor 
Romani moçiile lor eu conditio, ca sâ nu aibâ 
ei dreptul de a se mai vinde cuiva, iar în acest 
cas sâ se întoarcâ iar în stare de remanie in 
familia Elenei. A fost femeie înteleaptâ preoum 
dovedesce testamentul ei scris »dupâ invëtâtura» 
ei în anul 1682, înainte de apleca la lerusalim.

20) Maria G., Vistierniceasa, sotia lui Rie, 
apërà eu stâruintâ drepturile ei de proprietate 
asupra satelor Bâltàteçtii çi Mînjeçtii. Nicolae 
Mavrocordat (1711—16), în timpul unei visite 
a patriarchului fSamuil din Alexandria, dâruiesce
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patriarohiilui mânâstirea Hangul, çi ca zestre 
puae pe egumen sa réclamé cele doue sate ale 
vistiemicesei, care le-ar stapânî pe nedrept, de- 
oareoe satele fuseserâ dâruite mânâstirei Êaugul 
de Mirou BarnoysM. Kir Samuil stà pe scaun 
de judecatâ, deçi era interesat în procès, $i ia 
satele, câci vistierniceasa déclara cinstit >câ nu 
are d r e s e, câ au avut çi s’au risipit, flind tri- 
mise la ginerele ei Stefan Brancovanu», pe când 
patriachul »respunsau la aceasta întrebâcinne 
çi eu sfânta pravilâ çi eu alte pilde din sfânta 
soripturâ, cumeâ un lucru ce se dâ çi se înehinà 
la O manâstire sau la o bisericâ, acela nn mai 
poate sâ-1 înstràineze nimeni.» In domnia lui 
Mibail Raoovitâ, 1718, vistierniceasa apërà îna- 
intea divanului dreptul ei de stâpânire în acest 
mod: Barnovski zidind Hangul çi dorind sâ-i 
dee nisce sate mai apropiate, se învoise eu To- 
deraçcu Cantaeuzen, tatâl lui Die, sa faca schimb 
între aceste sate çi Cârcàoemi-Mjclâuçani, pro- 
prietatea sa. Insâ nu erau proprietate dreaptâ, 
câci el luase acele sate delà unchiul sëu Balica, 
sub cuvent câ n’are copii, iar rudele Balicâi, dupa 
moartea lui Barnovski, çi-au impartit averea lui, 
îotre care çi cele doue sate, iar Cantaeuzino 
întrase în stâpânirea satelor sale, câci schimbul 
fusese nul. Eacovi^â dâ satele înapoi vistierni- 
cesei. Din acest procès se vede çi lipsa de scrupul 
a patriarchului, çi capriciul tiranic al domnului, 
çi bpsa de curagiu a boierilor, cari sciau to{i 
cuin sta dreptatea, çi tâcuserâ totuçi, boieri çi 
mitropoliti, numai de frica lui N. Mavrocordat, care 
le (Jisese : »sâ nu respundâ împrotivâ nioi cum.i

21) Pduna C., Sofia lui Stefan Vodâ. Duçâ 
uciderea sotului sëu fugi împreunâ eu copiii in 
SioiÜa pe o corabie venetianâ, trâi în Neapole, 
Roma, Florenfa, Vene^ia, Viena. Sibiin, çi în 
fine la Petersburg, unde mûri. In Constantinopole 
fusese ajutatâ de contesa Caterina Colyer, sofia 
ambasadorului olandez, prin al carei ajutorputuse 
scàpa în SiciUa. Doamna lâsase binefâcëtoarei 
sale 0 cassetâ eu 5000 galbeni turoesci, pe cari 
îi cere din Viena, dar contesa îi respunde, câ 
n’a primit deoàt 4000, din cari a cheltuit 2000 
pentru scâpare, iar restnl nu-1 are, çi se obUgâ 
sâ-1 plâteasoâ in rate annale (800 lei pe an). Ii 
asigurâ çi o ipoteoâ în casele ei proprii din Fera.

(Cf. Mag. Ist.rV; Buciumul : Genealogia C.-lor, 
1863 ; D. Cantemir, Evenimentele C.-ilor çi Bran- 
covenilor; A. D. Xenopol, vol. IV, V çi VI. In- 
ceputul C.-lor în (er. rom., de I. Tanoviceanu, 
•Archiva», III, p. 14.) [I. S. F.J

Cantacuzin, 1) George Gi\ C., n. 1837 în Bu- 
curesci, studiazâ jurisprudenta la Paris, întrâ la 
1862 în magistratura românâ, devine 1869 primar 
al Buourescilor, 1870 pentru câteva luni mi- 
nistru al luorârilor publics în oabinetul numit 
al ïjunei drepte», apoi delà 1873 pânâ la lan. 1876 
ministru în cabinetul Lascar Catargi, în sesiimea 
1889—90 president al Camerei, 1892—95 presid. 
al Senatului, delà 1896 Senator oonservator. E 
dintre proprietarü cei mai bogafi din Romània.

2) 1, A. C. (Zizine), om politic çi literat, n. 
24 lun. 1829 la Suceava, îçi face studii gim- 
nasiale în celebrul pensionat al Ini Rud. Toepfer 
in Geneva, (mentionat în «Voyages en zig-zag» 
ale acestuia), merge apoi la Paris, unde se ocupâ 
mai aies de sciinfe fisice çi matematice, càlâ- 
toresoe prin America, devine la 1857 ministru

sub Caimâcàmia din Moldova, la 1870 agent di
plomatie la Belgrad, la 1872 director general 
al teatrelor din Remania, etc. Delà 1878 retras 
în viaja privatâ. I. A. C. a publient la Paris în 
1880 0 traduoere fraucezâ a aforismelor lui 
Schopenhauer, çi în 1885 la Buouresci, (edi(. 
Sooec), prima traducere francezâ a operei prin
cipale: «Le monde comme volonté et représen
tation», în 3 vol. t 1897.

3) C. ('RifoveanuJ, George, n. 1845 la Ploiesci, 
studiazâ ]urispruden(a la Paris, devine 1877 di
rector general în ministeriul de fmante, 1883—88 
idem al câilor ferate, apoi redacteazâ «Voinfa 
Na(ionalâ»; delà Oot. 1895 este ministru de finanfe 
în cabinetele Uberale Sturdza, Anrelian, çi iar 
Sturdza.

Cantal, grupâ în muntii Anvergne (Francia). 
Dupâ aceçti munfi s’a numit departamentul C., 
5775 km’., eu 239,601 loc. (1891), 4 arondis- 
mente; capitula Aurillac.

Cantalup, numirea unei varietâ(i de Cucumis 
Mélo L. (pepene). (v. ao.)

Cântar, v. Cumpenâ.
Cântare, aefinnea de a cânta. (v. Voce). Se în- 

trebuinfeazâ çi în loc de expresiunea: cânteo, 
mélodie, imn. (v. ac.)

Cântarea Cântârllor, (lat. Caxiticum Ganti- 
eorumj, unioa istorioarâ idilicâ, atribnitâ regelui 
Solomon (oa. 800 a. Chr.), în care descrie gra- 
tiositatea amoresei sale ; o cântare alegoricâ (So- 
lomon-mirele, Sulamita-mireasa), înebipuind iu- 
birea reciproeâ între lehova çi popornl aies al 
lui Israil; în înfeles canonic simboliseazâ, în 
mod profetic, iubirea lui Cbristos (mirele) fa(â 
de bisericâ (mireasa sa).

Cantarida, Lytha, (numitâ popular Gàndac 
de turbà, G. de frasin sau Gândàcel), este un 
insect din ord. Coleopterilor, divisiunea Hetero- 
merilor; are o lungime de 2 cm., oorpul ângnst, 
capul scurt; antenele filiforme drepte, elitrele 
tôt atât de lungi ca abdomenul, coloarea verde 
eu luciu metalic ; tràiesce pe frasin çi liüac, se 
hrânesce eu frunze. C. este câutatà din causa 
proprietâtilor active, de cari se bucurâ tegumen- 
tele ei. Principiul activ se numesce cantaridinà, 
0 substan(â neazotatâ, a cârei formulâ este C10 
H5 04. Corpul uscat çi pisat al acestor insecte 
are o ac{inne vesicantâ foarte energicâ, din 
aceasta causâ se întrebuiü(eazâ la prepararea ve- 
sicatorilor, hârtiei epispastice, etc. Orfila, Sobu- 
barth çi Wibiner, experimentând eu câni, au re- 
cunoscut câ are o acfiune specialâ asupra sis- 
tomului nervos. Injectatâ în sistemul vasoular, 
produce tétanos; întrodusâ în stomac, ÎI face 
insensibil; actiunea sa este mai eu samâ asupra 
beçioei udului çi a organelor génitale. Din causa 
acestei proprietàti a fost întrebuinfatâ ca aphro- 
disiac. La fearâ se intrebuinteazâ în contra tur- 
bârii, la vite çi la oameni ; se afumâ eu ea sau 
se bea pisatâ ou apâ, sau eu vin alb; beutura 
se dâ pe fereastrâ de un Roman din sat, care 
sâ nu aibâ aoelaçi nume ca bolnavul. (Cf. Dr. 
N. Leon, Zoologia medicalâ a {eranului Roman, 
Archiva din laçi, 1897.) [Dr N. Leon.]

Cantata, (ital.J oompositiune destinatâ vocei, 
prin opositiune eu suonata, destinatâ a fi exeou- 
tatâ de instrumente. Chiar delà început s’a 
deosebit C. di chiesa, de bisericâ, ou text reli- 
gios, çi C. di caméra, eu text profan. Acest gen
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de compositivmi a început a apare câtrâ înce- 
putul secl. IVU; eu timpul C. devine un adevërat 
act de opéra, de care nu se deosebesce decât 
prin lipsa actiunei scenice. Secl. XVII çi XVIII 
au fost perioada de înflorire a C.-ei. Ou secl. XIX 
însâ pierde din prestigiul ei, çi pe când C. de 
bisericâ dispare aproape eu total, cea de ca
méra se transforma în a$a numita aria de con
cert. Astâ(}i numele de C. devine din ce în ce 
mai rar, compositorii preferind a da opurilor lor 
titluiile de : scenâ liricâ, sinfonie dramaticâ, poem 
sinfonic, odâ, legendâ sau balada sinfonicâ 9. a., 
cari în fond sunt acelaçi lucru: compositiuni 
pentru una, doue sau mai multe voci solo eu 
cor si orchestra, ousubiecte profane sau religioase, 
mitologice, istorice, 5. a., lipsite însâ de acfiunea 
si aocesoriile representajiunilor scenice, [T. C.] 

Cântec, în terminologia musicalâ are 0 semni- 
fioafiune foarte largâ si cuprinde 0 foarte mare 
varietate de forme deosebite prin litm, mesura 
si frasare. In general se numesce C. ori ce com- 
positiune scrisâ pentru 0 voce, eu sau fârâ 
acompaniament. ünele arii de dans àncâ sûnt 
numite câte odatâ C., chiar fârâ a fi însotite de 
un text eSntat. C. poate sâ trateze ori ce gen 
de subiecte, si din cea mai adâncâ antichitate 
gâsim la diferitele popoare C. erotice, satirioe, 
bahice, resboinice, patriotice, s- a. Desi in tim- 
purile moderne ai-tistii instruit! si-au însusit adese 
aoeste forme, cioplindu-le si lucrându-le dupâ 
regulele cele mai severe ale artei savante, C. 
e prin excelentà productul artei populare, si la 
toate popoarele gâsim C. dedicate diferitelor oir- 
cumstante ale vietii, transmise din gurâ în gurâ, 
din generatie în generatie, fârâ a se puté vre- 
odatâ spune eu sigurantâ oine a fost autonil lor. 
Aceste C. populare constitue 0 adevêratâ 00- 
moarâ nepretuitâ si sûnt un document de cea 
mai mare importantâ pentru viata popoarelor. 
Ele nu numai ne dau descrierea celer mai în- 
semnate fapte istorice si patriotice, dar nu e 
oglindâ caie sâ refiecteze mai conscüntios ca- 
raoterul si moravuiile unui popor. Dacâ însâ din 
cea mai adâncâ antichitate avem urme de C. po
pulare, numele lor, textele lor, soim circum- 
stantele în cari se cântau, n’avem însâ nimic 
din musica lor, si tnulti secoli arta popularà a 
fost consideratâ ca un product inferior, nedemn 
de grija artistilor instruit!. Prin secl. XV si XVI, 
în perioda de înflorire a contrapunctului vocal, 
vedem apârênd C.-e scrise în 4 si B voci, în 
stilul madrigaleso ; dar compositorii aici nu luau 
din C. propriu (}is, decât ceea ce le era necesar 
peutiu desvoltârile lui contrapunctioe asa, câ 
aceste compositiuni ne dau poate motive popu
lare, dar nu C. populare, si eu toatà influenta 
civilisatiunii si a artei savante, C. a remas 0 mé
lodie simplâ, strins legatâ de textul ei, eu un 
acompaniament discret, sau cel mult eu un mic 
refren reluat de cor. Sub acest aspect ni-se pre- 
sintâ la diferitele popoare diferitele forme de 
C. populaire, unica artâ a teranului, care si-a con
servât traditiunile, si este ultimul lor depositar. 
Sciinta folklorului, care în timpii mai noui a luat 
O asa desvoltare, pentru musicâ nu-si are ade- 
vëratele râdâcini decât câtrâ sfîrsitul secl. XVI, 
când vedem apârênd în Spania si în Scandinavia 
cele ântâiu colectiuni de C. populare. La noi 
pare câ cel ântâiu care s’a coupât eu culegerea

C.-lor populare a fost Gh. Asaki, pe la 1822, 
dar tôt ceea ce el a adunat a fost distrus într’un 
incendiu în 1827 în lasi. S’au ooupat apoi multi 
altii, dar mai mult din punctul de vedere literar, 
si colectiuni, cari cuprind text si musicâ, sûnt 
putine, si mai putine sûnt transcrierile fâcute 
într'un mod rational si conscüntios. [T. C.]

Cantemir, Gantemiresei, familie moldoveneascâ 
din care s’ad ridioat mai multi domni si soriitori. 
Aceastâ familie se pretinde câ era de origine 
tâtarâ (Han Ternir) si câ se stabilise în Moldova 
pe timpul lui Stefan cel Mare. Avea în judctul 
Eâlciu O mosie, Silistea, delà care se mai nuiniaii 
membrii ei si Silisteni. Dupâ fuga lui Dumitru 
C. în Rusia, a remas în acea tearâ si a dat 
Rusiei multi bârbati înseinnati cum si pe uuul 
din întemeietorii literaturii clasice rusesci.

1) Constantin C., Domnul Moldovei, 1685—93, 
câstigà domnia bëtrân de 71 de ani, înceroat în 
afaceri, viteaz în resboaie. Cronicarul Neouloea 
îi face un portret admirabil: »Carte nu scia si 
numai iscâlitura învëtase a 0 face; practicâ bunâ 
avea; la voroavà era sânâtos; mânea bine si bea
bine....... La stat nu era mare, era gras, bur-
duhos, nimen la fatà, buzat; barba îi era albâ 
ca zâpada...« In lupta cea mare de atunci între 
Poloni sub Sobiesky, Austriaci si Turci. politica 
lui n’a fost destul de hotârîtà: luptà alàturi eu 
Turcii contra Polonilor, si totusi le oomunicà pla- 
nurile de luptâ si ucide pe Miron Costin si boierii 
de pairidul polon; tinea eu Turcii, dar trata si 
eu Austriacii. In cele din urmâ s’a déterminât 
tôt pentru Turci, cari însâ era sà-1 destitue în 
urma banilor dati de Brâneoveanu. Moare ca 
domn în 1693. In (Jilele lui a suferit teara nâ- 
vâliri din partea Polonilor si Tâtarilor, a sârâoit 
rëu si impositele erau grele.

2) AntiochI C., domn al Moldovei 1696—IVCjO 
si 1705—07, fiul lui Constantin ; obtinù domnia 
dupâ mazilirea lui Constantin Duoa prin stâru- 
intele hanului Tâtarilor si ale lui Cerchez Moliamet 
pasa, avênd a se sustiné fatâ de uneltirile an- 
teoesorului sëu si ale lui Brâneoveanu. A. C. a 
luat mësuri pentru îndreptarea stârii desolate 
a terii) si a câutat sâ împoporeze regiunile 
pustiite de Tâtari. Dupâ pacea delà Carlovitz 
A. C. la însârcinarea Portii a desertat orasul 
Camenita de Turci si 1-a predat Polonilor. Cu 
tôt serviciul acesta în Sept. 1700 pierdù domnia, 
po care însâ 0 recâstigà la 1705. A doua domnie 
a sa e oaracterisatâ prin impunerea unor noue 
dâri (fumârit, vâdrârit si cornârit) impuse nu din 
làcomie, ci pentru acoperirea datoriilor de plâtit 
la Constantinopole, si prin faptul, câ la lucrà- 
rile de fortificare ale orasului Tîghina, ordonate 
de Poartâ, în lipsa de lucrâtori a pus pe boieri 
la sâpat, si sâpa domnul însusi. Asa de départe 
ajunsese representantii tronului moldovenesc.

3) Dumitru G., n. 1673, fiul lui Constantin C., 
domn în Moldova. Primele studii le fâcù în (earà 
sub conducerea renumitului dascâl lereniia Caca- 
vela ; apoi fît triniis la Constantinopole ca ostatic 
în looul fratelui sëu Antioch. Aci ascultà 0 suniâ 
de învëtati, veniti din Occident, întroduse iiotele 
de musicâ la Turci. La 1710 i-se oferi domnia 
Moldovei de câtrâ Turci. Victoria Turcilor în res- 
boiul, ce se déclara cu Eusii si în care 0. se dedù in 
partea Rusilor, îl sili sâ fugâ în Rusia,^ unde 
fù primit cu mari onoruri si petrecù pânâ la
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moarte 1723. C. era uu om foarte învëtat; cu- 
noBoea multe limbi europene çi orientale çi prin 
lucrârile sale se fâcù cunoscut în toatâ Europa, 
astfel câ la 1714 Academia din Berlin (Societas 
Begia Berolinensis) îl alese membni. A scris: 
Descriptio Moldaviae, tradusâ în rom. de A. Papiu 
Ilarian çi los. Hodoç ; Historia incrementorum 
atque decrementorum aulae othomanicae, tr. în 
rom. de los. Hodoç ; Istoria Cantacuzinilor çi Bran- 
covenilor, tr. din grecesce în rom. de G. Sion ; 
Cronicul Eomâno-Moldo-VIachilor. Ca filosof s’a 
remarcat Ènca în tinerete prin scrierea : »Divanul 
lumii ou înteleptul sau galceava suQetului ou 
trupnl« ÎQ românesce çi grecesce. Ne înfâtiçeazâ 
O fiJosofte teologicâ asceticâ, sustinênd câ toate 
sùnt pieritcare în lume, toate înçelâtoare, câ 
adevërata fericire e numai în retragerea din 
lume çi în traiul eu frica lui Dumne(}eu. Alte 
càteva scrieri sûnt de con^inut teosofic, mistio, da- 
torite îniiuririi fllosofului olandez Van Helmont.

i) Antioch II C:, fiul lui Dimitrie C.-Vodâ, 
n. în Moldova la 1708; dar de mic a trecut 
în Rusia, unde a câpëtat o crescere foarte în- 
grijitâ. A. C. avea o mare înclinare spre litera- 
turâ; a întrat în cariera militarà, apoi în ser- 
viciul diplomafiei, representând Rusia la Londra 
çi Paris, f 1744 în Paris. A. C. este, împreunâ 
eu Tredecovsld, întroducétorul directiunii clasice 
în literatura rusâ, çi s’a distins în deosebi prin 
satirele sale (9 la numër). Are çi câteva scrieri 
în prosâ, intre cari çi unele traduceri. (Cf. Prin- 
cipele Antioch Cantemir, de Ghenadie al Râmni- 
cului; Rev. Noua II). [I. S. F.]

Canterbury, (la Romani tDurovernurm), oraç 
municipal în sud-estul EngUterei lângà Stour, 
ou 23,026 loc. (1891) ; reçedin(a archiepiscopului- 
primate al EngUterei; renumitâ catedralà în stil 
gotic (din seol. XII), în care a fost omorît Thomas 
Becket, 1170. Isvoare minérale.

Canticum, (lat.J o parte a comediei romane, 
scrisâ în metru troohaio, bachic, etc. çi cântatà 
în proscenâ de un singur histrion (aotor), însofit 
de un cântâret eu flauta. C. alterna eu dialo- 
gurile (diveibia), scrise de regulâ în trimetru 
iambiu, çi (ineau locul corului eUn, neîntrebu- 
in(at în teatrul latin.

Cantllena, (üal.J mica mélodie vocalâ, de un 
caracter duloe, grafios. In evul mediu se numiau 
C. cânturi populare eu un text asupra vietii 
sfin(ilor. [T. C.]

Cantllli, George, profesor çi advocat rom., 
n. (Jet. 1838 la Ploiesoi, Dootor în di'ept delà 
Paris, delà 1865 încoace profesor de dreptul penal 
la univ. din Bucuresci, în 1879 pentru càteva 
luni ministru de culte în oabinetul I, Brâtianu.

Cantina, orig. plosca de camp; astâc)i se nu- 
mesce C. locaütatea, unde se vend beuturi çi mân- 
eàri la eolda(i, lucràtori, etc. C. seaflâîn casarme, 
stau sub supraveghiare, atât eu privire la calitatea 
càt çi la preturile niârfurilor, çi de regulâ sûnt 
administrate de foçti suboficieri eau iavalidi-

Cantitate, (lat. quantitas), în hmbagiul filo- 
sofico-soiintific însemneazâ ori cemàrime, 
care poate fi mësuratâ, çi în acest cas se poate 
aplica çi la mulfime, care e un cas spécial al 
mârimii. In matematicâ: C. positive, cari 
sûiit mai mari ca zéro; C. négative, care sùnt 
mai niici ca zéro ; C. rafionale, a câror mësurà 
,cu unitatea poate fi exprimatâ printr’un numër ;

C. iraHonale, a câror mësurâ eu unitatea nu 
poate fi exprimatâ printr’un numër ; C. discrète, 
ale câror pârji nu sûnt unité, cum sûnt bunâoarâ 
numerile; C. continue, acelea ale câror pâi'ti sûnt 
unité între ele, cum sûnt mârimile în timp çi 
în spa(iu ; C. imaginare, a câror existen(â nu 
se poate nici imagina nici concepe.

In filosotie avem categoria cantitàfii (Aris- 
totel, Kant), idee primitivâ çi fundamentalâ a 
min(ii noastre, în virtutca câreia sûntem în stare 
sa prioepem numërul çi mârimea. Unii îi con- 
testâ primitivitatea çi o considerâ ca o abstrac(ie 
scoasâ din ideile de numër çi màrime, cari ar 
fi într’adevër primitive çi fundamentale; (Çcoala 
clasicà francezâ). Alfii le considerâ pe toate ca 
fiind derivate din experien(â, (Çcoala englezâ: 
Bain, Stuart Mill, çi chiar Spencer).

In limba literarâ C. are întelesul restrins 
çi intermediar înti'e màrime çi mul(ime, ou aplL- 
oa(iune la substantivele numite materiale, prin 
extensiune çi la unele coleetive.

Intelesuri spéciale. In logicâ C. însemneazâ 
felul judecâ(ilor de a fi universale, când predi- 
catul afirmâ ceva despre toatâ sfera subiectului 
sau particulare, cànd predicatul afirmâ ceva nu 
mai despre o parte a sferei (oantitâ(ii) subiectului 
In prosodie: durata pronuntârii unei silabe 
In musicà: C. = durata unei note. In meoa- 
nicâ, cantitatea mijcàrii: produsul masseiunui 
corp prin vitesa miçcârii lui.

Canton, (franc.) 1) divisiune teritorialâ în 
Francia, mai micâ decât arondismentul (district) ; 
2) în Blve(ia State mici, cari eompun confede- 
ratiunea elvetioâ; 3) loouinta cantonierilor po 
lângà çosele, câile ferate, etc. ; 4) piesà heral- 
dicâ, prin care se în(elege un pàtrar sau sfert 
din scut, tâiat printr’o finie orisontalâ întâlnitâ 
de alta verticalâ.

Canton, (chin. Cuang-ciu-fu), capitula pro- 
vinciei chineze Cuangtung, lângâ rîul Ciukiang, 
1.600,0(X) loc., dintre cari mulfi locuiesc pe nài 
mici çi pe plute. C. e împâr(it în oraçul chi- 
nezesc, tatar çi în mai multe suburbii ; în C. se 
aflâ 124 temple, între cari templul lui Buddha 
çi minunatul templu al celor 5 Genii. Industrie 
însëmnatâ de màtâsârii, sticlâ, hârtie, etc. Cen- 
tnil comerciului chinez eu strâinâtatea; import 
59‘/8 mU., export 74l/s mil. marce (1891); în 
port au întrat 3195 nâi de 2.974,064 tone.

Cantonada, (ital. Gantonata), mai de mult o 
lature a scenei, un col(; a(Ji un loc între culise. 
A vorbi la oantonadà e, a vorbi unei personne 
între culise, care nu se vede pe scenà.

Cantonement, (franc.) Cantonare, îneuartirarea 
trecëtoare a unei trupe în o comunâ locuità. C. 
are loc în timp de paoe la manevi'e, ori în casuri, 
când boale epidemice pretind evaouarea garnisoa- 
nelor, pe oareçicare timp. In timp de resboiu trupele 
cantoneazâ de câte ori se poate, anume : când nu 
sûnt prea multe trupe concentrate, çi când nu 
sûnt în imediat contact eu inimioul. Trupele cari 
cantoneazâ se asigurâ fa(â de initnio prin ante- 
posturi, iar în interiorul C.-lui prin garde.

Canjoneta, (itai.Cansonetta), cântec, odâ, poemâ 
liricà, eroticâ, fîlosoficâ sau de ait cuprins, corn- 
pusâ din 5—15 stanje de câte 9—15 versuri, de 
obiceiu în metru iambic endecasilab, sau amestecat 
eu vereuri mai scurte. Desvoltatà dupâ poejii pro- 
vensali de Cavaloante, Dante, Petrarca, etc.
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Cantonifti, soldati reomtati, în opositiune ca 
voluntarii.

Cantor, oântâret, mai aies cântâret bisericesc.
„Cantoru de avisu11, foaie înflintatâ de Z. 

Karcaleld în 1837 la Bucuresci ; în 1839 apare 
împrennâ eu »Foaia comeroialâ, indnstrialà sbi 
iconomicâ»; delà 1843 îçi schimbâ titlul în »Ve- 
stitoiTil românesc«, gazetâ semi-ofîoialâ, conti- 
miind ou a. VII pânâ la 1857.

Cantù, Cesare, istoric çi romancier italian, n. 
8 Dec. 1807 în Brivio; din lipsâ de mijloace 
întiâ în seminar, de unde iese mai înainte de 
a-1 termina. Dâ lectiuni. 1823 publicâ o poesie 
»Algiso«f priü care se face cunoscut. Aiuncat 
în temnitâ de Austriaci, sufere 13 luni înehi- 
soarea (1832—33) çi conoepe planul istoriei sale 
«Storia Universale» în 35 vol., care s’a reprodus 
într’un mare numër de edi^uni ?i s’a tradus în 
piinci[)alele limbi. Este scrisâ din punct de ve- 
dere bisericesc, într’un stil briliant, fârâ adâncâ 
originalitate. Alte scrieri istorice ale sale n’au 
lost tôt aça de bine primite, dar romanul »Mar- 
gheiita Pnsterla»?! scrierile pentru tineri »Letture 
giovanili», (48 edi(. în 1874) cum çi scrierile pentru 
popor, se numera printre celemai respândite câr^i 
italiene. C. a mûrit 1895 în Milan, octogenar activ 
ca un tinër. (Cf. BertoHni, Cesare C. e le sue 
opéré. Flor., 1895.) [I. S. F.]

Cantus, (lat., ital. CantoJ, cânt, se aplicâ în 
spécial melodiei principale a unei composifiuni 
în mai multe voci. In primele secole ale musicei 
corale melodia principalâ era înoredin(atâ te- 
norului çi se numia C. firmus; era luat din an- 
tifonar, sau fermât din motive populare ; cele- 
lalte partidi desinau împrejurul acestuia dife- 
rite contrapuncte : C. ftguratus. In parti(iunile 
moderne C. indicâ paidida vocalâ, ori cârei voci 
ar fi apar(inênd. [T. C.]

Canula, tub deschis la extremitâtUe lui, solid 
sau fiexibil, drept sau curb, de lungime çi dia- 
metru variabil, de oauciuc sau métal ; se între- 
buin(eazà în multe operafiuni chirurgicale. (C. 
de irigator; C. de traheotomie.)

Canura, o legâturâ mica de tort de lânâ, in, 
sau sdt material textil ordinar, care servesce la 
tesëturi grosse, straie, (oluri, covoare, etc. C. se 
lac mai eu samâ înainte de a se colora torturUe, 
ca coloarea sa le strâbata complet, ceea ce ar 
fi eu neputinta în fusul de tort vîrtos.

Canzona sau Ganzone, (ital.) cântec. (v. ac.) 
In secl. XV çi XVI s’a dat acest nume la com- 
posifinni vocale în 4 çi 5 voci, scrise po o tema 
popularà çi deosebindu-se de madrigale prin 
faptul, câ erau de un stil mai simplu, eu o fra- 
sare mai pronuntatâ, corespundênd la strofe 
sourte çi bine ritmate. Mai târ(}iu acest nume, çi 
în spécial diminutivul Canzonetta, a fost aplioat 
la composi(iuni pentru o singurà voce, accep- 
tiune pâstratâ pânâ în (plele noastre pentru 
melodii simple eu un ritin bine pronun(at, o 
frasare clarâ, amintind într’un cuvent stüul po- 
pular. In diforite timpuri numele de C. a fost 
dat çi la deosebite bucàti instmmentele scrise 
pe 0 temâ de C. vocalâ. [T. C.]

Caolina, o argilâ finâ (v. Caolinit) albâ, gàlbue 
sau verdie, pâmêntoasâ çi uçor friabUâ. C. re- 
sultâ principal din alterafiunea feldspa(ilor, mai 
rar din scapolit, beril, etc. Cele mai multe gise- 
minte însofeso roce foarte feldspatice, s. e. peg-

matite, granulite, porILre, etc., dar uneori C. se 
presintâ çi în flloane în micaçistuii çi filite, 
sau în straturi intercalate în nâsipuri, etc. Din 
C. se fabricâ po4elanul. C. a fost întrebnintat 
în China déjà la 185 a. Chi-. Numele C. vine delà 
cuv. chinez Kauling — vîi'ful înalt, — un monte 
aproape de lauchau Fu, de unde se scotoa C. 
In 1706 argintarul Bbttger desoopere din non 
procedeul pentru fabrioarea porjelanului. Gise- 
mintele cele mai importante în Europa sûnt: 
la Carlsbad (Boemia), Schneeberg, Zeisigwald, 
Zinnwald, etc. (Saxonia), Eisenberg, Martinrode 
(Turingia), în Coruwall, Colettes, Saiot-Yriei.\, 
Nieire, etc. (Fi’ancia). In Eomânia se gàsosoe C. 
în gneiss granulitic pe muntele Muncel (j. Gorjiu) ; 
în granit aproape de Mâciu.

Caolinit, minerai, silicat de aluminiu hidratat, se 
presintâ în cristale mici tabnlare çi monocline de 
coloare albâ, roçiaticâ, gâlbue sau ver4ue. Variet. 
cristalinâ: Nacrit, variet. pâmêntoasâ: Caolina.

Cap, partea cea mai dinainte a corpului multor 
animale, adese concrescutâ eu pieptul (cépha
lothorax).

Capul cmülui, exti'emitatea superioarâ a 
corpmui, care confine principalele organe ale 
simturilor çi ale sistemului nervos central. C. se 
cempune din craniu çi fa(â, çi e format de 22 
oase, din cari 8 pentru craniu çi 14 pentru fa(â. 
Soheletnl cranivdui e eompus din 8 oase: osul 
frontal, sfenoid, etmoid çi occipital (nepârechi), 
oasele pariétale çi temporale (pârechi). Oasele 
craniului sûnt oase late, çi sûnt formate din o 
tabâ extemâ çi un a internâ, compuse din (esut 
osos compact, între care se gâsesce (esut osos 
spongios (numit diploe) ; ele presintâ o suprafatà 
extemâ convexâ, care formeazâ exterioml cra
niului (boita çi basa), çi una concavâ, care con
stitue cavitatea cranianâ, în care e continu! 
creerul. In interiorul osulelor temporale e açezat 
organul au^ului. Oasele craniului se uneso între 
sine çi eu oasele fetei prin suturi, cari la bô- 
trâni dispar; la copilul nou nâscut, osifleatiunea 
nefiind complectâ, se gâsesce pe boita craniului 
între oasele pariétale çi cel frontal un defect 
în osificatiune de formâ rombicâ, numit fcu
tané lâ, care la vîrsta de 2 ani e osifleat. Basa 
craniului e partea, care stâ în legâturâ eu gâtai 
çi fata, çi. ea presintâ o sumâ de ridicâturi çi 
oriflciuri ; prin orificiuri întrâ în craniu de ani- 
bele pârti arteriele : carotida interna, vertebraJâ 
çi meningea medie (destinate pentru creer), çi iasâ : 
vêna jugularâ internâ, mëduva spinârii çi nervii 
cranieni: olfactivi, optici, oculomotori comuni, 
ooulomotori extern!, patetici, trigemini, faciali, 
acustici, glosofaringei, pneumogastrici, accesorii 
çi hypoglosi. La basa craniului se gâsesce arti- 
culatiunea oocipitalului eu vertebra I (atlas) çi 
a II (axis) cervioalâ, în care se exeoutâ miçcârile 
capului. De basa craniului (occipital) se inse- 
reazâ muçchii, cari miçoâ capul çi faringele. 
Oasele boltei sûnt aooperife de 2 mUçcbi çi o 
aponeurosâ, tesutul subeutanat celular çi dermul 
eu përul. Pe partea lateralâ (regiunea têmplei), 
se aflâ muçchiul temporal çi pavilionul urechei 
eu muçchii sëi. Fata e açezatâ la partea ante- 
rioarâ çi inferioarâ a basei craniului. Ba e for- 
matâ din 14 oase, cari unité prin suturi for
meazâ falca superioarâ, iar falca inferioarâ e 
formata din un singur os. Pe bordurile alveolare
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ale fâlcii superioare $1 inferioare sûnt împlântati 
32 dinti- Fa^a contiiie mai multe oavitàti: ca- 
vitatea orbitalâ pentru ochi, cav. nasalâ pentru 
simtul rairosului, çi cav. bucalâ pentru simtul gu- 
stului çi aparatul de mashcatiune. Inaintea ureohei 
e situatâ glanda salivarâ parotida, care secreteaza 
saliva, çi care se scurge prin canalul lui Stenon 
în gnrâ.

Cap, (geogr.) acea parte a unui termure, care iese 
mai mnlt în mare ; eu deosebire iimbi de pâment 
stânooase, cari se termina în mare ca stîrçitul 
unor çiruri de munfi, poartâ numirea de C. sau 
promontoriu. Cele mai imposante sûnt la pen- 
insulele sudice ale continentelor, dintre cari cel 
mai important pentru comerciul lumei e C.-ul 
Bunei sperante la sudul Africei, apoi C. Horn la 
sudul Americei. Cele mai însemnate C.-uri v. la 
numele 1er (Blanc, Agulhas, Matapan, Horn, etc.)

Cap, Colonia, colonie englezâ cuprincjênd col(ul 
sudic al Africei pânâ la rîul Molopo (24° lat. 
sud.); 742.470 km.2, eu vr’o 1.800,000 loc., între 
cari oa. 400,000 albi. C. e udatâ de rîurile Oranje, 
Rîul pescilor, etc. Terenul se ridicâ în forma de 
terase. Clima e admirabUâ. Producte: cereale, 
pàstàioase, cartofl, portocale, poàme, vinuri re- 
numite; vite, eu deosebire oi; cârbuni, sare, aur 
(1895 export de 7-9 milioane fun(i sterl.), dia
mant (export de 4'7 mil. f. st.) Comerciul e des- 
voltat. Exportul în 1895 a fost de 16‘6 mU. f. st., 
importul 13'5 mü. f. st. Locuitorii, afarâ de albi, 
sûnt Cafri, Hottentoti, Betçuani, etc. Colonia C. 
e foarte importantâ pentru Bnglitera din punct de 
vedere atât politic cât $i comercial. C. are oon- 
stitufie proprie ; un guvernator, legislativa dupa 
sistem bicaméral. Veniturile anului 1894/5 au fost 
5.416,611 f. st. Datoria publicâ 27.533,978 f. st., 
fâcutâ în partea cea mai mare pentru drumu- 
rile de fier, cari au o lungime de 3927 km., iar 
telegraful 10,162 km. Capitala Capstadt. Mai 
ântâiu Olandezii au colonisât C., 1806 au cedat-o 
Engüterei.

Capacitate, confinutul unui lucm (mèsurâ de 
C.), aptitudinea de a confiné, s. e. càldurâ (C. 
coloricà), electricitate, magnetism, etc. (v. ac. art.) 
C. vitald V. Eespirapune. Apoi aptitudinea le- 
galâ pentru acfluni de drept, s. e. C. cambialà, 
(y. Cambia) etc. In deosebi se numesce C. ap
titudinea spiritualâ ?i dupa aceasta §i o persoanâ, 
care este autoritate în specialitatea ei.

Capadochia, se numia în vechime (inutul în 
partea esticà a Asiei mici, între rîurile Halis çi 
Eufrat. C. ajunse în mai multe rânduri sub stâ- 
pànire stràinâ, pâuâ ce la 301 a. Chr., dupa lupta 
delà Ipsos, fiind ajutoratâ de Armenia, îçi re- 
câçtigà deocamdata indepeudenta. Arohelaos, ul- 
timuT rege în C., fù ademenit de Tiberiu la Renia, 
unde f (17 d. Chr.), iar regatul lui fù prefâout în 
provincie romanâ. Locuitorii C.-ei probabil s’au 
tinut de familia popoarelor indo-germane. üra^ele 
principale din C. erau Mazaka (mai târcjiu Ce- 
sarea), Garsaura sau Archelais (acum Aeserai) 
çi Comana.

Capama, mâneare, carne de miel gàti tà eu stafide.
Câpâfîna, v. Craniu.

A Càpâfîneni, sat în Rom., j. Argeç, situât pe 
rîul Argeç, eu 100 loc. Aici sûnt rainele vestitei 
Cetàtj, alui Tepef-Vodà, zidità pe vîrful unei 
stânci înalte. Ruinele sûnt inârefo çi posi(ia lo- 
cului frumoasâ.

Càpcâne, numire data unor moimite (Faviani, 
Mandrili). Se gâsesce çi în poveçtile rom. populare.

Càpciun, dupa poveçtile rom., un urieç. Petrea 
înfrà(indu-se ou Sgriburilâ, Flâmân4ilâ çi Scu- 
turâ munti, ajunge la o cetate de piatrâ, unde 
stâpânia urîeçul O., çi ca sà nu-i mânânoe, le 
porunci, ca sâ-i aducâ pe fata împératului Reçu. 
C. prindea oamenii çi îi (inea pânâ venia rândul 
fiecâmia, ca sâ-i mânânee. Cuventul C. înseamnâ 
om eu cap de cane. [Atm.]

Cape Breton, insulâîn America de nord, apar- 
(inênd prov. engl. Sco(ia nouâ, la întrarea în 
.sinul St.Lorenzo; 8094 km2., eu 84,500 loc. Mine 
de cârbuni, petroleu; pescârit; capitala Sidney.

Cape Coaet Castle, oraç brit. eu 3 fortuii, pe 
(ermurul de aur în Guinea (Africa); 16,000 loc. 
Export de uleu de finie, cauciuc çi pulbere de aur.

Cape Town, (pron. Chep taun), v. Capstadt.
Capeadores sau Chulos, fspan.J cei ce se luptâ 

eu taurii in cursele publiée, ati(ându-i ou nisce 
mantale roçii numite Capa.

Capela, (franc. Chapelle), originar o mica clâ- 
dire bisericeascâ destinatâ pentru pâstrarea unei 
reUquü; mai târ^iu ori ce bisericu(â mai mica, 
isolatâ eu totul, s. e. într’un cimiter, afarâ din 
oraç, lângâ drum de (earà, etc., sau ca depen- 
den(â a unei case particulare, eu deosebire în 
interiorul cetâtuielor çi palaturîlor regale. Afarâ 
de acestea mai sûnt unele in legâturâ eu o bi- 
sericâ principalâ çi situate lângâ, în, sau dede- 
subtul acesteia, (cele din urmâ numite cripte). 
C. se poate deschide nuraai eu autorisarea or- 
dinarîatului, çi spre a se puté célébra liturgia 
în ea, trebue sâ fie cel pu(in binecuvêntatâ. (Cf. 
Dr I. Ra(iu, Institufiunile Dreptului biseiicesc. 
Bla], 1877.) In secolii primi ai creçtinismului fiind 
biserici pu(ine, çi mai aies pe la cetâ(i, oamenii 
avu(i çi evlavioçi çi-au ridicat C. pe la moçii, în 
cari din cànd în când oelebrau preofi delà epis- 
copie ; eu timpul multe din acele C. s’au prefâcut 
în biserici parochialo, primind preo(i stabili.

Capela, (musicâ) grupul de cântâreti alâturat 
pe lângâ serviciul unei biserici sau al unei ca- 
pele. Inainte de nascerea opefei, C.-le, eu çcoa- 
lele alâturate (numite în Francia: Maîtrises, în 
Germania: Chor-Alumnaté), erau singurcle fo- 
care artistice ale Europe!. Tipul acestor insti- 
tufiuni a fost C. pontificalâ, a cârei origine e în 
seol. IV. Dupâ modelul ei, suveranii Europe! îçi 
formarâ C. çi rivalisau între dînçii. Cele mai 
ilustre nume de musici au apar(inut unei C. ; 
pe de altâ parte C.-lor au fost destinate cele mai 
frumoase produc(iuni ale stilului polifonic vocal, 
singurul stil admis în bisericâ pânâ câtrâ sfîr- 
çitul secl. XVI, de unde çi numele de stil a 
cappella ce i-s’a dat. Greutatea exeoutiunei mu- 
sicei fârâ acompaniament a facut, câ mai toate 
C.-ele au întrodus instrumente. SiegurâC. pontifi- 
oalâ a remas în occident credincioasâ pânâ în 
secl. nostru vechilor tradi(iuni, celelalte C. au 
admis snceesiv acompaniamentul orchestral. In 
Orient instrumentele nu sûnt admise în bisericâ. 
In Germania prin extensiune s’a dat numele de 
C. grupului de musioanti, ce formeazâ o orchestrà 
sau 0 baudâ de musicâ militarâ, de unde numele 
de »Kapellmeister«, dat nu numai çefilor condu- 
cètori de coruri, dar çi oonduoêtorilor de or
chestre sau de ori ce bandâ de instrujnentiçti.

[T. C.]
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Capela, deal în Rom., j. Vâlcea, ce încungiurâ 
oraçul R.-Vâlcea îd partea de apus; ruine vechi.

Capelan, preotul ori diaconul oare pe la bise- 
rici, oatedralp, ori în comune mai populate, se 
dispuue lângà parochul ordinar ca ajutâtor, fârâ 
a avé proprie jurisdictiune. C. se numesce çi 
acel preot, care e rftndnit sa serveasca în vr’o 
bisericà ori oratorio (pareclesie) privatâ.

Capella, mun^i în Croatia, între ünna çi Guipa, 
se întind în directie sud-esticâ, aproape paralel 
eu Velebitul, spre Dinars pana la Pljesevita Pla- 
nina (1653 m.). Partea nordicâ poartâ numirea 
de C. mare (înâltiine mijlocie 1000 m.), partea 
sudicâ C. mieà (înaltime mijl. 700 m.).

Capella, stea de I mârime în constelatiunea 
Cârâuçului. (v. Amalthea.)

Capelllnl, Giovanni, geolog §i paleontolog, n. 
1833 înSpezia, astudiat în Pisa; prof. în Genua 
çi Bologna, unde a înfiintat museul geologio. S'a 
distins pe terenul cercetârilor preistorice çi a 
fost initiatoiTil congresului pentru anthropologia çi 
archeologia preistoricâ. C. afâcutstudiigeologice 
çi în România în 1864 çi 1868. Aceste studii sûnt 
consemnate în lucrarea lui Sava Stefânescu, în- 
titulatà : Terrains tertiaires de Roumanie, Paris. 
C. a fost aies membru onor. al Acad. Române.

Capello, Bianca, amoreza, iar mai târcjiu sofia 
ducelui Francesco I de Medici; n. pe la 1548 
dintr’o famille patricianà din Venetia; 1563 fugi 
eu tinërul Pietro Bonaventuri la Florenta çi apoi 
înoheià legàturi de dragoste eu Francesco I, pe 
care, dupa delâturarëa lui Bonaventuri, îl sciù 
îndupleca sa o iee de sotie, toemai când acela 
era sa se casâtoreascâ eu loana de Austria; ambii 
soti mûrira ourênd (19 çi 20 Oct. 1587) dupà o 
convenire avutâ eu cardinalul Ferdinand de Me
dici în Poggio a Cajano ; presupunerea, câ sotü 
au fost otrâviti dupà îndemnul cardinalului, nu se 
poate dovedi.

Capere, numire data bobocilor comestibili delà 
arbustul Capparis spinosa L. (v. ao.).

Capernaum, sat lângà lacul Ganezaret în Ga- 
lilea; în Testam. nou centrul de activitate al lui 
Isus, (Mateiu 9, 1 îl numesce «oetatea sa«). Aci 
învëta Christos în sinagogà çi vindecà mai multi 
bolnavi.

Capeslus, losif, Dr, n. 1853, director al se- 
minariului ev. teologic-pedagogio în Sibiiu. Dis
tins bàrbat de çcoalâ al Saçilor transilvànoni. 
Insemnat scriitor pédagogie çi filosofic.

Cape|lenl, (Capétiens), regii Franciei cari au 
urmat dupà dinastia Carolingienilor pânà la 1328. 
Intemeietorul acestei familii se ebiema Robert 
cel Forte, (Robert le Fort), f 866 la Brissarthe 
în lupta eu piratii. TJrmaçii sëi Eude, Robert, 
Hugo cel Mare, Hugo Capet, au disputât puterea 
timp de 100 ani cejor din urmà Carolingieni, 
pânà când Hugo Capet reusi sà fie recunoscut 
rege în 987 dupà moartea ultimului Carolingian. 
Se numiau C., câoi primii dintre ei erau abati 
laici. C. direct! au fost: Hugo (987—996), 
Robert I (996—1031), Henri I (1031—60), Phi
lippe I (1060-1108), Louis VI (1108—37), 
Louis F7/(l 137—80), Pâîîippe 7/(1180—1223), 
Louis VIII (1223-26), Louis IX 1226—70), 
Philippe 7/7(1270—85), Philippe IV(1285 pânà 
1314),LouisAT(13I4-16),Philippe F(1316-22), 
Charles IV (1322- 1328). Stingêndu-se linia 
directà a C., îi urmà linia lateralà de Valois

(1328—1589), çi dupà aceasta Unia de Bourbon. 
(Cf. Luchaire, Histoire des institutions monar
chiques de la France sous les premiers C.j 2 ed. 
Paris, 1891 ;Lavisse et Rambaud, Hist. générale I. 
Paris, 1893.)

Capidgl, (turc.) portarul la curtea turceascà, 
garda Seraiului.

Caple, Capchie, (frc. tournis ; gorm. Diehkranli- 
heit), boalà ôronicà la oi datorità presentei coe- 
nurilor în centrale nervoase (v. Coenur).

Capllare, vase, rami&càrile cele mai subtiri, 
de câteva deoimi de miimi de milimetru în dia- 
metru, ale vaselor sângelui, cari sûnt açezate 
înti'e arteie, adecà vasele cari aduo sângele 
curât din ininià, çi vine, acelea care îl duc îo 
iniraâ. C. sûnt ramificate foarte mult, desolii- 
4éndu-se unele în altele çi formând astfel retele 
vasculare. Pàretii lor sûnt foarte subtiri, formati 
din un singur rând de celule turtite, çi trans- 
parenti, aça cà se poate vedé la microscop oum 
circulà sângele înlàuntrul lor. C. sûnt regiunea 
ooa mai importantà din toatâ reteaua vascularâ. 
Din causa retelei lor foarte desvoltate çi absenta 
contractiunei pàretilor lor, sângele e respândit 
pe 0 mare întindere, çi circulà încet. Iar gratio 
suptierei pàretilor lor, lichidul din sânge (plasma), 
gazele, çi unele celule (leucocyte, amibocyte), 
le poate stràbate çi pàtrunde în tcsëhirile ve- 
oine, în muçchi, nervi, etc., pe cari le îmbibS 
çi le hrànesce. Sângele bun, curât, e adus din 
inimâ în C. de artere, aici slujesce nutritiunii 
organisinului, çi dupà ce çi-a pierdut elementele 
hrànitoare, e dus iaràçi direct în inimâ de vine. 
Partea lichidà çi celulele, cari au pâtruns din 
C. în tesëturi pentru a le hrâni, se numesce 
limfâ; aceasta dupà ce çi-a pierdut propiietâtile 
ei nutritive e luatâ de un ait sistem de vase, 
care o varsâ din nou în sânge. [Prof. Voinov.]

Capilarltate, starea tuburilor càpilare. Dacâ 
întroducem în apà extremitatea unui tub de 
sticlâ de un diametru foarte mic, coloana de apà, 
care pàtrunde în tub, se ridicà deasupra nivelnlui 
exterior. Introducênd de asemenea un tub în 
mercur, efeotul va fi contrar : coloana de mercur 
va remâné, în interiorul tubului, dedesubtul ni- 
velului exterior. Diferintadeniveleste ouatât mai 
mare, eu cât calibrul tubului este mai fin, ea des- 
cresce daeà calibrul cresce çi devine aproape nulâ, 
când diametrul interior atinge oifra de 0'020 m. 
Aceste fenomene de ascensiune çi de depresiune, 
cari se produc în vecinàtatea pàretilor vaselor 
çi a suprafetei libéré a lichidelor, observate mai 
eu samà în tuhuri, al câror diametru este ase
menea ou grosimea unui fir de per (capillus), 
se numesc fenomene capilare, çi puterea, care 
le produce, este eapilaritatea. Cei dintàiu fisi- 
ciani, cari s’au ocupat eu aceste fenomene, sûnt: 
Nicolae Aggianti (1635), Borelli (1638), Vossius 
(1666) çi Montanari (1667), care, dupà Daguin, 
dàdù pentru ântâia data adevërata explicatiune 
a meniscului format de un lichid în contact ou 
0 la.mâ înmuiatà. In privinta formel ce ia su- 
prafata, în cele doué casuri citate mai sus, este 
de observât, câ aceastà supraf atâ, când este foarte 
aproape de pàrete, se rotunzesce çi presintâ o 
curbâ, a cârei formà e concavâ, când pâretele 
e înmuiat, çi convexâ când pâretele nu este in- 
muiat. Açadar în apropieiua pàretelui este o por- 
tiune din suprafata lichidului, care este cuprinsà
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sali deasupra sau dedesubtul nivelului general. 
Aoeastâ portiune poartâ numele de menisc.

[Mureçan.]
Caplilati, (lat. = përos, pletos, care poartâ për 

luug.) G. çi comati uumiau scriitorii romani pe 
poporul de jos al Dacilor, care umbla ou oapul 
gol ?i ou pënil lung, a?a cum ne apar Daoii çi 
pe columna Traiana. (Gf. Dio-Caasius, LXVni ; 
A. D. Xenopol, I.) [I. S. F.]

Caplllitiu, (botan.) totalitatea iilaraentelor sté
rile, sub^iri, divers întretâiate ornamentate, 
din sporangiu unor Myxomycete çi Gasteroiny- 
cete. Fiind foarte higroscopice au un roi în- 
semnat în deschiderea sporangelui çi în deter- 
minarea sporilor.

Capinlus, Martin, supranumit Dr. Sieben- 
hurger, protopârintele puternicei familii Sieben- 
burger, ce trâia în secl. XVI în Viena. In 1505 
a fost decan al facultâîii de drept, apoi judecâtor 
oràçenesc çi în fine primar în Viena. In res- 
coala Vienei contra lui Ferdinand I (1519) s’a 
pus în fi'untea celor nemul(âmiti çi a conceput 
pentru orag o noua forma de guvernament dupa 
modelul cetafilor libéré din Germania. Pentru 
participarea sa la rescoalâ a fost exocutat prin 
spadâ în 1521.

Capintortura, o pasere câ(ârâtoare din fara. 
lungidae (lunx torquila), are pe spate pene 
cenuçii-deschise, patate eu pete negre rotunde 
çi lungâre(e ; delà crescet pànâ la coadâ eu o 
fàçie intuuecatâ ; guça e albà-gâlbenie ; tëniplele 
çi grumazii de coloare ruginie-deschisâ eu fine 
linii curmeziçe; pieptul suriu; plutitoarele din 
aripi sûnt oacheçe-niginü ; preste aripi çi coadâ 
eu mai multe fâçii ourmeziçe. Lungimea ei e de 
18cm.,lung.aripelor9cm., lung. coi)ii 6'5 cm. Pe- 
trece prin vii, pomet çi pâduri, nutrindu-se eu 
insecte, ?i mai eu samâ furnici. [V. B.]

Capiÿte, loc de idoli, templu pâgânesc.
Caplstran, loan, câlugâr franciscan, persoauâ 

însemnatâ în istoria Ungaiiei, n. 1386 în orâ- 
çelul Capistrano (Calabria) ; functionà mai ântàiu 
oa judecâtor în Neapole ; în etate de 30 ani 
întrà în ord. Franciscanilor çi se dedicà eu tôt 
zelul promovârii intereselor bisericii; din în- 
sàrcinarea pontificilor Martin V, Eugeniu IV çi 
Félix V îneepênd delà 1426 desvoltà mare ac- 
tivitate ca légat gi inquisitor întru stirpirea ere- 
tioilor; înfiin(à ou Bernardin de Siena ramura 
tolateralâ de observanfâ mai rigoroasâ a Fran- 
cisoanilor; 1450 Nicolas V îl numi légat papal 
in Germania eu misiunea de a pune la cale o 
oniciatâ contra Turcilor çi Hussitilor; în Mo
ravia gi Boemia predicà eu efect contra Hussi- 
tilor, pânâ ce la ordinul locjiitonilui George Po- 
diebrad a trebuit sâ pârâseascâ aceste (eri. 1453 
se duse în Silesia, unde sub cuvent câ ar fi pro
fanât sf. Eucharistie aree mai miilti Ovrei. De 
aici ajuns în Ungaiia, soiù sâ însufleteascâ ini- 
mile pentru un resboiu ciuciat contra Turcilor 
intr’atâta, încàt staturile ferii în dieta (inutâ la 
Buda în 1456 deciserâ prinderea armelor; Turcii 
insâ în vara acelui an apar pe neagteptate îna- 
intea Belgradului sêrbesc eu o armatâ de 150 inii 
Çi 300 tunuri; atunci C. aleargâ eu oastea de 
eruciafi, adunatâ de dînsul, la Belgrad în aju- 
torul eroului loan Huniadi gi ambii în unire re- 
purtaiâ cea mai strâlucitâ victorie asupra Tur- 
oilor; însugi Sultanul Mohamed fù rânit eu aceea

ocasiune gi abia îgi putù aduua la Sofia oastoa 
fugâritâ. La 20 (jile dupâ aceasta învingere mûri 
loan Huniadi, iar preste 2 luni îi urmà C. ; el 
f la 23 Oct. 1456 in mânàstirea Franciscanilor 
din Illok (Ujlak). Benedict XIH îi ridicà pe C. 
la 1724 în ceata sfinjilor. Çiua coinemov. 23 Oct.

[nt.]
Capital, in economia politicâ ori ce bun produ.s 

prin munca omeneascâ; în inteles mai strins C. 
e complexul acelor bunuri produse prin munca 
omeneasoâ, cari serveso ca mijloaoe la ulterioarâ 
productiune. Factorii curât naturali, gi îndeosebi 
pâmêntul, nu se considerâ ca C. ; dar diversele 
ameliorâri ale solului prin cultivare, fac parte 
din C., înoât represintâ o valoare deosebitâ de a 
solului. C. poate fi fkc, care servesoe spre repetitâ 
productiune, (s. e. magini gi zidiri pentru agri- 
culturâ, comerciu, aineliorârile pâmêntului, etc.), 
ori mobil (circulant), care aceleiagi persoane 
mimai odatâ îiservesce la productiune, (s. e. banii, 
alimentele, marfa, ce se viude ori din care se 
pregàtesce oeva). In limbagiul vulgar C. e tôt 
ce servesce pentru proprietarul sëu ca isvor de 
venit. C. se mai numesce suma de bani, ce o 
dâ oineva altei persoane împrumut eu îndato- 
rirea de a-i plâti anumite procente ca dobàndâ. 
Sciinta economioâ numérâ C. (ca gi munca gi 
natura) între factorii de productiune; deci bu- 
nurile produse nu sûntnumai résultats ale muncei 
gi naturel, ci gi ale capitalulni aplicat în produ- 
oerea lor, chiar pentru aceea la o parte din ele se 
considerâ îudreptâtit gi cel ce a prestat capi- 
talul. (Cf. I. Strat, Traotat complet de Economia 
politicâ. Bue., 1870, pag. 157 uu.; P. S. Aurelian, 
Catechismul Econ. poL, ed. II., Bue., 1874, pag. 
12 uu. ; Lerescu, Manual teoretioo-practic de 
Economia politicâ, pag. 43 uu.)

Capitalisare, calcularea valorii présenté a unei 
rente perpetue sau temporale. Aceeagi numire 
se dâ gi elocârii fructifère a eoonomisârilor.

Gapitalism, modul de productiune capitalisticà, 
în opositiune eu socialismul gi colectivismul. (v. ac.)

Capitala, orag de frunte, metropola; sediul gu- 
vernului unei teri.

Capitale sau Majuscule, caracterele tipografice, 
litere mari, cari diferâ de cele mioi prin forma 
lor. (C. mari, romane, engleze,gotioe, etc.) Capita- 
lute, caractère tipografice latine în forma lite- 
relor mari (capitale), însâ în mârimea literelor 
mici ; ele apaitin la fiecare corp de literâ curentâ, 
adecâ de text, gî se întrebuinteazâ, cagî caracterele 
cursive gi aldine, pentin a da importantâ dife- 
ritelor cuvinte într’o conipositie oarecare. In 
general în text numele proprii se fac de re- 
gulâ eu capitalute. [G. F.]

Câpitan, conducëtorul unei trupe organisate, 
în deosebi militare. In ierarchia militarâ C. ocupâ 
locul între oficieri subalterni (locotenenti) gi 
între oficieri superiori. Astâiji apioape în toate 
statele europene C. sûnt oomandantii companiilor 
de infanterie, ai escadroanelor la cavalerie gi ai 
bateriilor la artilerie. In Austro-Ung., Francia 
gi Rusia sûnt 2 clase de C. Oomandantii vaselor 
de resboiu de asemenea se numeso C.

C. de port, comandantul unui poil, ou atri- 
butiuni militare (apërarea poilului), jiolitienesci 
(politiajuditiarâ pentru delicte corectionale, buna- 
ordine, afaceri sanitare) gi judecàtoresci (în 
anumite afaceri comerciale). In Rom. C. de port
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este oficier din flotilâ în activitate, numit prin 
decret régal.

Capitanate în porturile României sûnt 25, çi 
anrnne: 5 de cl. I: Galati, Brada çi T.-Severin, 
la Dunare j.Sulina ?i Constante, la Mare. C. de port 
cl. I sûnt maiori sau câpitani din flotilâ, în activi- 
tate; 3 de cl. II: Tuloea, Giurgiu çi Cernavoda; 
C. de cl. n sûnt câpitani sau locotenenti din 
flotilâ, în activitate ; — 17 de cl. III : Vêrciorova, 
Gruia, Cetatea, Calafat, Bechet, Corabia, Islaz, 
Turnu-Mâgurele, Zimnicea, Oltenita, Ostrov, Câ- 
lârasi, Hârçova, Gura-Ialomitei, Issaoea çi Chilia- 
Veche la Dunâre, apoi Mangalia, la Mare. Atri- 
butiile de C. de port cl. III se îndepUnesc de 
comandantü corapaniilor de frontierâ. [—]

Càpitanul ferii, (germ. Landesbauptmann), 
titlul diregâtorului suprem çi representantului 
autonomiei Buoovinei. C. t' o preçedinte în ca
méra legislativâ çi în comitetul dirigent çi perma
nent al terii ; este nmnit de câtrâ împëratul dintre 
deputafii aleçi; are de loctiitor pe un vice-câ- 
pitan, de asemenea numit. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Câpitâneanu, Constantin, It.-colonel de stat- 
major, çeful serviciului géodésie al armatei ro
mane pana înl889; n. din pârinti macedoneni 
la 1844 la Argeç, unde a urmat seminariul în 
scopul de a se preotf; însâ dupâ terminarea se- 
minariului întrà în çcoala militarâ, de unde ieçf 
oficier în geniu în 1864. La 1869 e trimis în 
Francia spre a se spécialisa în aplicatiunile as- 
tronomice la ridicarea hartelor ; aci participa la 
resboiul din 1870. Reîntors în tearâ la 1873, ia 
partes cea mai activâ snb colonelul Barozzi la 
intemeiarea depositului de resboiu pentru fa- 
cerea hartei României. Este trimis în mai multe 
rânduri în Itaba çi Austria pentru a stringe toate 
datele trebuincioase întocmirii hartei. Calculeazâ 
împreunâ eu colonelul Barozzi elementele ne- 
cesare desfâçurârii hartei Moldovei, sâvîrçind 
.pentru aoeasta determinâri astronomice, cari 
remân singurele pânâ aeji în acest gen. Astfel 
în 1876 executâ o determinare de longitudine 
între laçiçi Chiçineu; câreia urmeazâ determinâri 
de longitudine între laçi çi Cernâut eu Kühnert 
din partea Austro-Ungariei; iar în 1885 aceea 
dintre Bucuresci (observatorul Opler) çi Braçov 
eu vice-amiralul von Kalmar din partea insti- 
tutului geografic austriao. Aceastâ din urmâ lu- 
orare nu s'a publioat âneâ. C. ooupâ alâturi de 
colonelul Barozzi primul loc în întemeiarea ser
viciului geografic ai armatei romane, çi prin re- 
latiunile sale personale çi sciintifice eu membrii 
oomisiunii geodesice internationale, din care a 
fâcut parte, face stràinâtâtii cunoscute lucrârile 
geodesice executate în Româuia. Lucrârile sale 
astronomice çi publicatiunile de aceastâ naturâ, 
eu privire la harta României, sûnt singurele pânâ 
a(}i. t 13 Aprilie 1893 la Pitesci.

Càpitanul, Constantin, (identic eu Const. C. 
Filipescu), cronicar din Muntenia, în seol. XVII. 
Sub numele lui se aflà o cronicâ delà Radu 
Negrn pânâ la 1688, foarte însemnatâ pentru 
multe informatiuni istorice, cari nu se aflâ 
aiui'ea. Autornl se dâ martor al unor evenimente 
eu lüO do ani înainte de C. C., ceea ce face a 
crede câ el a copiât o cronicâ anterioarà, scriind 
delà sine numai evenimentele contemporane sieçi. 
Restul cronioei e soris dupâ ifelurite documente 
çi dupâ traditiuni orale ; ea îmbrâtiçeazâ pe toti

Românii, dar în prima Unie pe cei din Mun
tenia. (Cf. Mag. ist. Il, p. 35.)

Capita ordinum, (lat.J cei trei cardinali, cari 
supraveghiazâ conclava; C. ord. se numesc çi 
aoei cardinali, cari în timp de vacantâ resolvâ 
afacerile cnrente. (v. Camerlengo.)

Capital, (botan.) organ terminât eu o umflâ- 
turâ în foimâ de câpâtinâ, s. e. capëtul stig- 
matifer al stiMui ; âneâ çi infloresoentele în formâ 
de ghem, de mici câpâtini sau gîomerulele.

Capitatio, un fel de imposit personal la Ro
mani. O asemenea dare a fost întrodusâ in 
Francia la 1695.

Capite cens!, (lat.J ultimul rând de cetâteni 
în Roma veche. Pe lângâ oele cinci clase de ce
tâteni, erau çi cetâteni neclasati, cari se îni- 
pârteau în trei categorii : accensi, proletarii çi 
capite censi. Aceçtia din urmâ nu aveau absolut 
nici 0 stare çi în timp de resboiu nu erau con- 
centrati de loc. Marius le impuse pentru prima- 
datâ seiTiciul în armatâ.

Capital, partea cea mai superioarâ a unei co- 
lumne, care leagâ mânunchiul coloanei eu grin- 
diçul sau boita, pe care o supoartâ. Infâtiçarea 
C.-lui e corespuu()ëtoare stilului, cârui îi apar- 
tine columna. C. composit, C. de ordine romanâ, 
ooinpus în mod pompos, însâ neorganic din folle 
de acantâ ale capitelului corintic çi volutele ca- 
pitelului ionic.

Capitis deminutio, (lat.J in dreptul roman era 
ori ce sohimbare în starea juridicâ a peisoanelor. 
Se distingeau trei feluri de C. d. : maxima, ré
sulta din pierderea libertâtii, s. e. prin câderea 
unui om liber în servitute în urma unor oon- 
demnatiuni oriminale; C. d. media, résulta din 
pierderea dreptului de cetâtean, s. e. prin emi- 
gratiune ; C. d. minima, nu presupunea pierderea 
libertâtii, nici a dreptului de cetâtean, ci numai 
schimbarea de familie, s. e. prin ado'ptiune, prin 
câsâtorie. Toate aceste C. d. aduceau stingerea 
drepturilor de familie çi a tuturor relatiunilor 
juridice, cari resultau din starea juridicâ ante- 
rioarâ, s. e. persoana capite minuta pieidea 
relatiunile de rndenie (agnatio), dreptul de protec- 
tiune (gentilitas), çi datoria de servicii (jura 
patronatus), dreptid de usufmet, creantele ; testa- 
mentul fâcut era desfiintat; chiar datoriile, oel 
pufin în drept civil, erau stinse. C. d. a dispârut 
treptat pânâ la timpul lui lustinian.

Capitolinus mons, una din cele 7 coline ale 
Romei (v. ac.).

CapituI, (botan.) mod de ramifioatie lateralâ a 
axei, când membrele secundare sûnt scurte çi 
foarte apropiate pe membml primai1. Asociafin- 
nile de flori (infloresoentele) potavé forma de C., 
care poate fl simplu, daeâ pe membrul (aci pedi- 
celul) primai', lâtit în dise (dis receptacul comunj, 
ca la Floarea soarelui, on conic, ca la Muçetel. 
Pehn, sau scobit în cupà ori sticlâ, ca la Snioclun, 
se aflâ florile, multe sau putine sustimite de pe- 
diceie secundare scurte çi foarte apropiate unele 
de altele. C. e compas, când se asociazâ mai 
multe C., sau eu ait soiu de ramifioatie : racem 
de capitule, la Petasites ; corimb de capitule, la 
Coada çoricelului, etc. [S. Çt. R.J

CapituI, corporatiune de clerici, organisatâ dupa 
anumite statute. Numirea se dériva delà cuvèntul 
«capitulum«, lîind-câ cei ce erau membri întro 
asemenea corporatiune, odinioarâ se aduuiui in



Capitularia — Caponiera. 709

fiecare (}i ca sa asculte un capital (cap) din sta- 
tutele sau regulele 1er. Tôt din causa aoeasta s’a 
numit capitular fiecare membru al C.-lui. C. s’au 
desvoltat în biserica apuseanâ din vechiul pres- 
biteriu sau sénat de preo(i iji diaconi, ce-1 avea 
odinioarâ fiecare episcop lângâ sine. C.-le delà bi
serica catedralâ se numesc catedrale, episcopesci, 
archiepiacopesci, mitropolitane, iar cele delà 
alte biserici se numesc *collegiate<. C. ca cor- 
poratiune autonomà au anumite drepturi çi da- 
torinte, de a-çi puté face statuts proprii, de a se 
aduna la çedin(e çi fârâ oonsensul episcopului, 
de a-$i administra averea capitularâ, de a (iné 
cultul divin în biserica catedralâ, respective co- 
legiatâ. Âfarâ de aceea, când scaunul episcopesc 
este ocupat, C. trebue sa asiste la liturgia, ce 
0 servesce épiscopal, çi trebue sâ-i ajute la gu- 
vernarea diecesei. In unele afaceri episcopul 
trebue sa cearâ consim(emêntul G.-lui, câci alt- 
cum dispositiunea lui este invalida, în alte afa- 
oeri însâ este dater a-i cere munai sfatul. In- 
data ce scaunul episcopesc devine vacant, juris- 
dio(iunea episcopeascâ treoe la C., care o exer- 
citeazâ pria un vicar capitular, aies de el. 
Episcopii bisericei romane unité din Trs. çi Ung. 
âneâ îçi au C.-le lor proprii în Blaj, Gherla, 
Oradea çi Lugoç. Membrii C.-lor se numesc çi 
eanoniei (v. ac.).

Episc. loan Bob din Blaj à înfjintat 1807 o 
corpora(iune bisericeascâ numita C., ca sà-i fie 
de ajutor în guvernarea bisericei în locul câ- 
lugârilor basilitani, de cari se serviserâ antece- 
sorii sëi. Corporajiunea aceasta stà la început 
nuinai din 7 eanoniei, cari se numesc: archi- 
presbiter sau preposit, archidiacon sau lector, 
primicer sau cantor, eclesiarch sau custode, soho- 
lastio, cartofilax sau cancelar çi teolog. Existenja 
C.-lui 0 asigurà Bob prin fundajiune, din ale 
càrei venite fiecare canonic primesce salar re
plat. C. întemeiat de Bob la 1854 fù întregit 
fincâ ou 3 membrii, cari se numesc: penitenjiar, 
referendar çi prebendat, çi-çi primesc salarial 
din vistieria statului. Deodatâ eu reactivarea Mi- 
tropoüei unité çi C. episcopesc se înal(â la dem- 
□itatea çi numirea de C. mitropolitan. Canonicii, 
cari capëtà salar din fun,da(iunea lui Bob, se 
aleg de C. çi de mitropolitul, çi se confirma din 
partes regelui, afarâ de canonicul teolog, care 
se alege ca çi ceialalji, dar nu se confirma de 
rugele. Canonicii, cari capëta salar delà stat, se 
nnmesc din partes regelui pe basa unei can- 
didatiuni de 3 persoane, fâcutâ de mitropolitul. 
Canonicii, cari au dotajiunea din fundaîiunea lui 
Bob, trebue sa fie necâsâtoriji, adecâ celibi, ceia- 
lalti trei pot fi çi câsàtoriti. Dacà moare un ca
nonic dintr’un grad (stal) mai înalt, ceialalti, 
cari sùut dupa el, se promoveazâ la stalele in- 
mediat superioare. Promotiunea se confirma prin 
rege. C. administreazâ fondurile çi funda(iunile 
archidieoesane çi ajutà pe archiepisoop în ad- 
ministrarea bisericei. Bi sûnt tofi asesori la oon- 
sistoriul archiepiscopesc çi mitropolitan. C. mi
tropolitan din Blaj a avut pànà acum 37 ca- 
nonici, între cari unii s’au distins prin sofinja 
sacra çi profana, prin opéré aciinjifice de mare 
valoare, çi prin lucrare neobosita pentru biserica 
çi neam. Cei mai mulji dintre ei au làsat çi fun- 
dajiuni spre scopuri bisericesci çi culturale.

[Dr. Aug. Bunea.]

Capitularla, pe timpul Carolingilor ordonanjele 
regilor franc., numite astfel, pentru-câ au fost 
împârjite în mai multe alinee mici, provë4ute 
eu numër curent. Aceste oïdonanje se stabiliau 
ca çi legile ou conlucrarea poporului çi regulau 
afaceri de drept privât çi penal. (Cf. Boretius, 
Die C. im Longobardenreich. Halle, 1864.)

Capitula^iune, contract, îndeosebi conventiune 
de drept international, împàr(itâ în mai multe 
Capitole. C. se numesc mai aies contractele în- 
clieiate între douë oorpuri beligerante pentru 
sistarea luptei. Dacâ gamisoana unei cetâti nu 
mai dispune de munifiune ori provisiune, cri a 
suferit mari pierderi în oameni çi material, etc., 
preste tôt când a sosit momentul, în care apë- 
rarea nu mai are scop, ori foloasele ei nu stau 
în proporjie eu sacriflciile, cari ar fi sa se mai 
aducâ, atunci se arboreazà steagul alb çi se trimit 
parlamentari pentru statorirea condifianilor de C. 
Condi(iunilo sûnt în casul cel mai favorabil: 
pârâsirea fortâretei din partes gamisoanei, eu 
arme çi echipament pe lângâ onoruri militare, 
(s. e. Belfort în anul 1871), eu îndatorirea a nu 
lupta un timp anumit contra învingëtorului. In 
cas de C. necondifionatâ, toatà trupa cade în 
prinsoare çi arniele, tunurile çi întreg eohipa- 
mentul e al învingëtorului, (s. e. Mack laUlm 1805, 
Metz în 27 Oct. 1870). Actul de C. se subscrie 
prin comandan(ii supremi ai armatelor belige
rante. C. mai renumite sûnt: C. Saçilor la Pirna 
în resboiul de çepte ani ; C. lui Blüoher la Rattkau 
7 Nov. 1806; C. lui Gorgey la Çiria (Vilàgos) 
lângâ Arad în 13 August 1849 ; C. lui Osman Paça 
la Plevna înaintea armatelor ruso-române 1877, 
2 Sept. 1870 la Sedan. C. se numiau çi con
tractele internationale incheiate între Tiircia çi 
oelelalte puteri.

Capland, v. Cap, colonia.
Caplon, Clapon, Copon, cocoç castrat.
Capodistria, fCapo d’Istria), oraç în Istria, 

situât pé 0 peninsulâ în sinul Valle Stagnon, 
10,706 loc. (1890); port; çantier; se scoate sare 
din apa mârii; odinioarâ C. era capitala Istriei 
venetiane. La Romani se numia Aegida, mai 
târcjiu s’a numit lustinopolis, apoi Capris; pe 
când era sub patriarchul de Aquileja s’a numit 
Caput Istriae. Ajuns sub dorainatinnea Vene- 
tiei 1353 s’a révoltât, din care causa Venetianii 
dârîmarâ oraçul. 1814 a ajuns la Austria.

Capo d’Istrias, loan Antoniu, conte, bârbat de 
stat elin, n. 1776 în Corfu. La 1800 a régulât 
administratia insulelor ionioe; 1809 a trecut în 
serviciul diplomatie! rusesci. 1813—15 a luat 
parte ca plenipotentiar rusesc la pertractârile din 
Viena çi Paris, çi a subscris a doua paoe delà 
Paris ; 1816—22 ministru de externe al Rusiei. 
1827 president al statului grec. ; stricteta sa au- 
tocratâ çi dependenta sa de politica Rusiei a 
stîrnit nemultâmire în elementele liberale. C. fù 
asasinat 9 Oct. 1831 de câtrâ Constantin çi George 
Mauromichalis. (Cf. Bétant, Correspondance du 
comte I. C. (4 vol. 1839) ; K. Mendelssohn-Bar- 
tholdy, Graf Johann K.)

Caponiera, uvragiu din fortificatia permanentâ, 
açezat in çantul cetàtilor sau forturilor înaintea 
zidurilor de escarpâ, pentru a bâte eu focuri joase 
çanturile fortifleatiei, împiedecând astfel pe inimic 
de a puté trece çantul. C. poate sâ aibâ o sin- 
gui’â fats (C. simplâ), adecâ sâ batâ în o singurâ
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direc{iune. sau doue fete (C, dublà). lu fetele C.-ei 
sûnt practicate crenele sau ambrasure, pentru 
tunurile de flaucare, açezate în casematele ca- 
ponierei.

Caporal, rangul militar imediat superior sol- 
dotului coinun. Datoria C.-lui e a supraveghia 
armameutul ecliipamentul, cât a instrui 
trupe de 10—15 soldat!.

Capot, pardisiu sau luanta eu glugâ.
Capotasto sau Capo d'astro, CitalJ ridicâtura 

ce termiuâ limba instrameutelor de coarde ?! care 
détermina lungimea v!brantâ a acestor coarde. Se 
dâ âneâ acest nume la un mecanism, care pu- 
tênd-se adapta pe gâtul Instmmentelor de coarde, 
permite a varia dupa vointà lungimea vibrâtoare 
a acestora, ?i prin urmare n inodifica instantaneu 
acordul instrumentului. Se intrebuinteazâ mai 
eu samâ la Cbitarâ, càreia îi uçureazâ mult me- 
canismul. [T. C.]

Câpotescl, vale îu Rom., j. la?!, o parte din 
valea Stavn!c ; dupa cron!carul M!ron Costin, 
Vasüe Lupu, dupa ce pomi pe doamna ?! casele 
bo!eresci prin frântmile codrului delà C. spre 
cetatea Neamtului, se retrase dinalntea Tâta- 
rilor ç! î?i muta scaunul d!n Ia?i în nisce poeni 
d!n acel mare codru ; iar Tâtarii au ars atunc! 
tôt oraçul,

Cappa, ve?tmênt médiéval eu guler çi glugâ. 
Se purta în câlâtorie. C. se numesce ?! o ha!nâ 
preoteascâ eu inânec! largi ?i glugâ.

Capparldeae, (botan.) fam!lie de plante d!coty- 
ledonate, erbacee, anuale, arbu?ti sau mai rar 
arbori eu frunzele alterne foarte rar opuse, simple 
sau uneori compuse ; flori solitare sau fasciculate, 
fructul 0 capsulâ sau baeâ mai rar dmpà; cu- 
prinde vr’o 300 specii, respândite în regiu- 
nile temperate ?! tropicale ale globului. C. se 
divid in urmâtoarcle 2 tribur! : I trib. Cleomeae, 
din care însemnâm genurile: Cleome L., Cleo- 
mella DC., Polanisia Rafin, etc., ?! Il trib. Cap- 
pareae, din care mentionâm genurile : Cdpparis L. 
Crataeva L., etc. [Z. C. P.]

Capparfs, (botan.) gen din fam. Capparideelor, 
tribu! Cappareelor, cuprinde frumo?i arbori ?i 
arbu?ti spino?i sau fârâ spini, glabri sau tomen- 
to?i, eu frunzele alterne uneori opuse. persis- 
tente sau caducs, florile albe sau ro?ietice sûnt 
mari, axilare, solitare sau fasciculate; fructele 
bacciforme. 6. are vr’o 120 specii, ce cresc prin 
regiunile temperate ?i tropicale. Bobocii de C. 
s^nosa L., cunoscuti sub numele de Capere, 
sunt comestibili, se conservâ îu otet ?i se în- 
trebuinteazâ la bucâtârie. Unele specii de C. se 
cultivâ ca plante oruamentale prin sere calde 
sau temperate, a?a este C. apinosa L., care cresce 
în Europa în regiunea mediteranianâ (în sudul 
Franciei, etc.) C. amygdalina Lamk., C. odora- 
Ussima Jacq., etc. [Z. C. P.]

Capra, un gen de mamifere rumegâtoare din 
ord. A.rtiodactylelor. C.-le dimpreunâ eu oile 
formeazâ laolaltâ genul Caprinelor.

C. de Alpi, (C. ibex), are coarne foarte lungi, 
curbate înapoi. La bârbâtu?i coarnele au o lun- 
gime de vi'’o 80 cm., la femeiu?e de vr'o 18 cm. 
Bârbia, la bârbâtu?i, eu barbâ scurtâ. Pêrul 
este aspiai, des, vara ro.?u-cenu?iu, iarna gâlbiniu. 
Lungimea corpului l'5 m., a codü 10 cm., înâl- 
(imea la umeri de 80—85 cm. Trâiesce în Alpi, 
mai aies între Piémont ?i Savoya.

C. de Angora, (C. hircus angorensis), o eaprâ 
frumoasà, mare, eu coarnele încovoiate în forma 
unui 5 sucit. Pêrul este lung, fin ca mâtasa, alb 
ca zâpada ?i pufin înoretit. Numele îl are delà 
orâselul Angora din Asia mioà. Pêrul ei e cu- 
noscut sub numele, de mohair. Angora singurâ 
exportâ câte 1 mil. kgr. în valoare de 4 mil. lei.

C. de Gofinir ?i de Chemel are pêr fin, ce se în- 
trebuinleazâpentrutesêturi,mai aies pentru ?aluri.

C. domesticà, fap, ied, (C. Mrcus), niamifer, 
rumegâtor din fam. Cavicoarnelor, are coarnele 
curbate ca secerea, netede. Bârbâtu?ii au bârbie, 
Sûnt multe rasse, dintre cari unele fârâ coarne 
(?ute). Coloarea pêrului albâ, ro?ie ?! de alte 
colori. Capra se trage delà 2 specii asiatice sel- 
batice. E folositoare prin laptele, pielea, carnea, 
coarnele ?i pêrul ei.

C. neagrà, (Antilope rupicapra), un mamifer 
rumegâtor din fam. Cavicoarnelor, are coarne 
negre, netede, Incovoiate, ascutite la vîrf. Aco- 
peritâ eu pêr brun-negriu vara, iarna mai deschis. 
Lungimea corpului 1 m., a co()ii 8 cm., înâl(!mea 
la umêr 75 cm. Trâiesce în cete de 4—20 in- 
divi()i în mun(ii Alpi, Abruzzi, Pirenei ?i Carpati. 
Poartâ 22 septémâni pânâ ce fatâ. Animal foarte 
fricos; ager la vedere ?i au(J. Sare preste cele 
mai mari prâpâstii. In Trs. se gâsesce în mun(i! 
Eâgâra?ului, Cibinului ?i ai Hategulu! în numër 
destul de mare, din care causa vênâtori! germ. 
?i engl. an de an cerceteazâ ace?ti munti. Cel 
ma! interesant moment e, când capra strimtoratâ 
de câpâu se tôt ureâ, panâ ce într’un vîrf de 
pisc i se înfundâ drumul: »s’a încuiat C.«, d!ce 
vênâtorul. Cânele nu poate sa se urce la ea; 
iar C. nu poate sâri, câoi ar câdé în pràpâstie, 
sdrobindu-i-se trupul în mii de bueâti. Vênâtorul 
roman, eu o cutezan(â de necrecjut, o urmaresoe 
pânâ în regiunile cele mai periculoase. C. neagrà 
se poate pu?ca din 1 Aug. pânâ îu 15'Dec. ; însâ 
ie^ii nie! odatâ. Se vêneazâ pentru pielea, coar
nele ?i carnea sa.

C. rofie, v. Câprior.
Capraja, (în antichitate Capraria), insulâ ital, 

30 km. spre nord delà Corsica, 19 km*., apar^ine 
prov. Genua.

Caprel, Ficiorul-, munte în Rom., j. Buzëu, 
avênd înâltime de 1504 m. ?i formând una din 
cele 5 culmina(!uni ale masivului Penteleu; are 
pâduri întinse de brad ?i molift, precuin ?! pà- 
?uni renumite.

Caprera, insulâ stâncoasâ la capêtul nordio al 
Sardiniei; 15 km*., 99 loc.; aci a locuit ?! a 
mûrit Garibaldi.

Capri, (la Romani » Gapreaet), insulâ stâncoasâ 
în golful de Napoli, 7 km. lungâ, are 4539 loc.; 
localitâ(i : Capri ?i Anacapri. Odinioarâ C. eia 
locul predilect al împêratului Tiberiu, al càru! 
palat aeji zace în ruine. In partea nordicâ a in- 
sulei se atlâ »Pe?tera albastrâ», o pe?terâ de sta- 
lactiti, 36 m. lungâ, 30 m. largâ, eu întrare 
strimtà, 1-5 m. preste suprafa(a mârir. Pe timp 
senin în pe?terâ se vede luminâ azurie, pe timp 
noros vênàtâ-ver^ie.

Capricoio, (itaLj (ca sàritura câpre!, lucru 
nea?teptat), termin music. întrebuintat pentru 
a denumî o composi(iune musicalâ fârâ forma 
hotârîtâ, în care compositorul nu urmeazâ decât 
capriciul imagina(iunii sale. Exprès!unea a 
Capricoio echivaleazâ eu ad libitum.
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Capriciu, fcaprifiu, iar popular, eu o nuança 

de ridicul : caprif), neologiam ou un înteles foarte 
apropiat de expresia noastrâ: eu toane. C. este 
resultatul unei dispositii curioase sufletesci, care 
mânâ pe un om sa faeâ pe neaçteptate o faptâ 
sau alta, al cârei modv nu este priceput nici de 
ceilal^i oanieni, nici de fâptuitoml însuçi. C. pro- 
vine dintr’o lipsâ de eugetare çi de cumpëniie a 
niotivelor ci mobilelor de activitate, de aceea se 
întâlnesce mai des la copii, destul de des la femei, 
ci mai rar la barba^i. C. întemeindu-se pe necu- 
getare, ?i avêndu-ci isvorul în adôncurile nepë- 
trunse ale Riii noastre, e incalculabil, ci de aceea 
eu greu putem întemeia o activitate solidâ eu 
uamenii, cari au capricii. [Dragomirescu.]

Capricorn, 1) C., v. Capra de Alpi.
2) G., Groitorul, Gornid (Cerambyx), un insect 

din fam. Cerambycidelor. Are antonele (ooarnele) 
foarte lunp. Sûnt de obiceiu nisce càrânuçi mari. 
Dacâ îi prin^i în mûnâ produc un sgomot scâr- 
(âitor. Sûnt o mul^me de specii foarte frumoaso. 
Rod lemnul, din care causa pot fl stricâcioci.

Capricorn, Canalul, canal marin la termul 
estic al Australie!.

Caprifollaceae, (botan.) familie de plante dico- 
tyledonate erbaoee, subarbucti sau arbucti; are 
vr’o 200 specii, cari mai toate cresc în emisfera 
borealâ ci numai câteva în America sudicâ ci în 
Australia. C. se divid în urmàtoarele 2 triburi : 
I trib. Sambuceae eu genurile : Adoxa L., Sam- 
bucus L. ci Viburnutn L., representate ci prin 
pârtile noastre prin tnai multe specii ; ci II trib. 
Lonieereae, din care menfionàm pe: Lonieera L., 
cresce ci prin pârtile noastre mai multe specii, 
Sympkoricarpos Juss., etc. Multe specii din C. 
sont cultivate prin gràdini ca plante omamentale, 
din causa florilor ci a portului lor élégant, aca 
sûnt; Sambucus nigra L., vulg. Soc, Viburnutn 
Opulus L., vulg. Câlin, Lonieera Caprifolium 
L, vulg. Caprafoiu, Symphoriearpos raee- 
mosus Michaux., etc. [Z. C. P.J

Caprlmulg, (Gaprimulgua europaeusj, Mulgë- 
toml caprelor, Lipitoarea, Rânduneaua de npapte, 
0 pasere din ordin. Cypselomorfelor, are cap lat, 
turtit, cioc foarte scurt ci lat. Distança dintre 
aripi 19 cm., lungimea corpului 26 cm., lung. coijii 
12 cm. Penele sûnt cennçii, brune-negrii, eu 
pete galbene-ruginii. Tràiesce în Europa, Africa 
nord., Asia vesticà; la noi vine în Maiu, pleaoâ 
în Sept. Sboarâ fârâ sgomot ci repede in amurgul 
serü; se nutresce eu insecte.

Caprina, gen de scoice fosile.
Caprinio, aeid, (C9 H19,COOH), acid volatil, 

eu un miros ca sudorile ; se atlâ în unt ci alte 
grâsimi, se produce çi în brânza veche.

Câprier, (Gervus eapreolus), mamifer, rume- 
gâtor din fam. Cervina, are coai’nele mici, eu 
d raniuri. Përul vara brun-rocu; iarna brun-ce- 
nuçiu ; bârbia, falca de jos, ci o patâ de fiecare 
parte a buzei de sus, sûnt albe. Coada foarte 
sourtâ, vr'o 2 cm., vara gâlbinie, iama albâ. Lun
gimea corpului 1—1'25 m., înalfimoa la umeri 
i5 cm. Tràiesce în societate de 4—10 în toatâ 
Europa, Asia noidicâ ci vesticâ, în pâderile de 
J*?.- in, iu^a lui Maiu fatâ doi ie()i. Cai'uea e 
delicatâ. Preste tôt e unul dintre oele mai fru- 
moase animale selbatice. 'fapul se poate pucca din 
1 Apr. pànà în 16 lan.: iar capra din 15 Oct. 
paiiâ în 1 lan.

Câprier, a 10-a constelatiune in zodiac; are 
rectascensiune 301—326,5'', ci declinatiune su
dicâ 9’76—28i/8°- Cuprinde, precum tjice Heis, 
63 stele visibile eu oohii liberi, dintre cari trei 
sûnt de grad. III.

Caprivl, Georg Léo, Gonte, fost cancelar im
peria! german, n. 1831 în Charlottenburg, flul 
consilierului tribunalului suprem Inliu Eduard de 
C. (t 1865); 1850 sublocotenent, 1866 ci 1870/1 
în statul major-general, 1872 çef do sectiune îu 
ministeriul de resboiu, 1882 comandant de di- 
visiune în Metz, 1883—88 cef al admiralitâtii 
ci viceadmiral, 1888 comandant al corpului 10 
din Hannovera, 1890 cancelar impérial, din care 
post, în urma unui confliot eu ministrul-president 
alPrusiei, conte Eulenburg, se retrase, Oct. 1894, 
în viafa privatà.

Capron sau Aeetona Gaproiea, oleu incolor cU 
miros particular. Fierbe la 205°, la aer se înegresce.

Caprotina, supranumele (jinei luno (v. ac.).
Càprufa, com. mica în Ùng., cotL Arad. lu 

actele publiée apare la 1350 sub numirea Ka- 
proncha, în 1479 figureazâ ca opid eu fortà- 
reajâ. Are 181 case, eu 823 loc., rom. gr.-or. 
Teritoiiil: 2713 jug. catast., muntos, produce' 
pu^ine cereale ; se cultiveazà industria de casâ, 
de.lemn, pomâritul, stupâritul, se prâsesc vite 
cornute, oi, câpre ci porci. [f l

Capryl, radical organic (Cs H,, O) al compu- 
cilor Caprylici. S’a dat acest nume ci radicaluliii 
Ca H17, numit Oetyl.

Capÿa, Stefan, celehru mamos ci ginecolog 
roman, n. 1821 la Bracov, unde fugiserâ parinfii 
sëi din Bucuresoi din causa ciumei. El a petrecut 
copilâria la Bucuresci, a fâcut studiile gimnasiale 
la Bracov, cele uoiversitare la Yiena, unde a fost 
promovat în anul 1849 doctor în medicinâ ci în 
chirurgie ci magistru în obstetricà. In 1851 C. 
s'a stahilit în Bucuresci, 1853 a fost numit medic 
secundar la spitalul Coljei, 1854 medic primar 
la institutui Maternitatea ci profesor la ccoala 
de moace. Aci C. a desvoltat o activitate fruc- 
tuoasâ ca reformater al învëtâmêntului moci- 
tului ci reputatia lui de distins mamos ci giuc- 
colog a orescut din an în an ; în 1866 el a pu- 
blicat manualul pentru învëfàtura moaçelor, care 
eu mici întregiri mai servâ ci astâ(ji ca carte 
didacticâ. In 1861, eu ocasia completârii ccoalei 
nationale de medicinâ, C. a fost numit prof, la 
acea ccoalâ, apoi 1869, la transformarea ccoalei 
în- facultate de medicinâ ci lu încorporarea ei 
în universitatea din Bucuresoi, C. a fost cel 
diotâiu prof, de medicinâ la acea universitate. 
La 1866 guvernul rom. a îneredin^t lui C. func- 
tiunea de director general al serviciului sanitar, 
pe care a ocupat-o pânâ la 1885, cùnd a sfiicit 
viata sa laborioasâ. In aceastà functiune C. s'a 
distins asemenea prin conducerea înteleaptà c> 
corectà a afacerilor sanitare. [I. F.]

Capsella Moench., (botan.) gen din fam. Cru- 
ciferelor, trib. Lepidineelor, cuprinde plante er- 
bacee anuale glabre sau përoase eu tulpina ra- 
mificatâ; are vr’o 6 specii, respândite prin re- 
giunile temperate ale globului. In pâi^ile noastre 
cresce foarte mult G. Bursa-pastoris Moench., 
nuraitâ vulgar Punga popei, Traista cio- 
banului,Buruianâ de friguri,etc. Aceastâ 
plantâ .supârâcioasâ culturilor posede proprietâti 
adstringente ci calmante, [Z C. P.j
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Capsioum L., (botan.) gen din fam. Solana- 
ceelor, trib. Solaneelor, oiiprinde plante erbacee 
annale sau perene mai rar frutescente la basa, 
mai adesea ramificate. Se cunoso vr’o 20 specii 
distincte, ce cresc prin regiunile calde din am- 
bele emisfere, $i mai eu samâ în America. G. 
annuum L., numita vulgar Ardeiu, este cul- 
tivatâ prin gràdini pentru fmctele sale între- 
buintate la buoâtârie ca salatà sau ca condiment. 
TJnele specii se cultiva ca plante décorative din 
causa fructelor mici çi viu colorate. Fructele 
de C. annuum L. au proprietâti stimulante $i 
rubéfiante. [Z. C. P.]

Capsidae, famille de insecte hemiptere, sub- 
ordinul Heteropterilor.

Capstadt, (engl. Cape TownJ, capitula colonie! 
engl. Cap, oraç bine fortificat, situât pe (ermurul 
sinului tablei (Tafelbai), 51,251 loc. (1891), eu 
suburbiile împreunâ 83,718 loc., pe jumëtate 
albi (Engl., Oland. çi Germ.) ; C. e reçedinta gu- 
vernatorului çi a autoritâtjlor suprême din colonia 
Cap, episcop anglican çi rom.-cat. ; observator 
astronomie, universitate, o bibliotecâ publicâ eu 
47,000 volume çi renumita colec(iune Grey, grâ- 
dinâ botanica, museu. C. e staflunea prinoipalâ în 
comeroiul Europe! eu India esticâçi Africa sudicâ.

Capsula, (botan.) fructele uscate, eu seminte 
numei oase, ce ies când C. e maturà prin cre- 
pâturi san pori, ce se formeazà în anumite re- 
giuni ale pâre(ilor ei. De aceea C. se ijice val- 
mcidà, când prin mai multe crepaturi se desface 
în mai multe valve ; s. e. la Nem^içori, Câpuçâ, 
Laur porcesc, Lalea, etc. ; iar C. poricidà, când 
seminfele ies prin pori format! la vîrful, la mij- 
locul, ori la basa capsule! ; s. e. la Gura leului, 
Tutuu, Cainpanula, etc. Uneori C. se deschide 
prin O crepâturâ circularâ, într’o parte ca un 
capac çi o alta ca o cutie; atunci se 4ice pixidà; 
s. e. la Mâsâlaritâ, Scânteutà, etc. La Muçchi çi 
unele Hepatice se numesce C. partea sporangelui 
ce remâne dupa câderea operculului.

Capsule aau Gapse, nisce vâscioare mici, ci- 
lindrice, de métal subtire, cari au pe fundul lor 
0 substantâ inflamabilâ, care la lovire sau gâurire 
oxplodeaza. Ele servesc la-puscile ordinare, la 
patroanele de métal, la tunuri, dinamita, etc. 
ca materiale inüamabile.

Càpÿun, numirea popularà a plante! Fragaria 
viridil Duchesne (sau Fragaria collina Ehrli.) 
(v. ac.).

Capfatio benevolentiae, Qat.J termin retoric. 
Cuprinde mijloacele de cari trebue sa se serveascâ 
oratorul ca sa captiveze inimile ascultàtorilor.

Câptuÿlrea malurllor, o întoemire din îngrà- 
diturâ, lemn sau piatrà pentru apërarea malu- 
rilor contra spâlatului sau surpârii.

Capua, oraç în prov. ital. Caserta, lângâ rîul 
Volturno; 11,291 loc.; residenta unui archi- 
episcop; catedralâ frumoasâ. C. din antichitate, 
care rivalisa eu Eoma çi Cart^inea, era situatâ 
mai înspre est çi era renumita prin avutia çi 
moleçirea locuitorilor sëi.

Capuohehala, trimisul sau ambasadorul terilor 
romane la Constantinopole. Multi din domnii fa- 
narioti ocupaserâ înainte aceastà functiune. De 
obiceiu, din seol. XTII, nu se trimiteau decât 
Greci, cari erau mai priceputi în afacerile Porte!. 

Capucinl, ord.câlugâresclat.(C. ordinis fratrum
miuorum), un ram al ord. Eranciscanilor (v. ac.),4 gâtului.

înfiintat 1525 de Matteo, di Bassi în Ürbino 
(Italia) çi întârit 1528 de papa Clemente YII 
pe lângâ statute foarte severe. Cu sârâcia C.-lor 
era împreunatâ adeseori çi lipsa de pregâtire 
soiintifioâ, din care causa C. erau considerati çi 
numiti proletariatul càlugârilor; cunoscute sûnt 
drasticele lor predice poporale, numite Gupuci- 
nade. Semne externe distinctive: un veçtmênt 
brun cu o glbgâ (caputium) ascutità (de unde 
numirea lor), barba lungâ çi sandale. C. numerà 
în 53 provinoii 533 mânâstiri, 239 ospicii, 50 
noviciate, preste 3000 pateri çi preste 2600 frati.

Capuglu, (Gapigiu), portarul caselor private 
çi publiée ; odinioarâ titlul unei cete inilitare orga- 
nisatà pentru paza seraiului din Constantinopole, 
ai cârei oficieri erau numiti Gapigi-pofa ; astàcji 
a remas numai titlul demnitarului de curie, 
aproape jinonim cu cel al camerierului.

Capul-Câmpulul, comunâ rur. çi parochie, cu 
moçie mànâstireascâ în Bucovina; càp. çi j. 
Gura-Homorului, cu 1152 loc. (1113 ort., 17 cat. 
çi 22 mos.), çcoalâ primarà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Capul-Codrului, comunâ rur. în Bucovina, câp. 
çi j. Gura-Humorului, form. parochie cu Pâlti- 
noasa, cu moçie mànâstireascà, are 2809 loc. 
(2249 ort., 418 cat., 43 prot. çi 99 mos.), çcoalâ 
primarâ, statiune de cale feratâ localâ, telegraf.

[Dr. I. G. Sbiera.]
CapuI de mort, flutur, v. Acheroniia atropos L.
Capurthala, stat în India esticâ, prov. Pandçab, 

vasal Engliterei, 1548 km3., cu 299,670 loc. (1891). 
Gapitala G. are 16,747^ loc.

Câpu^a, (Cârcioabi în Mehedinti), animalele 
din fam. Ixodidelor, clasa Arachnidelor. Ele 
ataeâ mamiferele, ca cânele, mielul, boni çi chiar 
omul; se fixeazâ de piele cu pbscul çi sug sân- 
gele ; corpul lor este coriaceu, eliptic çi subtile 
când sûnt flâmânde ; dar dupâ ce au supt sànge, 
corpul lor se dilatâ çi se umflâ ca o bohbâ de fasole.

Câpuça, numele vulgar al plante! Bicinus corn- 
munis L. (v. ac.).

Caput Buball, numele unei statiuni romane iu 
Dacia ripensis, preste care a înaintat impëratul 
Traian în primul lui resboiu contra Daoilor (101). 
C. B. dupâ tabula lui Castoriu (pâstratâ în eopia 
lui Peutinger), stâtea spre apus, la o depâriare 
de 10 mile romane (à l'4815 km.) adecâ la o 
distantâ de 14-8 km. înainte de Tibiscum. Ee- 
mâçitele vechei statiuni se crede câ se aflâ pe 
vîrful dealului Coslar, numit de poporul din apro- 
piere »La cetâtea». (Cf. Adr. Diaconu, C. B. în 
Foaia diecesanâ Nr. 32 çi 33 ex 1889.) A

Caput Medusae, (medic.) dilatarea venelor ab- 
domenului în jurul buricului, obvenitâ în urma 
conturbârii cireulatiunei sângelui în regiunea 
venei portale.

Caput mortuum, (Eisenrot, Englischrot), se uu- 
mesce productul seoundar ce se obtine în fabn- 
catiunea acidului sulfuric fumâtor din sulfatele 
de fier, adecâ oxidul de fier ce remâne în re- 
tortele de calcinatiunea acestor sulfate. C. m. 
se întrebuinteazâ ca coloare de apâ, de oleiu çi 
de oleu pentru vâpsirea fierului, lemnului, cora- 
biilor, etc. (v. çi Acherontia atropos.)

Caput obstlpum, (medic.) positiunea stamba a 
capului, în care regiunea urechei a laturei pol- 
nave, e apropiatâ spre trunchiu. Causa résida in 
contractiunea unuia din muçobii principali ai
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aineanu, Standu, elev de ai lui Heliade. 
sa deschidâ çcoalà la Craiova jura ou 

Heliade $i C. Golescu în biserica din Golesci de 
a lupta la realisarea programului de regeneraie 
culturalâ. (Cf. Xenopol, Ist. Rom. VI 245.)

Car, UD vehicul care eervâ la'transportul de 
persoane çi diferite obiecte çi màrfuri. Exista 
diferite feluri ?i forme de oarê. C. în genere 
se numesce cel eu 4 roate. C. lung servâ pentru 
transporful productolor voluminoase ; C. scurt 
pentru transportul de materialuri çi màrfuri scurte ; 
edruia pentiTj transporturi de persoane çi màrfuri 
uçoare ; coçul carului se numesce spapul cuprins 
între gratii (loitrele) çi scândura sau basa carului. 
C. pe arcun se numesc tràsuri.

Telega, C. fàrà loitre çi scândurà, servesce la 
trausportul de lemne lungi ; poftalioane, carë mai 
solide eu osiile de Ber penti-u transportul de 
tôt felul de greutàfi. Gamioanele sûnt carë late 
çi joase pentru descàrcatul uçor. Suianele sûnt 
nisce càrucioare mici de munte, eu roatele mici 
pentru ca sâ nu se restoarne uçior pe terenul 
accidentât.

Car rulant, o întoemire în formà de pod pentru 
transportul vagoanelor sau locomotivelor de pe 
0 cale pe alta.

Cara, Marea G., parte a Oceanului Arctic, 
situatà între peninsula Samoiecjilor §i insulele 
NowajaSenîlja; pe lângà insula Waigaci se trece 
in calea Cara.

Cara, Toma, paharnic pe vremea lui Alexandra 
Monizi al Moldovei. Dupà însârcinarea lui Vodà 
traduce din elinesce, dimpreunà eu loan Duca 
serdar, Toma Duca çi Sulg. Const. Negre, în 
10 Maiu 1804, culegerea de pravile legiuitoai-e, 
Hexabiblonul, fàcutà de judeoâtorulTesalonicului 
Const. Armenopol. Manuscrisul gata de tipar çi 
aflat în bibl. Burada, are 766 pagini în 4". Dar 
Vodà resgândindu-se însàrcinà pe C. cualeâtuirea 
unui codice civil çi penal dupà modelul Insti- 
tutelor, adecà al întroducerei legilor de Anti- 
chipsor Teofil. In Apr. 1806 de abia cartea I fù 
sfîrçit^ când întrând Ru?ii totul fù suspendat. 
Putiu în urmà mûri si C.

Cirâbàf, Petrea, vornic de teara de jos sub 
Stefânita-Vodà al Moldovei. In 1518 Tatarii nâ- 
vàlind în Moldova, C., eu 3000 câlàri ai aliatilor 
Poloni, îi întimpinà si îi bâte la tîrgusorul Ste- 
fànesci.

Carabidae, (zool.) famille de insecte coleoptere, 
pentamere; au lobul extern al maxilelor palpi- 
îorm si compns din douë sau trei articole. Car- 
iiMiere terestre, eu mandibulele tàioase, antenele 
filiforme, picioarele conforniate pentru alergat; 
folositoare din causà cà distrag animalelo mici 
vàtëniàtoare ; larvele carnasiere. Astfel este 
genul Garabus, care a dat numele fainiliei, eu 
specia auratus, verde-auriu.

Carabina, arma analoagà eu pusca, servindu-se 
adesea de aceleasi cartuse, dar e mai usoarà si 
mai scurtà. Se întrebuinteazâ la trupele de ca
valerie, fàrà baionetà, însà atasându-se de sea. 

Garabinieri, gendarmeria Italie!.
Càràbuÿ, (C. în Moldova, Gâinufa în Mun- 

tenia), Afeloîonf/ia Fabr,, gtndao din fain. Lamel- 
ncorniilor, représentât maicusamàprin C. eomun 
(M. mlgaris L.) Lung de 25—29 mm. ; negra ; 
antenele, picioarele si elitrele castanii rosietice ; 
pe piept eu për alb cenusiu, iar pe laturile pân- 
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tecelui se aflà càte 5 pete triangulare albe. An
tenele la bàrbat din 7, la femeie din 6 lamele. 
Viata unui C. este numai de Aprilie sau Maiu, 
tràiesce vr'o 14 düe, dar le e suficient ca .sa 
devasteze câinpii întregi. Pemeia sapà gropi în 
pâment, în cari depune pânà la 70 oue si apoi 
moare. Dupà câteva septëmàni iasà din oue 
(în luna lunie sau Iulie) larvele; ele au corpui 
viermiform, moale, albicios ; capul galben ; fâlcile 
puternice, picioarele galbene ; stau 4 ani în pâ
ment pânà ajung sà devie C., în timpul acesta 
fac cele mai mari pierderi agriculture!, inàncànd 
ràdàcinile plantelor. Intr'un singur an au fâcut 
în Francia pagube, cari s’au ridicat la 300 mil. 
Plantele cari le mànâncà mai eu làcomie sûnt: 
vita de vie, cartofii, cerealele, curechiul (varza), 
cânepa, caralambele si ceapa. Ei rod s> taie eu 
fàlcile lor dintate si ascutite ràdâcini groase de 
arbori mari, precum sûnt bratjii si alfi arbori 
roditori. Pe la sfîrsitul toamnei, când începe 
frigul, larvele se ascund mai adânc în pâment 
si stau toatà iarna într’uh .somn letargic. Primà- 
vara se ridicà iar mai la suprafatâ, iar în vara 
anului al patrulea se învàlesc într’un fel de coji 
(devin n i m f e), schimbà pielea, le cresc æipile, si 
se transformà în C. C. ies din pâment în luna 
Apr. si Maiu, nàvàlesc asupra vegetafiunei, pe 
care o devasteazà de frunze. Sûnt ani în cari 
C. iasà eu milioanele. In 1831 o diligenta eu 6 
cai, ce mergea delà Gournay înspre Gisors, a 
fost nevoità sà stea pe loc din causa unui.stol 
de C. ; în 1841 nu se putea trece pe puntea de pe 
Saône în Lacon din causa multimei lor. La noi 
de asemenea sûnt ani, când C. sûnt foarte numé
ros!, dar nu s’a fàcut nici odatà slatistica pierde- 
rilor produse de ei, si nici nu s’au ocupat eu mij- 
loacele de a-i stirpi. In Francia si Germania se 
culeg ou mâna de oàtrà femei si copii. In 1860 
societatea agronomicà centralà din provincia 
Sachsen a adunat vr’o 1590 mil. de C., pe cari i-au 
prepar.at eu var pentru îngràsarea pàmêntului. 
Cel mai simplu mijloc pentru a nimioi viermii 
(larvele) este sulfura de cârbuue, eu care se udâ 
pamêntul în luna lui Febr. înainte de a semëna 
sau planta. Larvele sûut foarte càutate de corbi ; 
de aceea când se arà se tin corbii dupà plugari 
fiind-cà mànâncà larvele de C., pe cari le gàsesc 
prin brazde. [Dr. N. Leon.]

Caraca, (marinà) un fel de vas eu care Por- 
tughezii si Spaniolii au fàcut voiagele lor de des- 
coperiri în secl. XIV si XV.

Caracaosa, în graiul Roinânilor din Macedonia 
e Cotofana sau 'f'arca.

Caracal, com. urb. în Rom. si capitala j.-lui 
Romanati; e situât în depàrtare de 42 km. delà 
Dunâre si 10 km, de vërearea Tesluiului în Oit. 
Populatiunea orasului e de 8600 sufl., între cari 
8201 Romani, iar restul stràini ; dupà confesiune : 
8358 sûnt ortodoxi, iar restul catolici, israeliti 
si putini mohamedani. Stradele orasului sûnt 
strimté si cotite, iar pamêntul fiind argiles se 
face noroiu mult pe cele nepavate. Palatul ad- 
ministrativ se aQà în mijlocul orasului; aioi se 
aflà instalate cele mai multe autoritati judetene. 
In C. sûnt 22 biserici. Instructiunea numërà; 
1 gimn. clasic, 2 scoale primare de bàieti si 2 de 
fete, si câteva scoale private. Aici este residenta 
prefecturii j.-lui, a unui tribunal de I. instantâ, 
a protoereului j.-lui, a revisorului scoiar, ?■ a-
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Mai este 1 spital (judetean), 2 farmacii, 1 tipo- 
grafie ?i 3 librârii. Populatiunea pe jvunëtate se 
ocupâ eu agricultura, iar cealalta parte eu iu- 
dustria çi eomereiul. In fiecare Luni se face bâlciu 
septêmânal, iar bâlciuri anuale se fac : la 9 Martie 
(3 (jjle), la Dumineca Floriilor (3 (file), la 23 
Aprilie (3 (}ile) çi la Dumineca Rusaliilor, care 
tine 10 (}ile. Prin linia feratâ C. e pus în legâ- 
tui'â eu Dunarea çi eu oraçele principale ale terii. 
C. se (}ice câ îçi deduce numele delà împëratul 
roman Antoniu Caracalla, care dete numele sëu 
oraçului, pe iminele câruia s’a fundat C. Multe 
case çi biserici din C. sûnt clàdite din càrâmidâ 
çi pietri aduse din Antina (Eeçca). In timpul lui 
Mihaiu Viteazul C. era numai un sat mie. A ici 
s’a petrecut çi o bâtaie între Eomâni çi Turci. 
Cf. C. I. Ijocusteanu, Dic{. geogr. al j.-lui Ro- 
manati. Bucuresci, 1889.

Caraoalla, Marcus Aurelius Antoninus Bas- 
sianus, împërat roman (211—217), s’a numit 
astfel dupa imbrâcâmintea sa favoritâ de resboiu 
de origine gallicâ. A fost tiran ; gai'diçtii sëi 1-au 
ucis. Thermele lui C. din Roina sûnt cele mai 
frumoase ruine romane.

Caracas, capitula Yenezuelei (America) situatâ 
la 10 km. depârtare de (ermurul Mârii Caribice 
într’o vale bogata, la 920 m. preste suprafa(a 
marii, climâ moderatà, 72,429 loc. (1891). C. e 
i'0siden(a regimului, a congresului national, a unui 
archiepiscop ; universitate, museu, bibliotecà pu- 
bUcâ, çcoalâ militarâ, academie de picturâ, etc. 
C. poarta comerciu însemnat de export pentru 
productele agricole çi cacao, tutun, cafea, etc. 
C. e légat prin o Unie feratâ eu portul L a G u ai r a. 
In pia(a din G. se aflâ statua lui Bolivar. C. a 
fost întemeiat la a. l.F567. In lupta de indepen- 
dentà C. a avut roi însemnat ; mai de multe ori 
cercetat de outremure (26 Martie 1812 jumëtate 
dârîmat, 12,000 oameni omorîti prin cutremur).

Caraoaç, Dumii/ru, Dr., n. în Macedonia pe 
la 1730, stabilit ca medic în Craiova la 1782, 
iar în Bucuresci ca medic primar al oraçului 
çi al spitalului Panteleimon, la 1784. Publicà la 
1795 în Viena în dialectul doric antic o poemâ 
medicalâ nIIoiY]pi.âTta !aTpiX(z“, însotitâ de o 
traducere în prosâ latinâ. f 1804.

C; Constantin, Dr,, fiul lui Dumitru C , n. 1773, 
medic de pe la 1800 çi succesprul tatàlui sëu 
în postul de medic primar al spitalului Pante
leimon. Publicà la 1830 în Bucuresci (tipografia 
lui loan Eliade) ToicoYpaçia x^ç BXaj^i'aç, De- 
scrierea Iferii Românesci, eu observatiuni antro- 
pologice privitoare la igiena çi boalele locuito- 
lilor ei, opéra tradusà în românesce de câtrà G. 
Sion, dar remasâ nepubUcata, deçi se pare a fi 
0 carte dintre cele mai interesante asupra impre- 
jurârilor sociale din primul sfert al veacului 
nostru. 11828. (Cf. G. I. lonescu-Gion. Portrete 
istorice, Bucuresci, 1894).

Caracatita, fOctopus vulgarisj, animal din 
olasa Moluscelor, ordin. Cephalopodelor. Are 
corp globules, 8 tentacule (pipàitoare). Coloarea 
brunâ-purpurie, galbinie, surie. Tentaculele de 
vr’o 4 ori mai lungi ca corpul, pàrecbia de sus 
e cea mai mica. Lungimea corpului 5—15 cm., 
a tentaculelor 35—90 cm. Tràiesce în Marea 
Mediteranâ çi termurii Europe! vestice. Este un 
animal foarte mâncâcios. Içi pàndesce prada

printre crepâturi de stânei ; consuma mari caii- 
titâti de melci, scoici, orabi, ç. a. Ouële ci sûnt 
globidoase çi le depune în grâraecji de câto 8—20, 
Animalele tinere se mànâncâ.

Caracatÿi, (engl. Curraefiee), oraç eu port tor- 
tificat în India anterioarâ (presidenfia Bombay) 
aproape de granitaBelutçistanului, eu 104,205 loc. 
(1891); export de grau, oleuri, lânâ, bumbac, etc.

Caraeâz, îli povestea românà e numele unui 
viteaz, care se luptâ ou smeii çi omoarà trei din ei.

Caracorum, (Mus-tag = munti glietogi), çir de 
munti în Asia, se întind delà platoul Pamir .spre 
sud-est pànâ la Himalaja; pisoul cel mai înalt e 
Dapsang 8620 m.

Caracter, (grec.) in sens larg înseinneaza 
semnele, însuçirile prin cari se deosobesoe un 
lucru de celelalte. In sens mai restrins C. în- 
semneazâ totalitatea însuçirilor pe cari le 
are voin(a, felul de a lucra al unui om, çi se 
aplicâ la partea moralâ a omului, la personali- 
tatea lui. In sens çi mai restrins însemneazà 
numai acea calitate a vointei unui om, prin oai e 
el se manifesta ca o adevëratâ personalitate. 
Un om, care résista ademenirilor çi-çi urmàresce 
principiul de oonduita moralâ, pe care çi 1-a pus, 
este un om de C. In aoest sens poate (i de C. 
çi un om rëu çi un om bun : e destul ca omul 
sâ fie conséquent eu el îusuçi în toate actiunile 
lui, fie ele rele sau bune, pentru ca sâ aibà oa- 
racter. Sâ nu se confunde C. eu tempeiamentul 
(v. ac.). C. nu se rapoartâ ca temperamentul la 
oonstitutia fisiologicâ a individului, ci la 
fîrea psichologicâ a personalitàtii lui. C. e 
influentat de tempérament, care détermina actiu
nile noastre reflexe, involuntare; dar C. în- 
frâneazâ, reguleazâ aceste actiuni prin inteusi- 
tatea consciintei, pe care o resfrânge asupra 
lor. Un om de C. calculeazâ, cumpànesoe, stâ- 
pânesce prin consciin(a lui impulsiùnile reflexe 
spre activitate çi le dâ o nouâ directie conforma 
eu un principiu statornic çi regulâtor al activl- 
tâtii. De aceea se (}ioe câ un C. se formeazâ 
prin experienta conscientâ, çi-çi are isvonil îii 
voinfa Uberà a omului. [Dragomiiesou.]

Caractère tipograflee, (tipuri), ori ce semn 
care se aflâ în relief la extremitatea unui mic 
paraleliped de métal turnat. In tipografie lun
gimea C.-lor se numesce corp; lâtimea g ro
si me, çi profun()imea î n â 11 i m e, Corpurilc 
caracterelor tipograflee sûnt împârtite dupa uni- 
tatea de puncte sistemul francez, adoptât de 
toate (erile, çi au urmâtoarele numiri ;

.4

trec în oategoria literelor de afiçe. C. oa tipun 
se împart în diferite categorii : ordinare sau do 
text curent, de titluri, de fantasie sau florale. 
Popoarele cari au adoptât alfabetul latin se ser- 
vesc la text de caracterele latine sau antiqua ; 
fiecare corp are capitale mari A, B, C; capita- 
lufe A, B, c, litere mioi antiqua çi cursiv a, b, c, 
a, b, c. C. germane se numesc caractère fractiir. 
Literele de titluri atât la antiqua eût çi la fraotur

Brillant = 3 puncte Cicero = 12
Diamant = 4 ,, Mittol — 14
Perl = 5 ,» Tei*tia = IG
Nonpareille = 6 ,, Text = 20
Colonel = 7 ,, 2 Cicoi’ü — 2'.1
Petit = 8 M 2 Mittel — 2R
Borgis = 9 „ 3 Cicero 30
Gai’tuoiid — 10 „ 4 = 4B
c. cari depaseazâ aceastâ mârime
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sûnt de o variatie nemârginîtâ. In timpul din 
urmâ s’au fàout progrese uimitoare în aceaetâ 
direotiune. La C. tip. apai^in çi albiturile, aoestea 
simt plâci de métal, cari despart ouvintele unele 
de altele çi sûnt mai scuite ou 8 puncte docât 
caracterele ; se numesc : Spa^ii : subtiii, patru la 
oorp, trei la corp, ‘/g pàtriçori, pàtriaori çi ca- 
drati, iar între rânduri se pun linii albe (Durck- 
sohnss) în grosime de 1—6 puncte tipografice, 
dupa trebuinta. [G. F.]

Caracteristica, ceea ce caracterizâ. lu gra- 
maticâ: Sunetul sau sUaba, care preciseazâ o 
amimitâ determinare gramaticalâ; în mate- 
inaticâ: un semn sau un caracter prin care se 
distinge o functiune oarecare a unei cantitâti. 
Partea întreagâ a unui logaritm. In log. vulgari, 
dacànumérul e mai mare decàt 1, caracteristica 
logaritmului lui e positivâ, dacà numèrul e mai 
inic decât 1, caracteristica e negativà. C. posi
tivâ are atâtea unitâ^i câte cifre sûnt la partea 
întreagâ a numërului mai pufin eu 1. C. negativà 
are atâtea unitâti câte zéro (nule) preced în 
scrierea 4ecimalà a numërului prima lui cifrà 
însemnâtoare.

C., nume dat de Monge unei ourbe parücu- 
lare, care résulta din intersectiunea a 2 supra- 
fe{e anvelopate consecutive, în generatiunea 
suprafetelor anvelopante.

Caracuda, pesce, v. Caras.
Carada, Eugeniu, publicist çi economist rom., 

n. 1836 în Craiova, 1860—70 redactor la »Ro- 
mânul«. Implicat în insureefinnea lui Candiano- 
Popescu(v. ao.) delaPloiesoi contra dinastiei, e dat 
în judecatâ çi ackitat de Curtea eu jurati. Delà 
1881 e printre directorii Bâncei Nationale. C. are 
mare influent în partidul liberal din România, 
fârà a û primit vr’odatâ sa fie députât sau mi- 
nistru. Era om de încredere al lui I. Bràtianu 
çi a fost adese însârcinat eu misiuni financiare. 
PCarafa, butelie de sticlâ poleitâ eu dop de sticlâ.

Caraffa, familie veche nobiliarâ neapolitanà, 
care a dat mul^i barba^i îusemna^i, între cari : 
1) Gian Pietro G., delà 1555 papa sub numele 
Paul IV, (v. ac.). 2) Antonio C., mareçal cam- 
pestru austriac, n. în Neapole, t 1693 în 
Viena. C. s’a distins la liberarea Vienei (1683) 
çi ia reocuparea Budei (1686); în analele Un- 
gariei çi-a inscris numele prin înfiin(area tri- 
bunalului de sânge din Eperjes (1687) çi prin 
rrâpeena persecutaro a aderen(ilor lui Tokolyi. 
Din causa cnujimilor sale a fost rechiemat (1687) 
din fruntea armatei austriace, care opéra în ün- 
garia nordicâ contra Cui’uÇilor, dar în ourênd 
fù trimis în Transilvania, unde avea sa exé
cute treoerea acestei teri la Austria. Reintors 
din Trs., a luptat sub ducele Carol de Lotaringia 
contra Franciei.

Caragana Lam., (botan.) gen de plante arbo
rescente din fam. Leguminoaselor, trib. Galegeae ; 
oresce în Siberia çi Himalaja. Unele specii se 
cultiva la noi în liber oa plante décorative. Fruc- 
tele delà C. arborescem Lam. sûnt comestibile.

[A. Pr.]
Caragana, pasere, Cotofanâ sau ifarcà (v. ac.).
Caragea, familie greceasca stabilitâ în Mun- 

tenia toeâ din timpul lui Matei Vodâ, din care 
au ieçit 2 domni. Intre boierii lui Matei Basarab 
erau 3 frati greci fCostea, Pavalache çi Apo- 
stolache C.J, cari serveau intrigile lui Vasile

Lupu contra lui Matei. O raiiiurâ a acestei 
familii, stabilitâ în Constantinopole, ajunse la 
domnia Munteniei în persoana lui Nicolae G. 
(15 luni, 1782—83), fost mare dragoman între 
1769—74. Ca dragoman oombâtuse pe Austria, 
çi ca domn continuà a servi interesele ïurciei 
contra aceleiaçi putori. Avea la Viena oamenii 
sëi, cari îl (ineau în curent eu afacerile mo- 
narckiei. Prevede alianfa Austriei ou Rusia çi 
dâ sfatnri ca sà o previnâ. A fost înlocuit càci 
jefuia (eara, (avea cinci fete çi voia sà le faeâ 
zestre). Exilât la Tenedos. 2) loan, fini lui Ni
colae, din dragomanat cumpérà domnia Munteniei 
(1812—18), se ^icea, eu 4 milioane. Urmeazà 
politica francezâ, apoi pe cea austriaeà. Avea la 
Viena un corespondeut, pe cavalerul de Gentz, 
prin care era în curent eu negocierile de pace. 
Tôt prin el încearcâ sà aducà în congres obe- 
stiunea Basarabiei. In (earà o ciumà cumplità 
(oiuma lui C.); jefuiesce, ia tributul çi pe 2 ani 
ierta(i de Poartâ ; în privin(a dârilor el çi eu bo- 
ieiü kotàresc ca »toate stârile« sa plàteascâ, afarâ 
de boieri. Fuge în Italia. O fatà a lui, domni(a 
Ralu, încuraja artele çi avea calitâ(i de artist. 
(Cf. Docum. Hurmuzaki, vol. VII çi V ; A. D. 
Xenopol, I. R., vol. V; loau Gkica, Scrisori; N. C. 
Alexandrescu, La Correspondance du ckevalier 
Frédéric de Gentz. Paris, 1895.) [I. S. F.]

Gondica Garagea. In 1817 Codul Calimack 
fù promulgat în Moldova çi totodatâ Codul sau 
condica C. în Muntenia. Prin(ul C. încredin(à 
elaborarea acestei din urmâ legiuiri juriscon- 
sul(ilor Atanase Ckristopulo çi Nestor. Codul 
scris de dînçii în limba elinà, fù tipàrit pentru 
prima oarâ la Viena în 1818 .sub titlul Nomo- 
tkesia (legiuire) çi tradus în urmâ în limba 
româneascâ de Vâcàrescu. Valoarea acestei lu- 
cràri este eu mult inferioarâ valoarei Codului 
Calimack, care este mult mai întins, mai complet, 
çi luat dupa noul Cod austriac din 1811. Codul 
C. este înso(it de o Ordonan(à de promulga(iune, 
care aratà starea vrednicà de jale a justi(iei în 
(earâ pe vremurile acelea, desluçind câ atunci 
existau la uoi trei legiuiri, çi anume : cauoanelo 
bisericesci, dreptul roman çi obioeiurile pàmèn- 
tului. Judecàtorii aplicau fârâ normà, dupà placul 
sau interesul lor, când nna când alta din aoesto 
legi. Astfel câ era nevoie de o noua legiuire. 
Materiile în Condica C. au fost împâr(ite în 
çase Capitole : penti'u obraze, adecâ despre per- 
soane, pentra lucruri, pentru tocineli, pentru 
daruri, pentru vini, adecâ despre materiile pe
nale çi pentru ale ]udecâ(ilor, adecâ despre pro- 
cedurâ. Codul C. nu era la înàl(imea principülor 
moderue; el admitea deosebirea între oameni 
prin organisarea robirei, deosebirea între fra(i 
prin excluderea surorilor delà moçtenire. Legile 
din 1847 çi 1856 asupra sclavilor, Regulamentul 
organic din 1832 çi în fine Codul civil din 1865, 
desfiin(arâ eu desâvîrçire aceastà legiuire.

Caraghios, bufon.
Caragiâle, L Luca, scriitor româu, n. 1852, 

în oemuna Mârgineni, judeful Prahova. Spirit 
pëtruncjëtor, mai mult autodidact; mare talent 
de a observa çi a reproduce mai aies partea l i- 
diculà a caraoterelor çi moravurilor, este cel mai 
bun autor de comedii românesci. In comedüle 
sale : »0 noapte furtunoasà», »0 scrisoare pierdutâ», 
»De ale carnavalului«, »Conul Leonida», ridiculi-
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seazâ defecte nationale ale societàtii noastre con- 
temporane, reeultate mai aies din o prea grâbitâ 
trecere delà o stai'e de ignorantâ la o pretinsâ 
civilisatiune. C. a mai scris o dramâ, >Nâpasta«, 
câteva novele, foaia satiricà «Moftul român«, çi 
a colaborat la mai multe jumale. Literatura 
açteapta delà el àncâ de aci inainte mai malt.

Caragiani, loan, prof, de limba çi literatura 
elinâ la universitatea din laçi, m. al Acad. Ro
mane, n. în Macedonia. Publicatii: Scurt studiu 
istorico-Ungmstic asupra Romànilor din Mace- 
donia çi (Jece poesii populai-e în dialectal lor 
(Convorb. Lit. II); Syntaxa greaoâ. laçi, 1870; 
Etymologia greaoâ. laçi^ 1872. Odyssea çi Batra- 
ohomiomaclua, tradase in prosâ, laçi, 1876; tra- 
duceri din Theocrit, din cartea II a Ritoricei lui 
Aristotel, în Convorbiri Literare. Pregâtesce: 
«Studii asupra Romànilor din Peninsula Balca- 
nicâ< din care a publioat o parte în Revista pentru 
Istorie, Archéologie çi Filologie a lui Tocilesou.

Carague, principat în Africa centralâ, spre 
est delà lacul Victoria Njansa, în apropierea 
laoului Alexandra-Nil (Akanjam), Regele Ru- 
manica e zugrâvit ca prototipul patnarchilor. 
(Cf. H. M. Stanley, Durch den dunklen "Welttheil. 
Lipsca, 1891.)

Cara-Iflac, nume dat de Turci 'j'erii-Românesci 
çi loouitorilor ei.

Caralman, vîrf de munte din ramura Buce- 
gilor, situât în dreptul cât. Buçteni, j. Prahova. 
Are 0 înâltime de 2495 m. Pe vîrful sëu pleçuv 
cresce floarea Reginei (Edelweiss), care nu se
fâsesce decât în Alpi. Muntele este proprietatea 

lomeniului Coroanei, la poalele sale are pàdiu'ise- 
culare de bracji çi fagi, cariere de piatrâ çi livetji 
de fên eu o florâ foarte bogata. Vara se fac exour- 
siuni pe culmile sale prin Sinaia sau prin Buçteni.

Caraman-kloi, corn. rur. în Rom., j. Tulcea, 
ou 1256 loo., aproape toti Bulgari.

Carambol, joc de biliard eu trei bile, dintre 
cari una (cea a jucàtorului) trebue sà loveascâ 
pe celelalte doue.

Caramel, zahâr fiîpt; zahârul îacâl^it la 200°, 
piercjêndu-çi apa, se transforma în o massa gal- 
benà-brunâ cam amarâ. Se înti'ebuinteazà pentru 
a da sosurilor coloare frumoasâ çi gust picant.

Cârâmida, piatrâ artiflcialâ din Tut, arsâ çi 
fasonatâ, folositâ la felurite constructii, eu deo- 
sebire la zidârit. C. se preparâ mai ou samâ 
ou mâna, în unele locuri çi eu maçina. C., fiind 
uscatâ la câldura soarelui, se arde în cuptoare 
simple, construite din materialul propriu al C.-ei, 
sau în cuptoare dreülare an urne construite spre 
acest scop. C. bine arsâ, fiind lovità eu un oiocan 
de lemn, dâ un sunet deschis. C. uormalâ de 
zidârit are 25 cm. în lung., 12 cm. în lâtime 
çi 6'5 grosime. In Englitera se fabricâ C. goale 
pe dinlâuntru; amestecându-se turfà sau praf 
de cârbune eu lutul de G., se obtine o marfâ 
uçoarâ, prin aceea câ combustibilul arde, lâsand 
gâurile in locul lui.

Caramur, (Lepidosiren paradoxaj, pesce din 
fam. Lepidosirenidelor, ord. Dipnoilor. Este aco- 
perit eu solzi, în loc de aripioare are nisoe fire 
moi. Trâiesce în Nil, Niger, Gambia çi r. Ama- 
zonelor (America). Lungimea l'3 m.

Caramurat, com. rur. în Rom., j. çi pl. Con- 
stanta, eu 1569 loc., între cari: 704 ort,, 619 cat. 
çi 246 mahom. ; are 1 bisericâ ort. eu 1 preot. ;

2 bis. cat. ; 1 çcoalâ rom. eu 2 învët- çi alta cat, 
Loc. se ocupâ eu agricultura, prâsirea vitelor çi 
comerciul.

Caransebeç, district roman, cel mai de frunte 
dintre cele opt districte rom. bânâtene; a fost 
de importantâ prin situatia lui topograficâ çi 
strategicâ, avênd un castru çi o populace nobilà. 
Aci se (ineau adunârile legislative çi militare. 
Regele Ijadislau la 1290, çi la 1415 loan Corvinul, 
conchiamâ nobilimea rora. (septem sodium vala- 
chicalium) pentru deliberarea afacerilor distric- 
tuale. De aci se comunicau eu regii maghiari 
pretensiunile çi gravaminele teritoriale çi indi- 
viduale. Acest district a avut un deosebit roi 
istorie. Aci s’au concentrât to(i nobUii çi conior- 
cianfii. Sub dominatiunea turoeascâ a îndurat o 
mare decaden(â, la care a contribuit inult cal- 
vinismul, desnaiionalisând cele mai bune familii 
roinânesci. Delà 1688 Austriacii au cassat institu- 
(iunile districtuale çi toate drepturile, çi în fine 
la 1699 çi 1702 çi toate averile nobilitare. Asttel 
au dispârut 8 districte rom. fârâ sâ mai fie ru- 
înviate în drepturile lor constitufionale.

[V. Grozeseu.]
Caransebeç, or^ eu magistrat régulât în Bauat, 

cott. Caraç-Severin, situât làngâ rîul Sebeç çi 
aproape de locul unde Sebeçul se revarsà in 
Tiraiç, eu 5464 loo., dintre cari 3000 Români ; 
residen(a episcopiei vechi gr.-or. române a C.-lui, 
eu institut teologic-pedagogic ; sediul comunitàtü 
de avéré a fostuTui régiment de grâniferi Nr. 13; 
tribunal, judec. cercualâ, protopreturâ, notariat 
public, oficiu de dare.

C. în trecutul mai apropiat a fost central cottului 
Severin, reînviat la 1873 dupâ disolvarea con- 
finiului militar, iar mai tar(}iu, din consideratiuiii 
politice, contopit ou cott. Caraç. Inainte de 1873 
resp. 1872, C. a fost sediul comandei militare a 
regimentului grâni(eresc roraân-banatic Nr. 13. 
C. e oraç foarte veohiu. Probabil, oâ ânoâ pe 
timpul Romànilor s’a açezat o micà colonie ni 
locul unde a trecut oalea romanâ preste rîul 
Sebeç. Pesti Frigyes, istorioul maghiar, care a 
scris destul de temeinic istoria C.-Tui, judecând 
dupâ antichitâ(ile romane afiate aci, e de parère, 
câ aci ar fi fost o oetâtuie romanâ. In docu- 
mentele istorice mai ântâiu se face amintire de 
acest oraç la 1289 sau 1290. când a petrecut aci 
regele Ungariei, Ladielau IV Cumanul. In docu- 
mentiil acesta oraçul se numesce C. oa çp în ijiua 
de a(ji, oeea ce e suiprin^ëtor, fiind-cà în docu- 
mentele de apoi pânâ prin secl. XVIII oiaçul 
e numit Sebeç, precum îl numesce poporul roinâii 
çi a(Ji. Numirea de C. a résultat din oontopirea 
numirilor Sebeç çi Câran. Câran a fost nuraele 
unui opid situât pe (ermul stâng al Timiçului în 
fa(â ou Sebeçul. Opidul Câran a existât ca oraç 
eu magistrat de sîne stàtâtor pânâ la înoeputul 
secl. XVII. Sebeçul a fost in vechime oraç foarte 
însemnat. El era sediul celui mai însemnat dintre 
cele 8 districte românesci privilegiate (v. ac.); 
aci era residen(a banului çi vicebanului çi a nobi- 
limii numeroase severinene. (losica [Jôzsika] Fiath, 
Gâman, Ivul, etc.) Cetâ(enii aveau drepturi égalé 
eu oetâtenii Budei. Magistratul orâçeneso consta 
din un jude çi de regulà din 6 jura(i. Cel dintâin 
jude, care se amintesoe în documente laanul 1360, 
a fost chinezul Sturea. Sebeçul pânâ la nefe- 
ricita luptâ delà Mohaciu a apar(inut Ungariei.
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Dupa lupta aceasta Sebeçiil a ajuus sub stapâ- 
nirea lui loan Zâpolya: dupa moartea acestviia 
penti'u scurt timp s’a supus lui Ferdinand, dar 
niai târcjju a trecut în partea fiului lui Zâpolya, 
loan Sigismund, çi de atunci a remas supus voie- 
voijilor din Ardeal. Pe timpul cànd Mihaiu Vi- 
teazul a ajuns in posesinnea Ârdealului, Sebe§ul 
a fost 91 el sub stâpânirea lui Mihaiu, care la 
26 lunie 1600 dateazà din C. un document. Sub 
Basta oraçul a suferit mult prin jâfuirea Sêr- 
bilor de sub comanda acestuia.

La 1658 pana la 1688, adecâ în decurs de 30 
de ani, (J. a ajuns sub stâpânirea Turcilor. La 
3 Maiu 1738, apoi mai pe urmà în 1788, oraçul 
a fost dévastât prin Turcî.

C. în vechime a constat din cetate, din oraç 
9i din suburbiu. Cetatea cea mai veclie a avut 
un zid înalt de piatrâ $i un çanj împrejur. Zidul 
formâ un cinciunghiu eu doue laturi mai lungi ; 
aveatreiporti çi mai multe turnuri. In seol. XVII, 
probabU prin Veterani, cetatea a fost moder- 
nisatà, adecâ restauratâ, — dar nuniai fugitiv, — 
dupâ sistemul mai nou de fortificare. Inaintea 
liecârui unghiu al ziduluî poligonal s'a adaus câte 
UQ bastion eu casemate; va sâ (}icâ sAu adaus 
6 bastioane. Fe lângâ laturile zidului, în paitea 
cea dinlâuntru, s’a jius pâment, însâ numai pânâ 
pe la jumëtate din inâl^mea ziduluî. Astfel zidul 
eu pâmêntul pus lângâ el forma curtinele între 
bastioane. Fiecare curtinâ avea câte 0 poartâ, 
însâ se vede câ numai 3 au fost porji regulate, 
iar alte doue au fost numai spârturi fâcute în 
zid. Inaintea fiecârei poi^i a fost câte un ravelin. 
Starea cetâjîi în anii din urmâ ai existenfei ei 0 
cunoascem din rapoi'tul inginerului franc. Mal
herbe. Raportul aoesta datat din 1695 ne spune, 
câ cetatea pe timpul acesta a fost de tôt neglesâ. 
Cetatea s’a demolat (spart) în urma tractatului 
delà Carlovet (1699), pe la începutul secl. XVIII. 
Se vede însâ, câ lucràrile de demolare s’au fâcut 
numai superhcial, câci la 1716 iar se amintesce 
cetatea. ProbabU, câ s’a reconstruit provisor.

Suburbiul pânâ la ocuparea prin Turci a fost 
spre resârit de cetate în locul unde sûnt a()i 
gràdinile din Potoo. Pe timpul Tui-cilor, cred eu, 
s’a mutât suburbiul dincolo de rîul Sebeç. Su
burbiul adi nu mai existâ, însâ câmpia, unde a 
existât, 9! aeji se numesce Mehala.

C. a avut 9Î în vechime 2 biserici ca 9Î aiji. 
Biserica din cimiter eu hi'amul Nascerii sf.-lui 
loan Botezâtorul, s’a terminât în 1781 9i s’a 
sfinjit în luna lui Septembre a aoelui an prin 
episcopul Vichentie Popovici, punêndu-se în 
presto! moa9tele mucenicului 9Î voievodului Lazar, 
a sf.-lui Frocopie 9! Etnihan. Biserica clâditâ din 
piatrâ 9i din cârâmidâ s’a a9ezat lângâ biserica 
cea voohe de lemn. In locul altarului acestei 
vechi biserici a<Ji stâ 0 cruce mare (a lui Râ- 
b^ia). Bis. sf. loan s’a zugrâvit la 1787. La 1788 
pictura a fost rëu stricatà prin Turci, cari au 
prefâcut biserica în grajd. La 1808 pictura s’a 
restaurât prin Manoilâ Stanciul. In cimiterul, 
în care se aflâ biserica sf.-lui loan, odihnesc ose- 
mintele renumitului protopop Tomici, care a în- 
flinjat primele cursuri pedagogice în 0., apoi 
osemintele mai'elui dascâl Diaconoviciu-Loga, ale 
episcopului loan Popasu, ale marelui hârbat Traian 
Doda, ale generalului Trap9a, etc. Biserica sf.-lui 
Oeorge, aejr biserica catedralà, a fost mâuâstii-e

Locuinjele câlugârilor au fost lângâ bisericâ. Çeful 
acestei mânâstiri a fost un archiereu.

Biserica sf.-lui George la 1738. când s’a «spart» 
ora9ul prin Turci se vede, câ a suferit 9! ea foarte 
mult. La 1759 se sfin^esce de nou prin episcopul 
loan Georgevici. Mai pe urmâ s’a sflnîit prin 
episcopul losif Çaeabent la 1796. Residenja veche 
episcopeasoâprobabil, câs’a clâdit pela 1695—96. 
Catolicii in vechime au avut in C. claustru, în 
care erau franciscani. In secl. XVI 9! XVTI s’a 
lâ(it calvinismul. Chiar 9! Mihaiu Haliciu, care 
la 1674 a soris 0 odâ în hexametru eu ütere 
latine, a fost Calvin. Sigilul de a(ji al ora9ului 
C. este fâcut dupâ un sigil din 1503 a cânii 
copie se pâstreazâ într’un tablou in resideoja 
episcopeascâ. El înfâjiçeazà 0 poartâ a cetàjii, 
O poariâ eu 2 turnuri. Deasupra se vede ie9ind 
din nori un bra(, care strâpunge ou sabia un cap 
de turc. Se mai vede planând deasupra cetâ'vii 
9i O coroanâ regalâ. [los. Bâlan.j

Diecesa Caransebe9.
De9Î existenfa biserioii ortodoxe în Ungaria 

din timpuri strâvechi este un fapt positiv, eu 
toate acestea remâne foarte greu a précisa 9i 
hotârî residenjele episcopilor ortodoxi, al oâror 
numër 9! loc nu e constatât. In Banat iünd nu- 
mërul cre9tinilor ort. dintru început foarte mare, 
sigur vor fi avut 9! mai mulfi episcopi. Papa 
Grigorie IX poruncesce mitropolitului din Ka- 
locsa a converti pe episcopul gr.-or. din Szerém. 
In 1225 s’a fundat mânâstirea Meszity (Mesiei) 
din cottul Timi9. Dupâ apunerea casei regesci 
Arpadiane, regii din casa Anjou, avênd a muljâmi 
tronul lor influentei papale, erau eu totul de- 
votaji bisericii catolice. In 1366 regele Ludovic 
cel Mare demândn comijilor din Gara? 9i Cheve 
a cita inaintea comitelui suprem Himfi Benedek 
pe toti preojii gr.-or., împreunâ eu souille 9i 
pnmcii lor. In acest restimp aproape întreaga 
nobilime românâ se lâpëdà de credinja strâmo- 
9eascâ trecênd la catolicism, 9! se pierde pentni 
totdeuna pentru natiune. Mai apoi slâbindu-se le- 
gâtura Banatului-Severin eu Ungaria, patriarcliul 
din Constantinopole creazâ episcopia Severinului, 
numind pre Antimie de episcop la 1370. In ju- 
mëtatca 2 a secl. XV exista in Timi9oara bi- 
sei'icâ 9i 9coalâ gr.-oi'. Makarie patriarchul din 
Ipec (1558—73) a ob(inut delà Turci dreptul a 
numi episcopi pentm Ungaria sudicâ, 9! din 
diferite însemnâri se afirmâ, câ pe acel timp 
erau 11 episcopi gr.-or. in Ungaria, asa s. e. : 
Vêi'çej, Timi9oara, Buda 9i altele. In 1607 sub 
prinoipele Sigismund Râkoczy era episcop în 
Lipova Sava. Conform decretului impérial din 
4 Mart. 1695 episcopiile ortodoxe românesci din 
Ungaria 9i Banat se contopirâ în ierarchia privile- 
giatà a Sêrbilor. A9a ajunserâ Românii Banatului, 
dupâ alungarea Turcilor (1700 —13), prin privile- 
giarea Sêrbilor, eu totului sub ierarchia acestora. 
Sub domnia Turcilor, 9! adecâ la ocuparea cetâjii 
Timi9oara, se face menfinne despre un episcop 
gr.-or. eu numele loanichie. Mai départe în 
0 petifie a 12 preoji 9! 40 chinezi din districtele 
Caransebe9 9! Lug09 câtrâ generalul Steinville, 
din 1717, 12 Faur, datatâ din Caransebe9, se 
amintesce un episcop eu numele Moise, eare 
a remas din vremea Turcilor 9! care îi asu- 
presce. Prin organisarea ierarchiei sêrbesci^ Ro-
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mânii clin Banat àjung sub cele 2 apiscopii : a 
Timigoi'ii çi a C.-Vêrçefului. Episcopii din diecesa 
C.-Vêrçetulni residau la început în C., strâinu- 
tâüd Vichentie Popovici soaunul episcopesc la 
Vôrçet, Çii'ul episcopilor se aratâ asffel: la 10!)6 
Spiridon Siibicza; dupa dînsul urmeazâ Nieolae 
Dimitrievici, care ar fi edificat catedrala din 
Vêrçet ; 1722 Moise Stanoevici; 1728 Maxim 
Nesiorovici ; 173!) Eutimie Damjanovici; 1741 
Isaia Antonoviei; 1749 loan Georgevici; 1769 
Vichentie Popovici ; 1786 losif loanovici Saca- 
hent; 1806 Petru Vidac loanovici ; 1829 Maxim 
Manojlovici; 1833 losif Raiacici; 1843 Stefan 
Popovici; 1853 Emilian Kengeldce. Dupa în- 
delungate lupte çi sacrificii multe ale neinuri- 
toi'ului bârbat provideotial Çaguna, çi ale altor 
fnintaçi binemeritati pentru bisericà ?i natiune, 
se începe o erâ noua pentru bisericà ort. rom. 
din Banat. In urmarea în^elegerii eu coreligio- 
narii sêrbi, conform decretului regesc, se {iue un 
congres la Carlovet în 27 Sept. 1860, în care 
se pertracteazâ dorintele Romanilor ort. din die- 
cesele : Aradului, Timiçorii çi Vêrçetului. In con- 
grcsul din Carlovet, finut la 1864, se primi eu 
mtelegere ccinunà $i nnanima despàrtirea ierar- 
chicâ a Romanilor de eâtrâ Sêrbi. Prin diploma 
imperialâ din 24 Dec. 1864 se decreteazâ în 
sfîrçit, spre bucuria çi màngaierea nespusâ a Ro- 
mânilor ort., restaurarea mitropoliei çi înfiintarea 
a 2 episcopii sufragane ort. rom. în Arad çi C. 
Episcopia din C. cuprinde toti Românii ortodoxi 
din Banat, eu exceptiunea celor din protopresbi- 
teratele ; Timiçoara, Banat-Comloç, Belint (flasia?) 
çi Lipova. Primul episcop ortodox roman al C.-lui 
a fost (6 Iulie 1865) fericitul loan Popasu, un 
bàrbat eu o cnlturâ înalta §i de o energie çi 
activitate vrednicâ de toatâ lauda. Reorganisarea 
diecesei este în mare parte opéra lui. Cu în- 
trunirea congresului national bis. la 16 Sept. 1868, 
apoi prin votarea çi aprobarea statutului organio 
înaiticulat çi în legile terii din 1868, art. IX, 
s’a açezat fundament temeinic, pentru timpuri 
îndelungate la viata, coosolidarea $i desvoltarea 
bisericii ort. romane din patrie. Bisericà orto- 
doxâ românâ de veacui'i impilatâ ajunge a fi au- 
tonomà deplin. Din aceasta se explioâ desvol- 
t^rea rapidâ în toate 3 diecesele ortodoxe. La 
5/17 Faur 1889 a reposât primul çi binemeri- 
tatul episcop al Caransebeçului loan Popasu. In 
27 Martie acelaçi an fù aies de episcop archi- 
mandritul-vicar Nieolae Popea. Diecesa C.-lui 
se compuue din pâi’tile banatice neapartinëtoare 
la eparchia Aradului, ea cuprinde întreg fostul co- 
mitat al Severinului, 3/4 parti din Caraç, 50 co- 
mune din comitatul Timiç çi 20 comune din To- 
rontal. Diecesa are 11 protopresbiterate : Caran- 
sebeç, Lugoç, Fâget, Orçova (Mehadia), Gravita, 
VSrçet, Panciova, Jebel, Ciacova, Biserica-albâ 
çi Booça-montanà. Comune matre sûnt317, iar 
fllii 39, cu 0 populatiune de 384,436 suflete. 
Statul preotesc constà din 399 pereoane. Insti
tuts de culturâ sûnt; în centru institut teologic 
de 3 cursui'i, institut pédagogie de 4 cursuri cu 
çcoalâ de aplicatie; çcoale confesionale rurale 
sûnt în numër de 337, dintre cari numai 215 
stau sub jurisdictiunea diecesei, 11 stau sub ad- 
ministratiunea societâtii privilegiate austro-un- 
gare a drumurilor de fier, iar restul de 106 de 
pe teritorul fostnlui conflniu militar se admiiii.s-

treaza de stat, alirmându-se a fi çcoale coimi- 
nale. Personalul didactic la çcoalele de sub juris- 
dictiunea consistoriului se oompune din 227 înve- 
tâtori çi 10 învëtàtoare. Starea fondurilor §i fuu- 
datinnilor dieoesane eu finea aniilui 1896 a fost : 
623,197 fl. 6674 cr. Starea averilor coimmelor 
bisericesci din diecesa cu finea anului 1896 a 
fost: 5,625.808 fl. 26 or. In decurs de 32 ani 
(1865—1897)’ diecesa Caransebeçului in toate 
directiunile a fâcut enorme progrese çi toate 
afacerile bisericesci, çoolare çi fundationale sûnt 
în continua çi spornicâ desvoltare. In C. la ve- 
nirea episcopului loan Popasu era o resideiità 
vecbe ruinatâ çi o moarà strioata, astaiji se alla 
case proprii pentru residenta arcbiereascâ, pentru 
institutul teologic çi pédagogie, pentru canee- 
lariile diecesane çi pentru librària çi tipogralin 
diecesanâ. Diecesa are cumpërate trei moçii în 
extindere pânà 3500 jugera pâment. Averile co- 
munitâtilor bisericesci in valori çi realitàti s'au 
mârit continuu. Din putin mult s’a fâcut, çi este 
îndreptâtire a crede câ tôt mai mult çi mai 
bine va fl. [Dr. G. P.j

(Cf. Pesty Frigyes, Szorényi Bànsâg tortenete, 
I, n çi III tom.; Ijukics D., a magyarorszâgi 
Szerbek viszonya az egyhâz uniohoz ; Radié R., 
Die Verfassung d. ort. kath. Kirche b. d. Serben 
in Ungarn; Preyer I., Monographie d. k. Frei- 
stadt Temesvâr; Bârâny Agoston, ïemesvâr- 
megye emléke; Csaplovics, Slavonien II ; Katana, 
Historia crit. IV tom. ; Jireéek, Gescliichte d. 
Bulgaren; Fâbian Gâbor, Arad vârmegye leirasa; 
Billes, tom. I çi II; Foaia pentm minte, inimâ 
çi literaturâ, anul 1859; Tincu Velea, Istoria bi- 
sericeascâ; Protocoalele congresuale çi sinodale 
delà 1868 încoace; ^aguna A,, Istoria biseri- 
ceascâ; Lanrian A. T., Timiçana sau scurta istnrie 
a Banatului timiçan; Bohm L., Dél magyar- 
orazâg vagy ugynevezett Bânsâg kûlon torté- 
nelme I, II; Pesty Frigyes, Szorényviîrmegyo 
liajdani olâb kerületek; Milleker B., Vei'secz 
sz. kir. vâros torténete ; Schwicker I. H., Poli- 
tisebe Gescbicbte d. Serben in Ungarn ; »Unirea», 
foaie bis. politioâ, 1892; »Foaia diecesanâ*, or- 
ganul eparchiei Caransebeçului delà început 
pânâ a(ji.

Carantina sau Lazaret, sûnt açezâminte delà 
fruntarele unei feri, unde se supun la inspeefia 
medicalâ, la observajiune sanitarâ çi la des- 
infectare oàlàtori, bagage, mârfuri, oorâbii çi 
animale sosite din (ori bântuite de boale infeo- 
tioase, pentru a se opri importarea aoelei boale 
în feara imunâ. Xumele carautina vine delà cn- 
vêntul italian »quaranta», patracjeci, fiiud-cà în 
secl. XIV timpul secuestrârii sanitare a câlà- 
torilor suspect! era de 40 de (Jil0- Prevenirea 
boalelor exotice, mai aies a ciumei, dateazâ din 
secl. XIV; în 1348 s’a înflintat la Venefia primul 
biurou de sânâtate, çi în 1402 primul lazaret; 
exemplul dat de republica venetianâ a fost imitât 
în 1467 la Genua, în 1527 la Mareilia, çl de atunoi 
pânâ la jumëtatea secl. XIX sistemul carantinar 
a fost desvoltat çi mentinut în toatâ Europa. In- 
vasiunea colerei în Europa în 1830—36 a discré
ditât carantinele, çi în 1852 guvernul francez a 
luat initiativa pentru reformarea lor în mod uni- 
form, prin prima conventiune sanitarâ internatio- 
nalâ, care însâ n’a putut îndrepta starea luonirilor. 
Pe làngâ carantinele maritime, Amstro-Ungaria
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a întretiniit carantine pe uscat în tôt lungul 
fruütarelor militare spre Moldova, Valachia, Sérbia 
çi Turoia; pânà la 1853 au funotionat acele açe- 
zâininte carantiDesci la Timiçoara, Bran, Turnu- 
Ho.'ju, Orçova 91 la câteva alto puncte delà hotare 
spie Romània, cari au fàcut comerciul inter
national foarte diBoil, Conform eu prescriptiunile 
Regulamentului organic al Moldoveiçi al Valachiei 
au funotionat carantine în unele porturi dunâ- 
rene ale aoestor prinoipate pana la 1854. Astâdi 
exista în Regatul României un serviciu caran- 
tinar permanent nuinai în portul Sulina çi se 
pregatesce înfiintarea unui ait asemenea serviciu 
permanent în portul Constants; în casul de tre- 
buintâ se înQinteazâ însâ çi în unele porturi dunâ- 
rene çi la Prut servicii sanitare timpurarie pentru 
prevenirea importatiunii de boale infectioase. 
In urma înmultirei oâilor de comunioatiune, 
a întindeiii comerciului, a înlesnirii traficului 
international, a multiplicârii raporturilor a por- 
turilor Europe! eu Orientul, au crescut obstacolele 
produse de sistemul carantinar vechiu, fàrâ ca 
sa dea în schimb garanti! în contra invasiunei 
boalelor exotice. Din aceasta causa în cei din 
ui'mâ 5 ani cele mai multe state au desRintat 
carantinele pe uscat, le-au înloouit eu statiuni 
de inspectiune sanitara, au mântinutnumaicaran- 
tiiiele maritime în contra ciumei, colerei çi fe- 
brei galbene. Gratie conventiunilor sanitare inter
nationale delà Dresda din 1893 çi delà Venetia 
din 1897, rigoarea sistemului carantinar a fost 
îndidoitâ, durata observatiunei a fost redusà la 
striotul necesar, timpul càlâtoriei maritime se 
ÎDSumeazâ în timpul observatiunei sanitare, daeâ 
nu s’a présentât ocasiune la invasiunea boalei 
în bastiment. Bastimentele sosite din porturi in- 
fectate se supun astâdi la obsei-vatia carantinarâ 
numai atunei, eûnd în timpul càlâtoriei a apânit 
pe bord colera, ciuma sau febre galbene, în casul 
contrar càlâtorii çi bagagele lor sûnt supuçi numai 
la inspectia medicalâ çi la desinfectare. Dacà se 
alla pe bord bolnavi de boale infectioase, ei sûnt 
isolati çi càutati în lazaret (în spitalul spécial 
al carantinei), bastimentul se désinfecta, iar 
ceialalti oàlâtoii din bastimentul infectât sûnt 
oprjti în observatiune 3 pânà la oel mult 10 dile. 
Mai toate statele moderniseazà succesiv çi fac 
mai oonfortabile carantinele lor maritime ; chiar 
numele de carantlna dispare çi se inlocuiesce eu 
"Cela de statiune sanitara. [I. Félix.]

(Lit. ; 1. Félix, Tractat de Igiena publicâ çi de 
Politia sanitara, vol. IL Bucuresci, 1889 ; Proto
coles et Procès "Verbaux de la conférence sani
taire internationale de Dresde. Dresda, 1893; 
Protocoles et Procès "Verbaux de la conférence 
sanitaire internationale de Venise. Venetia, 1897 ; 
I. Félix, Raport despre conferinta sanitara inter- 
nationalâ din Venetia; BuletinulDirectiunoigene
rale a servioiului sanitar. Bucuresci, 1897 Nr. 6 ; 
A. Proust, La defense de l’Europe contre la Peste ; 
Bulletin de l’Académie de Médecine. Paris, 1897.)

Caraomer, com. rur. în Rom., j. Constanta, 
pl. Mangalia, compusà din 9 càt. avênd în total 
2079 loc., între cari 906 ort., 126 cat. çi 1047 
mahomed. ; n’are nici 0 bisericà ort., sûnt însâ 
2 bis. cat. çi 4 geamii eu 4 hogi. Loc. se ocupâ 
eu agricultura, prasirea vitelor çi eu comerciul, 
eare este foarte activ, comuna fiind chiar vama 
de export çi import spre Bulgarie.

Carapace, formatiuni de deosebite feluri, cari 
învâlesc corpul unor animale, oa acela al broas- 
oelor testoase (Chelonienii), Crustaceilor, (s. e. 
Racul, din tipul Artropozilor), etc. C. broascelor 
testoase e formata din doue soiuri de plâci, unele 
subtiri, externe, formate din 0 substantà oor- 
noasâ ca unghia, çi 0 alta sérié de plâci interne, 
acoperite de cele dintàiu. Acestea din urmâ sûnt 
formate din substantà osoasâ tare çi sûnt mult 
mai grosse. Amêndouë sûnt formatiuni tegumen- 
tare, adecâ nasc din pielea animalului, repre- 
sentând unele, plâcile externe, epiderma, iar 
celelalté, interne, derma pielei osificatâ. Din plâ
cile externe de naturà epidermicâ ale unor specii 
de Chelonieni, se face bagaua (v. Baga). C. Crus
taceilor, a Racilor de pildâ, nu poste fi com- 
paratâ eu aceea a Chelonienilor, eu toate câ e 
formata çi dînsa din doué pârti suprapuse. Partea 
externâ e formatâ din 0 substantà foarte resis- 
tentâ numitâ ehitinà, împregnatâ eu sâruri cal- 
care, cari 0 fac mai tare. Cea intemâ e 0 simplà 
membranâ subtire, formatâ din celule epiteliale. 
Aceasta din unnà represintâ ectoderraul anima
lului, pâtura celularâ care a sécrétât stratul 
extern chitines. Cuvêntul C. e mai mult popular, 
lipsit de un înteles sciintific, bine déterminât.

[Prof. Voinov.j
Carapclul, l)G.pe Sirete, com. rur. în Bucovina, 

câp. çi j. Storojinet, eu moçie boiereascâ çi mâ- 
nâstireascâ, parochie împreunâ eu Prisâcârenii, 
are 1444 loc., (1278 ort., 55 cat. çi 111 mos.), 
çcoalâ primarâ, postâ çi statiune de cale feratâ 
localâ.

2) G. pe Ceretmif, com. rur. în Bucovina, câp. 
çi j. Vijnita, form. parochie împreunâ eu Mai- 
danul, are 4534 loc., (3898 ort., 190 cat. çi 446 
mes.), doue çcoli primare. [Dr. I. G. Sbiera.]

Caras sau Garacudà, (Carassius vulgarisj, 
pesce anacantopterigian ; se deosebesce de crap 
prin aceea, câ nu are mustete ; trâiesce în lacuri 
çi iazuri.

Câraç, (Gàrofova, dupâ documente vechi : Ga- 
rassou, Grasou, Grassofew, Krassôfôj, oastol, çi 
ca localitate odinioarâ sediul unui district ro- 
mânesc (v. districtele rom.), cai'e dimpreunâ eu 
celelalte districte rom. s’a ^nut de Banatul-Se- 
verin. Timpul înfiintârii çi desfiintàrii acestui 
district, nu se poate précisa eu positivitate, e 
sigur însâ, câ dupâ catastrofa delà Mohaciu, a 
încetat çi acest district dimpreunâ eu celelalte; 
asemenea nu se soie nici când s’a demolat ce- 
tâtuia C.-lui, despre care âneâ la 1230 se face 
amintire, unde se (Jice, câ moçia aceleia »Voila« 
a fost în posesia lui Nicolae, fratele lui Ugrin 
archiepiscopul do Strigon. La districtul C. au 
apartinut, dupâ descoperirile de pânâ acum, ur- 
mâtoarele chinezate, sate çi predii: Çumla (Er- 
somlow), Câraçu, Brancova (Brankfalva), Bi- 
cheçdi, Cernâut (Csernouch), Dobrovita, Sabolnac, 
Izvar, Lucaia, Luohi, Arâstâut (Harasztowth), 
Steapoova (Steepkfalva), Nive4i (Nevegtelek), 
Çoma, Varadia, Vizvar, Gutîni (Guden). Afarâ 
de Câraçu çi Vàràdia nici una din comunele 
aceste nu mai existâ. Dintre oastelanii çi sub- 
castelanii cetàtuelor C. çi Çumla, ambele în dis- 
trictul C., sûnt cunoscuti: Magistrul Nicolas 
(1323),Toaca (Thonkal335),Ianou Dorman(1364), 
Grigorie (1382), lacoh Cep (1408), Petru Albu 
(Fejér 1421) çi lacob Pongrat (1454). Dintrq
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chioezi din distr. C. se poraeuesce la 1354 un 
Bozorad Œasarab), chinez de Câraçu mare, çi 
altul de C. mie ffiozorad Kenezius de Nog Ca- 
raason, et alter Bozorad de Kyskarasson). Este 
remarcabil, câ poporul çi astâ(Ji numesue corn un a 
C. Gàrofu mare, eu toate câ ait sat eu aceeaçi 
uumire nu existâ. [E- T.]^

Càras, rîu în Banatul timiçan; isvoresce în 
muntii delà resârit de Anina, ?i trecênd pe lângâ 
Càraÿova, Vârâdia ?i alte comune din cott. C. 
çi Timiç, se varsâ la Pâlanca, în apropiere de 
Biserica-Albâ, în Dunâre. Antica numire a lo- 
calitatii, §i verosiinil câ çi a rîului, era Apo fl. 
(Cf. Tabula lui Castorius, cop. de Peutinger, 
seg. Vn). Numirea tnodernà C. o întimpinâm 
mai ântâiu la 1285 în un document al capitu- 
lului dieoesan de Cenade (fluvium Karasu).

Cârasova, (Krassova, KrassôJ, comunâ în 
Banat, cott. (jaraç-Severin, eu 3527 loc. de ori
gine slavo-bulgarâ çi de religiimea rom.-cat. C. 
este sediul nnui decan rom.-cat. çi al unui oficiu 
de forosterie. C. este locul de càpetenie al teri- 
torulni muntoslocuitde 6—7CKX) de >CàrofovenU 
(v. ao.) Rîul Caraç trece prin coniunâ. Pe^^ter- 
murul lui, cleasupra de sat, se ridicâ, la o înâl- 
time de 418 m., ruinele castelului C., care a jucat 
0 rolà însemnatâ istoricâ în secolii treeufi, deo- 
sebit pe timpul resboaielor eu Turcii. Despre fàn- 
tâna veche a fortâretei poporul crede, câ a fost 
sàpatâ în stâncâ pânâ jos la apa Câraçului, adecâ 
mai afund de 250 m. Caiaçovenii se ocupà deosebit 
ou economia de vite, eu pomâritul, producerea 
de çindrile çi cârbuni, exportând productele lor 
pànà départe prin câmpiile Banatului. (Cf. çiPesty 
Frigyes, Krassô vârmegye torténete.) [A] 

Cârasovenl, (Gârfoveni, GrofoveniJ, seminfie 
slavà, care locuiesce în regiunea muntoasâ din 
mijlocul cottului Caraç-Sevérin (Banat), la sud 
de oraçele Recita çi Docnecea, în numër de 
6—7000 suflete; se deosebesce atât prin tip, 
limbâ çi port, oât çi prin religiunea sa rom.-cat. 
de vecinii Români. C. din comunele Câra?ova, 
Lupac, Clocotici, Ravnic, Vodnic, Nennet çi la- 
balcia, sûnt de origine negreçit balcano-slavica, 
totuçi C. se disting nu numai de câtrà Sêrbü 
de prin Banatul apusean, dar çi de coloniçtii 
bulgari de pe la Vinga, Beçinova, Reoaç. etc. 
Isolati, între munti, la ei acasà vorbesc idiomul 
spécifie càrçovenesc. In afarâ însâ, la tîrg, fatà 
de autoritâtile publies, la militie, C. vorbesc 
aproape eschisiv românesce, fie acela, ou care 
vorbesc. Roman, German ori Magbiar. labalcianii 
vorbesc çi întie sine mai mult românesce decât 
cârçovenesce. Pe C. îi caracteriseazà o staturâ voi- 
II ica §i robustâ. Atât portul bârbatilor, cât çi al 
femeilor, diferà de poidul Românilor; ele nu 
poartà opreg çi câtrinte, ca Româncele, ci la 
cap 0 învâliturâ foarte înâltatà prin »conci« nu- 
mitâ »caiuta«, apoi delà brîu în jos se învâlesc 
jur-împrejur pânâ la genunchi în o buoatâ de (e- 
sëturâ groasâ de coloare brun-întunecoasâ, care 
se desebide la stânga. Pieptarul se deosebesce 
de toate formele de pieptare românesci, prin 
ornameutarea lui caracteristicà. In tinip de frig 
luai'e, Cfnsovenele nu poartà »mânecari< ca Ro- 
mânele, ci un cojoc fârâ mâneoi, cam scurt, 
çi a oârui caracteristicà e deoorarea triunghiu- 
larâ de piele de miel negru de pe spate. Preste 
tôt se poate observa în portul C.-lor, pe lângâ

coloarea predominantâ albâ a pâuzâturilor, oea 
brunâ ?i mohorîtâ, ce çi cam corespunde tem- 
peranientului mélancolie al acestui popor. C. 
nu prea cântâ, ?i daeâ cântâ, cântâ — roniâ- 
nesce. In coatingere eu strâini C. observa mare 
reservâ si neîncredere.

Originea G.-lor âneâ nu e stabilitâ deflnitiv. 
Se scie însâ, câ sub Regele ung. Ludovic I 
(1342—82), acume la 1366, s’a colonisât mult 
popor creçtin venit din sudul Dunârei de jos 
in pàrfile resâritene ale Banatului timisan, pe 
teritoriul locnit astâdi de C., dar ?i pe la Carnn- 
sebes, Slatina, Meedia, Orsova, Reca? si Lipova 
(cf. Pavich, Ist. Bosnia Argentina) ; Analele bise- 
ricilor delà Cârasova si Ravnic (Historia Domus 
Parochiae Krassova § VI) dateazi aceastâ co- 
lonisare de abia delà 1393. Kanitz pomenesce si 
de 0 colonisare întêmplatà la 1391, (adeca sub 
Regele Sigismund 1387—1437). Mai verosimil 
e, câ si la 1366, dar si la 1391-93 se vor fi ré
fugiât, multi crestini de pe Peninsula-Balcanicà 
în locurile mai scutite ale Banatului. Intrebarea 
e numai, câ de ce origine, de ce nationalitate 
au fost acei crestini? Cronicile nu ne dau nici 
un respuns în aceesta privintâ. Aceastâ mica 
colonie slavicâ din muntii Carasovei s’a mai îu- 
tâi'it prin un nou roiu bulgâresc, care însâ n'a 
venit direct de preste Dunâre, ci la 1740 din 
Oitenia, de pe la Craiova si Râmnic. (Cf. G. I. 
Jirecelc, Gesch. der Bulgaren. Prag, 1876; Karl 
Freiherr von Gzoernig, Ethnographie der Gesterr. 
Monarchie. Wicn, 1857.) Cu privire la starea ac- 
tualà cf. si Czirhusz Géza, A dél-magyarorszâgi 
Bolgârok. Temesvâr, 1882, (reprodus în limba 
germ. în: »Die Volker Oesterreich-Ungarns», 
11 B.; »Die Serben» von Theodor Ritter Stefa- 
novici-Vilovsky, mit einem Anhange ; »Die süd- 
ungarischen Bulgaren® von G. Czirbusz. Wien 
und Tesolien, lfc®4.) Publicatiuni de documente 
relative la istoria CàrasovenUor veiji la Pesty 
Frigyes, Krassô vârmegye torténete. ^ [A]

Caras-Severln, cott. în Banat (Ung.) între Du- 
nàre si Murés, format din contopirea cottelor 
Garas si Severin, în urma art. de lege LV din 1881, 
eu 0 suprafatâ de 9750-16 km.2, avênd o po- 
pulaiiune de 407,635 loc., între cari Români 
311,335 (76-4»/o), Germani 48,058 (ll'8,,/o), Sêrbi 
11,862 (2-9»/0), Maghiari 10,879 (2-7°/0), 81ovaci 
5723 (l'4°/0), Bulgari 5018 (l-2°/0), iar restul alte 
nationalitâti ; dupâ confesiune: gr.-or. 306,023 
(77'20/0), rom.-cat. 73,817 (181'l/0), gr.-cat. 18,950, 
ev.-ref. 3053} ev.-aug. 2040 ?i mosaici 3713. 
Cottul C.-S. se mârginesce la nord cu cott. Ara- 
dului, de care îl desparte Murësul, la yest cu 
cott. Timisului, la est cu cott. Hunedoarei s> R°" 
mania, s> la su(l ca Sèrbia, de care îl despai’te 
Dunàrea. Acest cott. e foarte muntos ; sesuri abia 
se gâsesc pe teritorul lui ; în partea de nord se 
ridicâ muntii Poiana-Rusca, între rîurile Begeiu, 
Timis si Bistra; la vest de valea Timisului se 
întind munfii Siminic-Plesuvu ; la acesOa se adaug 
câtrà vest muntii metalici ai Ungariei de sud. 
Muntii, ce.se întind spre sud delà valea Nerei 
pânâ la Dunâre, se pot împâi'ti în 3 grupe, 
anume: m. Loeva, ai Alin^ului, Craiuei §i Cli- 
surei. Intre valea Timisului si a Cernei se ridica 
cei mai înalti munti ai cottului, anume Godianu- 
Sarcu cu vîrfuiile ; Mâgura-Marga (1509 m.), 
Muntele mic (1806 m.), Poiana Nedeii (1939 m.),
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Sai'cu (2190 m.); la frontiera Româuiai : Vîrful 
Petrii (2195 m.), Vîrful Nevoia (2152 m.)t Gugu 
(2294 m.), Murariu (2231 m.), Godiauu (2229 m.) 
çi Dobra (1934 m.) ; în sfîiçit delà valea Cemei 
spre est se înalfa grupa romauticâ a Domogle- 
dului (1190 m.). In ape curgâtoare oottul e foarte 
bogat; la nord Murèÿul, la sud Duuârea, for- 
meazâ granifa cottului ; între Drenoova çi Orçova 
formeazâ Dunarea strimtoarea: Porfile de fier, 
vestitâ atât prin frumseta ei naturalâ, cât si 
prie greutfitile navigatiunii, delâturate îu timpul 
din urmâ. In mun^ii Siminic isvoresce Timiçul, 
care unit eu rîul Hidegu, oé isvoresce din inun- 
tele Sareu, strâbate cottul în direo(iuue nord- 
vesticà ; valea Timiçului pe la Caransebe? e strimtâ, 
se làrgesce însà din ce în ce mai mult, $i apoi 
din jos de Luge? se deschide într’un larg $68 ; 
afluenfi mai însemnafi ai Timiçului sûnt : Rîulung, 
Sebeçul, Bistra çi Nadragul ; aproape paralel eu 
Timiçul curge Pogâniçul, care însâ se varsâ în 
Timis abia în cott. Timiçului. Begheiul isvoresce 
în muntele Poiana-Rusca, çi e împreunat prin 
2 canale eu Timiçul. Alte rîuri mai însemnate 
sûnt: Berzava, Caraçul, Nera eu afluenfii sêi: 
Miniçul, Prigorul §i Rudaria ; apoi Radimna, Bîr- 
sasoa çi leselnita. In inun(ü Godiauu (pe teri- 
torul Rom.) isvoresce Cerna, çi tôt acolo Lâ- 
puçnicul, care trece în cott. Hunedoarei. Clima 
cottului dupa situafia lui sudicâ ar fi mai câl- 
duroasâ, o stêmpêrâ însS mult muntii inalfi ai 
cottului. In privinfa administrativà cottul C.-S. 
este impartit în 14 cercuri prétoriale çi 2 orage 
eu magistrat régulât (Caransebegul gi Lugogul), 
13 com. mari gi 345 com. mici. Localitâtile cele 
mai împopulate sûnt: Lugogul eu 12,489 loc., 
Steierdorf-Anina eu 12,144 loc., Recifa ou 
10,164 loc., Caransebeçul eu 5464 loc., Cornia- 
reva eu 4386 loc. gi Gravita ou 4115 loc. Ca
pitata cottului e Lugogul. In privinta politicâ 
cottul dâ 7 deputati. In ordinea eelesiastieà cottul 
e impartit între diecesele : Caransebegului, Ara- 
dului gi Vêigetului (gr.-or.), Cianadului (rom.-cat.) 
gi Lugogului (gr.-cat.) Instruc^iunea numêrâ ur- 
mâtoarele iustitute: 1 institut teologico-peda- 
gogic gr.-or. rom. (Caiansebeg), 1 gimnasiu de 
stat (Lugog), 10 gcoàle de industrie gi comeroiu, 
422 gcoàle poporale gi 7 asile de copii. In pri
vinta militarà cottul apartine oercunlor de în- 
tregire 83 (Biserica-Albâ) gi 43 (Caransebeg). In 
ordinea judifiarà cottul apartine circumserip- 
tiunii tablei reg. din Timigoara gi tribunalelor reg. 
din Lugog, Caransebeg gi în parte celui din Biserica- 
Albà. Judecâtorii cerc. se aflâ în Lugog, Caran
sebeg, Teregov^ Gravita, Sasca, Bozovici, Grgova 
vechiâ, Boega gi Fâget. Procuratura supremà con- 
cementa o are cottul la Seghedin, judeoàtoriile 
montaue în Biserica-Albâ gi Caransebeg, juriile 
de pi-esâ în Arad gi Caransebeg. Notariale pu
bliée se aûâ în Caransebeg, Lugog, Boega gi 
Oravita gi apartin circumscriptiunii camerei not. 
din 'Timigoara; tôt acolo e gi caméra advocatialà. 
Directiunea finantiarâ o are cottul în Lugog; 
oficii perceptorale se aflâ în : Boega, Fâget, Ca- 
lansebeg, Lugog, Gravita gi Gigova vechiâ. In pri
vinta industriaiâ gi comercialâ cottul apai’tine 
ciioumscriptiunii camerei industr. gi comerc. din 
Timigoara. In cottul întreg se aflâ 20 farmacii.

In minérale cottul e unul din cele mal bo- 
gate ale Ung. ; aici în iura infer. se gàsesc re-

numitele straturi de cârbuni de piatrâ (Anina, 
Steierdorf, Recita, Sâcul, Doman, Bîrsasca, Ei- 
benthal), aur (Moldova nouâ gi Sasca), aramâ
K Gravita, Ciclova), argint (Ciclova, Gravita, 

oea), fier în mari cantitâti (Steierdorf, 
Anina, Moravifa, Dognecea, Saoul, Doman, Na- 
dragu, Bozovici, Dubova, Plavigevita, Tisovitn, 
Eibenthal), lignitâ (Ruscabaia), plumb (Sasca), g. a. 
Afai'â de aceste cottul e bogat în ape minérale, 
între cari isvoarele delà Bâile Herculane (v. ac.) 
s’auridicatlarenume european. Asemeneae bogat 
cottul în animale domestice gi selbatice, iar riurile 
sale in pesci. Teritorul productiv al cottului e 
do 1.053,053 ha., din cari agri 193,731, grâ- 
dini 37,101, live^i 89,487, pâgune 158,443, vii 
7251 gi pâduri 567,039 ha. Terenul fiind muntos 
nu e prea favorabil pentru agriculturâ; se cul- 
tivâ mai aies cucuruz, grâu, secarâ, orz, ovès, 
cartofi. Ville au sufeiit mult prin filoxerâ. Cnl- 
tura poamelor este foai’te însemnatâ, mai aies 
a prunelor. Insemnat l'am de ocupafiune al loc. 
este bâiegitul, représentât în urmâtoarele centre ; 
Recita, Anina, Steierdorf, Gravita, Dognecea, 
Sasca, Moravita, Nadrag, Ruscabaia, g. a, In- 
dustria e representatâ mai aies prin cea de fier; 
mai sûnt ânrâ 2 rafinârii de petroleu, 20 mori, 
5 fabrici de spirt, 3 fabrioi mai mari de che- 
restea, mui multe fabrici de cârâmi^i gi tiglu, 
1 fabricâ de sticlâ, etc, Gomereiul se face mai 
aies eu articli de fierârie gi otel, cârbuni de piatrâ, 
lemnâne, poame gi vite. Tîrguri mai însemnate 
de vite se fac la Lugog, Caransebeg, Boega 
montanâ, Bozovici, Fâget gi Capolnag. Insemnat 
isvor de câgtig este silvicultura, lemnâritul gi 
pomâritul; cuTtura vermilor de mâtasà se face 
(1894) în 208 comune de catrâ 3974 familii, pro- 
ducênd 55.062 kgr. gogogi; stupàritul se cultivâ 
in 275 com. avênd în total 20.553 stupi. Oo- 
merciul gi industria este promovatà prin 4 bânei, 
7 iustitute de economii gi 10 reuniuni de crédit. 
Reuniunea agricolâ comitatensâ gi cea românâ 
din Caransebeg oncâ desvoaltâ activitate însem
natâ. Comunicafiunea. Cu delâturarea piede- 
cilor de navigatiune delà Portile de fier, Dunârea 
a devenit calea principalâ de comunicatiune ; pe 
Murëg comunicâ nutnai plute ; celelalte rîuri ale 
cottului nu sûnt navigabUe; cài ferate traver- 
seazâ cottul în mai multe directiuni; cea mai 
însemnatâ este linia Budapesta-Gigova, care atiu- 
gênd Lugogul gi Caransebegul percurge cottul îu 
toatâ lungimea sa ; mai sûnt apoi Uniile latérale : 
Voitec-Bocga-Recita gi lasenova-Anina; refeana 
oâilor ferate preste tôt are lungime de 236 km. ; 
a dnimuiilor de fearâ de 289 km., a oelor mu
nicipale de 1159 km.

Istoria. Sediul autoritâtilor centrale era îu 
vechime Gàrofova. Inainte de invasiunile tur- 
cesci, Câragul (Krassofw) era unul dintre cele 
opt districte privilegiate valachice din BanatuI 
timigan (Lugas, Sebes, Mihald, Halmas, Krassofw, 
Borzafw, Komyath gi Illyed-Logoj, C. Sebes, 
Meedia, Ahnagul, Cârasu, Berzava, Gomiatu gi 
Uadia). In documentele vechi aQàm numele acestui 
cojnitat scris îndiferite moduri : Crassu, Karasow, 
Kraso, Crasou, Carassou, Korassow, g. a. In o di- 
plomâ a regelui ungar Andreiu II din 1230 se po- 
menesce de satul Voila din «Comitatu Crassu»; 
la 1319 se pomenesce de Magister Symon Cornes 
de Kraso ; la 1343 de «Petru filins Lorandi Vice-
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Cornes de Karasow»; la 1355: Stophanus filius 
Thome Castellanus de Harain et Coin es de Karasso ; 
la 1362: Magister Laurencius filius dominici Ca
stellanus de Haram Vice-Cornes de Carasow, etc. 
(Cf.»Krassô vérmegy e tôrténete«, de Pesty Frigyes, 
Budapest, 1883—84, 4 vol. ; »Timiçiana«, de Lau- 
rian; Griselini, «Geschichte des Temeswârer Ba- 
nates«, "Wien, 1780 ; Leonhard Bohni, »Geach. des 
Tem. Banates») V. çi art. Banat.

Carat, a 24-a parte a unitâtii de greutate, care 
servesce la determinarea titrului obiectelor de 
aur. C.-ul e ?i unitatea de greutate pentru pietri 
scumpe; în Glanda = 20-5894 cgr., în Austria 
= 20-6103 cgr.

Caraula,com. rur.în Rom.,j. Doljiu,cu 1990 loo. 
agricultori; are 1 bisericà çi 1 çooalâ mixtâ.

Cirâula, sentinelâ.
Cârâuÿul sau Vizitiul, o constelatiune în calea 

laptelui spre est delà Pegasus, ceva spre nord 
între Berbecele ?i Gemenii.' Cuprinde preste tôt, 
dupa Heis, 144 stele visibile eu ochii liberi, între 
cari Capella de mârimea I, §i una de mârimea II.

Caravaggio, Michel Angelo Amerighi, pictor 
italian, n. 1569 ta Caravaggio, lângà Bergamo, 
trài O viafà depravatà, din care causa trebui sa 
fugâ din Roma la Neapole ?i de aeî la Malta, 
de unde reîntorcêndu-se fù atâcat çi mûri în 
urma ranelor primite 1609 în Porto d’Brcole. Ma- 
gistrul naturaliçtilor coutra direcfiunei idéaliste.

Caravani, (pers.) însemneazâ în Orient o so- 
cietate de câlàtori, pria locuri $i în timpuri ne- 
sigure. Se formeazà mai eu samà C. de comer- 
cianti ; sûnt însâ çi C. de peregrini adunafi din 
toate pârÇile (erilor musulmane, ca sâ meargâ la 
Mekka ori la alte locuri sfinte. Ele sûnt con- 
duse do un câpitan Kervan-bofi, uneori numit de 
principele respectiv ?i investit eu dreptul de 
viatà ?i de moai-te asupra supuçilor sëi (jus gladii). 
Drumul C.-lor conduoe adeseori la anumite Ca- 
ravanserede, unde fac oalâtorii popas. Caravan- 
seraiele din orage sûnt zidiri pompoase pàtratioe, 
eu unu sau doue etaje çi eu chilii jur împrejur, 
ale càror ferestri gi ugi se deschid într’o galerie 
eâtrâcurte. In ehilii locuiesc oomercian(ii cumàr- 
furile lor, în partere gi pivnite sûnt animalele. In 
mijlocul cui'tii au uneori un basin pentru ada- 
patul vitelor gi spâlatul oameuilor înainte de 
mgàoiune. Ele sûnt construite de comercianji 
hogafi, dignitari mari çi principi.

Caravella, (marina) vase cari s’au bucurat de 
0 mare reputafie în secl. XV çi XVI. Cu ele 
Portughezii întreprinserâ voiagele lor de desco- 
peiiii. Cliristot Columb fâcù piimul sëu voiagiu 
cu 3 C. Acestea erau din specia vaselor rotundej 
dar mai ugoare çi mai fine decât galioanele gi 
navele vechi gi de aceea mai rapide ca acestea. 
Dimensiunile C.-lor erau càte odatâ destul de 
mari, ele aveau: 50—90 oameni de equipagiu, 
pupa pâtratâ, un castel la pupâ gi un castel la 
provà, bordul destul de ridicat deasupra apei. 
Arborada lor se compunea din 4 arbori verticali 
çi un bompres. Rolul C.-lor a fost în general 
comerciul ; la Turci, cu toate acestea, erau vase 
de resboiu importante.

Carbamid, Carbamin, v. Urea.
Carbanll, corp eu compositia C“ H‘. Az CO, 

identic cu Cianatul de Fenil.
Carbatlnae, încâltümiute folosità în vechime 

de (eranii romani ; un tel do opinci.

Carbazol, Diphenylimid.
Carbinol, mime ce se dâ Alooolului Metilic 

(CH3 OH) în care H din CHa se poate înlociii 
piin divergi radicali. Aga: Metil Carbinol sau 
alcool etilic: CH8 (CH9 OH).

Carbol, numele usitat al Fenolului (v. ac.) E 
0 puternicâ otravâ pentru plante, animale çi om ; 
împiedecà putrefao(iunea càrnii çi a altor materii 
animalice, prin aceea, cà ucide germenii putre- 
fac(iunii. Este un excelent remediu antiseptie; 
se folosesce pentru desinfectarea latrinelor, oàm- 
purilor de resboiu, grajdurilor, etc., çi în doosebi 
în chirurgie la operatiuni (în timpul din urmâ îu- 
locuit în parte cu alte substance çi prin ase]jaie). 
V. Fenol.

G., apa de G., solutie (2—3°/u) de C. în apa; 
se aplicâ la lesiuni.

Garbolism, intoxicatie ou C.; se ivesce câud 
se aplicâ pe rane solu^inni de C. prea conceu- 
trate sau se iau intern. Simptome : ainetealâ, 
vërsare (din stomao), pierderea sim(irilor, spasmi, 
respiratioîntreruptà, ângustareapupilelor, colaps. 
Antidot: sàruri sulfuroase, albuminâ, lapte, lapte 
de var, remedii iritante.

Carbolineum, materie ce împiedecà putreijirea ; 
se folosesce la vàpsirea çi împregnarea iimltor 
lucrâri de lemn. Se extrage din pàcurà.

Carbon, un metaloid tetraatomic. Se gâsesce 
in naturà oristalisat çi foarte pur sub forma de 
diamant. Apoi în combina(ie cu hidrogenul for- 
mând diverçi oàrbuni naturali çi hidrocarburi ca 
petrolul, parafina, etc., precum çi în constitu(ia 
tuturor corpurilor organioe animale çi végétale. 
Se combina ou toate elementele formfmd diveigi 
compuçi, dar mai importante sûnt combina(iile 
sale cu oxigenul, care censtitue fenomenul arderei. 
C. sub diversele sale forme impure e negru çi 
se bucurâ de proprietatea de a absorbi materiile 
colorante çi gazurile; de aceea servesce ca dé
colorant çi desinfectant. Din causa marei^ afiiii- 
tâfi pentru oxigen servesce ca reductor în me- 
talurgie, la prepararea metalelor. [V. C. B.]

Carbonado, minerai, varietate neagrâ cristalinâ 
de diamant. C. e ceva mai dur deeftt diamantul 
çi se întrebuinjeazâ pentru poleitul acestuia çi 
la instrumente de perfora(iune. C. se exploa- 
teazâ în districtul Cincora (Brasilia), mai rar se 
gâsesce în Africa de sud çi in Bornéo.

Carbonari, (ital.J societate politicâ sécréta lu 
Italia, care a durât de pe timpul^ Ghelfilor çi 
Gibelinilor (douë partide politice) pana în prima 
jumëtate a veaoului nostru. La început se numiau 
aça Ghelfii, cari se adunau în pàduri, prin co- 
libile cârbunarilor, ca sâ conspire în contra (ii- 
belinilor. In secl. XIX tendinfele C.-lor erau 
îndreptate în contra domniilor sti'âine în Italia, 
a Francezilor çi a Austriacilor. Revolufiunile 
delà Neapole çi Turin, în 1820, au fost opéra lor. 
O societate secretâ cu o asemenea organisatiune, 
împârfitâ în cercuri de câte 20 membri, nu- 
mite ventes, conduse de alte cercuri1 superioare 
çi subordinate toate unui cero suprem, delà care 
pornia cuvêntul de ordine, ce trebuia exécutât 
orbesce çi cu paza seoretului sub pedeapsâ de 
moarte, se înfiintase în Francia la 1818, în contra 
restaura(iunii, çi a durât pânâ la 1825, tesend 
deosebite conspirafluni în contra Bui'bonilor çi 
a regalitâfii. Un studiu istoric. intitulât '>C.«, 
se aflâ în 1. romàna de C. Arioescu.
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Carbonat, sare,, resultànd diti coiubina^unea 

acidiüni carbonic eu o basâ;
Carboneum, carbon ; substante en continut de 

carbon ; C. sulfuratum e sulfurâ de carbon ; 
C. triehloratum e sesquiclorura de carbon.

Carbonica formafiunea, (form. carboniferà), 
(geolog.) apai’tine grupului Primar sau Paleozoic. 
In aceastâ perioadâ faunele marine abundâ in 
Polipieri ?i în Brachlopode pe când se desvoaltâ 
pe pàmênturile ridicate o vegetatiune luxuri- 
antâ, acoperità în mod periodic de deposite se- 
dimentare, în sinul cârora aceastâ vegeta^une 
se va transforma în Huilie. Aeî apar çi reptilii- 
amflbii. Perioada carboniferà se divide în trei 
Dtngii; a) Dinautianul la basa, b) Westphali- 
anul, c) Stephanianul la partea superioarà. Dupa 
ultimele observatiuni ale lui Renault, forma- 
tiuneahuilei este anterioarâ îngropârei ei ; aceastâ 
.substanîâ capêtâ déjà composifiutiea ei, înainte 
de a se îngropa într'un sédiment, ?i de atunci 
pare câ ea n’a suferit decât o transformatiime 
îisicâ, adecâ o compresiune, care i-a màrit den- 
sitatea, precum çi o uscare datorità stratelor cari 
0 cuprind. (Cf. Traité de géol., A. de Lapparent; 
Dawsou, Amer. Joum. XII (1876); A. Gaudri, 
Fossiles primairés ; De Saporta, Bull. Soc. géol. de 
France, 3 Sérié, IX; Kayser, Jabrb. d. preus- 
siseben geol. Landesanstalt, 1881.)

Carbonide, oombina(iunile carbonului, combi- 
iia(iunile organice.

Carbonisare. Ori ce aubstan(â organicâ, fie 
vegetalâ fie animalà, connue Carbon, combinat 
on bidrogen, oxigen, azot, etc. Când aceste sub
stante sûnt supuse la temperaturi din ce în ce 
mai înalte, combinatia se desface, oxigenul, bi- 
drogenul, etc. sub formà de combinatiuni ga- 
zoase se degajazâ, iar carbonul remàne. Aceasta 
constitue C.-a substantelor organice. De ordinar 
în fenonienele de C. încâl(Jirea substantelor se 
face in vase înebise pentru a se împiedeca ar- 
derea carbonului pus în libertate. [V. C. B.)

Carbonit, numirea unei serii întregi de ma- 
terii explosive, compuse din nitrobenzol, celu- 
lozâ, azotat de potasiu çi azotat de bariu.

Carbonyl. Carbonul combinându-se eu oxigenul 
fornieazâ doi compuçi : Anbidrida carbonicà COa 
çi oxidul de Carbon CO. Acest oiid de carbon 
poate fi considérât ca un radical divalent (CO)n, 
care se poate uni eu clonil (CO) Cla sau eu oxi
genul (Co) O, etc. S’a admis a se da aeestui ra
dical numele de C. [V. C. B.]

Carbunculus, G. alabandicus, numele dat de 
Plinius varietâtii de grenat almandin.

Carbunculus, (dalac, buba rea, buboiu, càr- 
bune), 0 inflamatiune foarte intensivâ circum- 
sorisâ a pielei presentûndu-se sub formà be- 
nignft; ea angajazà numai pârti mai mici ale te- 
sutului subeutan, formând unul sau mai multe 
bnboaie (furunculosà). Forma maliguâ e causatâ 
de micro bul càrbunelui (anthrax). Aceastâ afec- 
tiune poate avé consequinte mai grave, nece- 
sitând ebiar interventiunea operatorie.

Càrbune, minerai. C.-ii fosili, întrebuintati în 
industrie ca combustibili, provin din transfor- 
inatiunea substantelor vegetale, çi formeazâ o 
sérié continuâ, îneepend eu Anthracitul, care 
este oarbou aproape pur (87—94°/0 C.), Huila, 
Lignitul, çi sfîrçind eu Turba fibroasÀ, a cârei 
compositiune diferâ putin de acea a vegetalelor

erbacèe sau lemnoase. (v. ac. art.) (Cf. A. de 
Lapparent, Cours de Minéralogie, Paris.)

C. de lemn sau Mangal, este restul com- 
bustiunei neeomplete sau al destilàtiunii plan- 
telor, çi ou deosebire a plantelor ■ lemnoase sau 
a lemnului. Prin destilatiune în vas închis 
plantele îçi pierd principiile lor volatile çi bi- 
drogenoase, dar C. produs cônservà foarte exact 
forma vegetalului, din care s’a format. El este 
dur, sonor, greu, se aprinde destul de anevoie 
çi odatà aprins arde timp îndelungat, respândind 
multà càldurâ. Lemnul dà cam 40°/0 de C., pe 
lângâ 0 mare cantitate de materii volatile, bi- 
drogenate, gudron, acid pirolignos, alcool me- 
tilic, etc.

Garbonisafiunea C.-lui se face de regulâ în 
pâdure în aça numitii rugi sau boege, sau çi îu 
cuptoare anume zidite spie acest scop. Rugii 
pot avea sau forma conicâ sau forma cubicâ. 
Rugii cari se fac în pâdure, sûnt gi'âniecji de 
lemne açezate în mod régulât çi aprinse în- 
lâunüTa, fiind acoperite eu o pâturà de pâment 
de 4—6 dom. Aci arde lemnul câteva 4ilc, când 
apoi dupâ fum se cunoasce câ carbonisatiunea 
este compléta. C. buu trebue sâ fie sonor, omogen, 
închis la coloare, nesfârmicius çi în bueâti mari ; 
1 hl. C. càntàresce ca. 25 kgr. C. se întrebuin- 
teazâ în metalurgie, ca reductor, în industrie, la 
prepararea prafului de puçcà, la diferite colori, ç. a. 
Locul principal de productiune çi consumatiune 
este Francia. Se vinde eu sacul sau dupâ grentate.

Cirbunesci, com. rur. în Rom., j. Goij, for- 
matâ din càt. C. çi Dutesci, este situatâ pe malul 
stâng al Gilortului. Are o suprafatà de 800 lia. 
çi 1035 loc. Pe deal se atlâ o bisericâ de zid 
întemeiatâ la anul 1780 de Mibaiu Coltescu, pol- 
covnicul.

Carbura, combinatiunea chimicâ a càrbunelui 
eu corpuri simple, s. e. idrocarbura, combina- 
tiune eu idrogen.

Carburatlune. Se scie câ bidrogenul, oxidul de 
carbon, etc. sûnt gazuri, cari ard eu flacârâ 
foarte putin luminâtoare. In scop de a se obtiné 
gaz de iluminat, se preparà în mod industrial 
amestec de bidrogen çi oxid de carbon, care 
însâ trebue încârcate eu vapori de hidrocarburi, 
care arijênd sà dee luminâ, precum eter de pe- 
troleu sau diverse hidrocarburi, provenind din 
descompunerea petrolului. Acestei operatiuni se 
dâ numele de C. [V. C. B.)

Carcaliu, com. rur. în Rom., j. Tulcea, eu 
1553 loc. lipoveni, cari se ocupâ eu agricultura, 
pesoària, prâsirea vitelor çi comerciul ; are 1 bi- 
sericà lipoveneascà, 1 çooalâ romanâ çi 2 lipo- 
venesci.

Carcano, Giulio, poet italian, n. 1812 în Mi
lano; delà 1859 prof, de esteticâ, 1868 secretar 
la Instituto Lombardo în Milan, t 1884 în Lésa, 
lângâ Lago Maggiore. Opéré : »Ida délia Torre«, 
nuvelâ; «Damiano. Storia d’una povera fami- 
glia«, roman ; »Poesie varie édité ed inédite®, (2 vol.).

Carcassa, (artilerie) un fel de projectil de res- 
boiu, explosiv çi incendiar, care se (Jioe câ ar 
R fost inventât în 1672 de Bernard de Vangalen, 
episcop la Münster, celebru inginer çi aibilerist. 
Forma sa era aceea a unui ou ; el se compunea 
dintr'un fel de colivie, de cercuri de tablà, aco- 
peritâ eu pânzâ, în interior se puneau artificii, 
tuburi umplute eu pulbere, etc. Intrebuintarea
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acestor projectile este abaudonata de malt timp. 
Cuvèntul ü. nu mai este usitat la arme decât 
pentru a desemna paitea revolverului, unde sûnt 
Intrunite diferitele parti demontabile ale armei.

Carcassonne, capitala départ, franc. Aude, si- 
tuatà lânga rîul Aude si canalul sudic; oraç for- 
tificat, eu 25,30C loc. (1891); residentâ episco- 
peascà; industrie de postav.

Cârcea, sat în Rom., j. Dolj, face parte din 
com. rur. Preajba; 1274 loc.; are 1 bisericâ çi 
1 scoalâ mûctâ.

Câroel, scorpionul càrtilor (Chélifer cancro- 
ides), un animal mic din olasa painginilor f Araeh- 
noideaj,OTi. Pseudoscorpionina. Lungimea3mm. 
Burta e mare, are 4 pârechi de picioare, 2 pi- 
pàitoare lungi de forma foarfeoilor. Trâiesce prin 
cârti vechi, pe sub scoarta ai'borilor, prin pu- 
tiegaiu si muschi. E de folos, càci nimicesce 
(prin mfincare) o multime de lindeni si felnrite 
insecte mioi.

Caroer, (lat.J înehisoare. Carcer Ditia — în- 
chisoarea infemului. (v. Arest.)

Carcer Mamertinus, vecbiu edificin în Borna 
anticà, situât la poalele Capitolului; servia ca 
temnitâ pentru cei osànditi la moarte. Aici a 
pierit lugurtha si càpeteniile conj. Catilinare; 
legenda crestinâ il amintesce ca temnita apos- 
tolüor Petru si Pavel. In locul C.-lui se aflâ a(}i 
bisericâ San Giuseppe dei Falegnami (numitâ si 
San Pietro in Carcere).

Câroimi sau birt, localul în care se vend beu- 
turi spirtoase si eventual si de ale mânearii.

Caroinoma, v. Cancer.
Cârcloaba, v. Câpusa.
Cârcovil, serbâtoare pâgânâ poporalâ, se tine 

în 16 si 18 lulie st. v. Unele muieri nu lucrâ 
în aceste (Jüe, crecjênd câ serbarea lor le apëra 
contra unor boale.

Cârd, dopor sau turmd, o aglomeratie de câteva 
4ucimi pana la o sutà douë de capete de vite 
mari sau mici. C. de boi, de vaci, de porci. Din 
contra turma de oi, stavâ de cai, otc. Cireada 
este 0 aglomeratie mai mare decât C.

Cardamine L., (botan.) gen de plante erbacee 
din fam. Cruciferelor, trib. Arabideae, ce creso 
în terile temperate. Dupa Bentham si Hooker 
cuprinde si subgenul Dentaria, ou speciile D, 
bulbifera L., coltisoi', ca si Dentaria glan- 
dulosa WE., ambele plante de pàdure prove- 
niente la noi, eu flori rosee si purpuriu-albâstrii. 
C. propriu are tlorile îndeoomun albe. C. Im
patiens L., tôt planta de pâdure, poaitâ numirea 
de rîjnica; G. jn-atensis L., pe locuri umede, 
numele destupitul cucului. Celelalte specii 
se aseamenâ mult putin acestora. [A. Pr.]

Cardano, leronim, matematic, medic si filosof 
ital, n. 1501 în Pavia si 11576 în Roma; prof, 
de matematicâ în Milan, de medicinâ în Pavia 
si Bologna. A scris : >De subtilitate» si «De rerum 
varietate», sorieri filosofice pline de aftrmatii fârà 
legâtura, în mare parte paradoxe, cari adese se 
contrarie. Mai mari mérité si-a câstigat pentru 
matematicâ, îndeosebi pentru algebra pnn opul 
sëu »Ars magna sive de regulis algebraicis» ; ré
gula sau formula lui C. (descopeiitâ de altfel de 
Tartaglia) pentru deslegarea ecuatiunilor de al 
treilea grad îi perpetueazâ numele.

Cardea, dupa mitol. rom. cjina tîtÎQclor (cardo) 
usei, adecâ a întrârii îu casa si a iesirii din casa;

lanus (alusiune la janua, usa), a pus-o apërâtoaro 
a uselor. C. avea un spine alb în mânâ s> eu 
acela abâtea toate relele delà casa oamenilor, mai 
aies strigoaiele, cari noaptea întrau pe fereastrâ, 
ca sa sugâ sângele pruncilor din leagân, iusà 
mamele pun spine alb ^ în fereastrâ si adre- 
seazâ rugâciuni câtrâ 4ica C. — C. se numesce 
si Cranae, Graneia, delà cuvèntul grec. Kraneia, 
arborele cornu, pentru câ în lumea veche tîtînele 
usilor s:au fàout din arbore de corn. (V. Caïua.)

[Atm.]
Cirdenas, oras eu port pe jermurul nordic al 

insulei Cuba, 23,354 loc. ; statua lui Coluinb ; 
export de zahâr.

Cardia, (med.), întrarea în stomac (orificiul 
superior al stomacului).

Cardlalgia, crampe dureroase de stomac, pro- 
duse prin diferite afectiuni ale acestuia.

Cardiff, oras municipal în Englitera(Wales-ul de 
sud) ou 128,849 loc. (1891) ; port. Import de cereale, 
cartofi, fier, lemn de constructie ; export de câr- 
buni, otel. C. are 307 nài proprii de 173,979 tone.

Cardigan, comitat în Wales-ul de sud-vest 
(Bnglitera), 1794 km*, eu 63,433 loc. (1891); 
capitala C. are 3447 loc.

Cardinal, ceea ce este esential, fundamental, 
în aleâtuirea unui lucni. Virtufi C.-e, virtuti 
principale, din cari dériva celelalte. Dreptatea, 
Prudenja, Cumpëtarea si Puterea au fost si sûnt 
socotite de mulfi teologi si filosofi drept rirtuji C. 
Puncte C., cele patni puncte principale, dupà cari 
ne orientâm la suprafata pâmêntului: resâritul, 
apusul, meazâ-noapte si meazâ-4i. Numérale G., 
acelea cari sûnt luate de basâ pentru formarea 
celoralalte numérale si exprimâ raportul canti- 
tativ mesurât eu unitatea, fàrâ nici un raport la 
ordine sau la càtà^me. [Mih. Dr.]

Cardinal, cel mai înalt demnitar al Bisericii 
Romane, consilier si coadjutor al Papei în gii- 
vernarea Bisericei. In vechime se numiau C. 
to(i clericii pusi în serviciul perpetuu al unei 
biserici, eu timpul însâ numele acesta a iesit 
din us, la celealalte biserici si astâ4i se numeso 
C. numai acei preoji ori episcopi, cari formeazâ 
senatul Ponttficelui Roman. Numërul lor e sta- 
torit la 70, dintre cari 6 sûnt C. episcopi: or- 
dinarii dieceselor din jurul Romei, 50 preoji si 
14 diaconi. Dar acest numër foarte rar e complet. 
Pe C. îi numesce Pont. Rom. în virtutca pu- 
terii sale de Cap al Bisericii. El poate uumi 
pe oine voiesce. Suveranii sau guvernele sta- 
telor catolice âneâ au dreptul de a présenta sau 
a propnne spre numire pe unul sau mai inult> 
episcopi din statul lor. Intre multele drepturi ale 
C.-lor este si acela de a alege pe Papa.

Cardinal, o pasere cântâtoare din fam. Frin- 
gillidelor (Cardinalis virginianusj. cioc scurt, 
puternic si asou(it, lat la basâ si cârligat la vîrf ; 
aripi sourte, coadâ lungâ si eu un moj ereotibil 
pe cap ; penele, preste tôt, sûnt de coloare ro.?ie, 
ici mai deschisà, colo mai întunecatâ; ciooul e 
rosu si picioarele brunete. Lungimea lui totala 
de 20 cm., lung arip. de 7 cm. si lung. oo4ü8 cm. 
Petrece prin regiunile sudice ale Statelor Unité, 
Mexico si Caüfornia, nutrindu-se eu tôt felul de 
seminpu'i pi insecte, mai eu samâ gâudaci. Are 
un cantec clar si foarte variai [V• B'].

Cardiograph, (med.), aparat pentru înregis- 
trarea miscârilorinimei. Miscarea inimei se trans-
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mite prin o pelota unei coarde arcuite ?i de aici 
iinei capsule plinâ eu aer, care pria un tub de 
gumi stà în legâturâ eu o a doua capsula, de 
care e fixât stilul, ce înregistreazâ iniçcârile pe 
un cilindru rotator.

Cardioida, (matem.), o curbâ care represinta 
un cas particular de epicicloida. Când un cero 
mobü se rostogolesce preste un oerc fix, în planul 
acestuia, çi fârâ sa alunece, curba descrisâ de 
un punet oare-care al cirouniferintei cercului 
inobil se numesce în genere epieicloidà; iar când 
razele celor doue cercuri sûnt égalé, epicicloida 
descrisâ s’a numit C., din cansâ câ are forma 
de inimâ. Ecuatiunea cea mai simplâ a C.-ei e 
în coordonate polare. Luând ca origine a car- 
dioidei punctul de întâlnire al cercului lix eu 
punctul cercului mobil ce o descrie, luând ca 
pol centrul cercului fix ÿi ca axâ polarâ dreapta 
ce trece prin pol pi prin originea curbei, ecua- 
tiunea C.-ei e

P = 2 a (1-COS6-)
în care p pi 9- sûnt coordonatele polare ale ei 
pi a raza celor 2 cercuri. C. este caustica cer
cului când punctul luminos e pe circumferintâ.

Cardiopneumograph, (med.) aparat pentru în- 
registrarea mipcâiii gasruilor respiratorioe cau- 
satâ de sebimbarea volumului inimei. Se com- 
pune din un tub 15 cm. lung, înzestrat la un 
capèt eu 0 capsula, la mijloc gâuritâ, pi preste 
care e întinsà o membranâ de colodiu; în mij- 
looul acestei membrane se aflâ un fir de sticlâ, 
la capëtul liber eu un fir de për, care noteazâ 
inipcàrUe cardiopueumatice pe un cilindru rotator.

Cardlum, molusc lamelibranhiat eu o specie 
comestibilà C. edule.

Carduccl, Giosuè, (pseud. Enotrio Romano), 
poetul oel mai modem al Italie!, n. 27 Iiü. 
1835 la ValdicasteUo, Toscana; delà 1861 încoace 
prof, de literatura ital. la univers, din Bologna. 
Opéré de câpetenie: Poesie, 1871; Nuove po
ésie, 1873; Odi barbare, în care cânta idealul 
sëu: libertatea deplinâ a omenimei, al càrei ne- 
îmj)âcat dupman i-se pare biserica catolicà. 
D-4eul lui este Eëul, voin^a omului de sine stà- 
tâtor, dupa biserica dracul, pe care-1 serbâto- 
resoe ca pe geniul progresului în poesia sa cea 
mai vestità: Inno a Satana. Punènd aceste idei 
în limba cea mai bogatâ pi înflorità, el a ajuns 
poetul cel mai original al Italie! de acum. A 
scris pi despre literatura ital. [W. R.]

Carduus L., (botan.) gen din fam. Composi- 
telor, trib. Cynaroideelor, cuprinde plante er- 
bacee anuale, bisanuale sau vivace. S’au descris 
vr’o 60de specii, din cari numai vr’o 30 sûnt specii 
bine distincte, ce cresc prin Buropa, Asia occi- 
dentalâ, în Africa borealâ pi în insulele Canare. 
Prin parti le noastre cresc mai multe specii, între 
cari însemnâm : C. acanthoides L., vulgar Spin 
sau S oh in, G. nutans L., C. crispus L., etc.

[Z. C. P.]
Carell-mari, (magh. Nagy-KàrolyJ, opid pi ca

pitale oott. Satumare. Castelul contilor Kârolyi, 
gimnasiu catolic, cale feratâ, oficiile comitatense

alte diregàtorii ale statului. Are 14,000 loo., 
(2500 Rom.) Paroohie românâ pi rutenâ gr.-cat. 
sub jurisdictiunea episcopului român delà Oradea- 
mare, eu biserici proprii. Sediul archidiaconatului 
gr.-cat. român.

Caréna, (marinâ) partea unui vas afundatâ în 
apâ. Se mai numesce pi partea vie, în opositie 
eu partea de deasupra apei, numitâ parte moartâ.

Careta, trâsurâ elegantâ pi înehisâ, cupeu.
Care^ll, fCoenurua cerebralisj, o specie de 

viermi, ce se gâsesc în creerii oilor pi le pri- 
cinuesc boala câpierei.

Careu, (milit.) formatiune de luptâ a infan- 
teriei în contra ataourilor cavalerie!. C. se forma 
din un batalion ori din 1—2 ooinpanii, astfel câ 
fiecare parte a pâtratului era compusâ din o 
companie respective 1—2 sectiuni. Din C. se 
da numai foc de salvâ ori foc repentin, eu baio- 
neta la pupcâ pentm a primi pocul cavalerie!. C. 
a avut mare însemnâtate pe timpul resboaielor 
lui Napoléon I, care adeseori fâcea atacuri eu 
cavaleria sa, apa s. e. la Austerlitz, Wagram, 
Leipzig pi deosebit la Waterloo. Cu perfectio- 
narea armelor, C. pi-a pierdut valoarea, astfel, 
câ déjà în resboiul franco-german putin s’a 
folosit; infanteria germanâ a respins atacu- 
rile cavalerie! franceze la Wbrth, oât pi atacu- 
rile vehemente pi eroice ale generalului Gallifet 
la Sedan, simplu prin focul liniei de tirailleuri. 
Actualmiute întrebuintarea C.-lni tinde sâ dis- 
parâ ; în noile regulamente tactice el este aproape 
suprimat.

Carex L., (botan.) gen de plante din fam. Cy- 
peraceelor, trib. Cariceae, respândit preste în- 
treagâ suprafata pâmêntului, cu deosebire în re- 
giunea temperatâ pi arcticâ. Cuprinde plante er- 
bacee, perenale, ou rhizomâ repentâ ; fiorile 
monoice (rar dioice) formeazâ spice; fructul, o 
achenâ, e învëlit de utriculâ. Cele mai multe 
specii cresc sociale pe locuri umede, unde îm- 
preunâ cu Scirpeele formeazâ Rogozul. Rhi- 
zomul delà C. arenaria L., se folosesce în 
medioinâ. [A. Pr.]

Carey, Henry Charles, economist amerioan 
n. 1793 in Philadelphia, f 1879. In cartea: Prin- 
cipii de eoonomia politicà, 3 vol., (Principles of 
political economy 1837), apèrà vederile lui Adam 
Smith pi combate teoria lui Riccardo despre 
renta pâmêntului. Alte lucrâri sûnt: Armonia 
intereselor (The Harmony of interest.s) pi Prin- 
cipiile de sociologie, 3 vol. (Principles of social 
science), în care devine cu totul protectionist. 
Interesant pentru noi Românii este în cea din 
urmâ cu deosebire istoria colonisatiunilor la di- 
ferite popoare, pi efectele culturel rapace pro- 
duse în Statele Unité.

Carflol, V. Brassica.
Cari, nume generic vulgar pentin larve le 

gândacilor (Coleopterilor), cari se hrânesc roijênd 
trunchiul arborilor. C. de stejar sûnt larvele ra- 
daptei (Lucanus cervus), pi roijênd trunchiurile 
fac gâuri în interiorul lor, pe caii le umplu cu 
escrementele lor numite fàinil de G. Fâina de C. 
se bea la (earâ cu lapte dulce în contra constipa- 
tiei. (Cf. Dr. N. Leon, Zool. medic. a (eranului 
Român. Archiva, lapi, 1897).

Caria, tinut litoral în sud-vestul Asie! mioi. In 
vechime C. îpi avea regii proprii pi orape înflo- 
ritoare: Milet, Magnesia, Halikarnassos pi Knidos. 
In présent C. e o parte întregitoare a vilaietului 
turcesc Aidin (v. ac.)

Cariagdi, Difnürie, jurisconsult, n. 1815, f la 
Bucuresci în 1894, magistrat delà 1838, ministru 
al justijiei 1865—1866, pi apoi iar 1870 în cabi-



726 Caribioâ — Garintia.

netuJ lôn Ghica; delà 1879—«1883 a fost priniar 
al Bucurescilor.

Carlbicà, Marea, (Marea AntilelorJ, o jiarte 
a Oceatiului Atlantic, situatâ între insulele Àn- 
tile çi tennui'ii Americei centrale ?i sudice.

Carie, (marina) încârcâtura umii vas de co- 
merciu, adecâ marfa ce transporta delà un loc 
la altul si pentru care se plâtesce transpoi'tul.

Carica L. (botan.) gen din fam. Passifloreae, 
trib. Papayaceae, cuprinde arbori sau arbusti, 
ce seamànâ eu Palinierii, si cari con(iu un suc 
lâptos, acni si veninos; fruuzele alterne, florile 
albe, galbine sau verijui. C. are vre-o 20 specii, 
ce cresc prin America tropioalâ; fructele unora 
sûnt comestibile. Multe specii se cultiva prin 
florârii oiJde, mai mult oa curiositate sau pentru 
studiu, decât pentru fi'umse(e sau utilitate. Cea 
mai cunoscutâ specie din aoest gen este C. Pa- 
paya L. din America sudicà, aïe càrei fructe 
comestibile sûnt de màrimea unui pepene.

[Z. C P.]
Caricatura, (ital. = înoârcâturâ, saroinâ) ; în 

picturà : repi-esentare caraghioasâ a pereoanelor ; 
în general ; orice representare caraghioasâ, fié 
prin desoriere sau ait mijloc.

Cariera, (franc., propriu (Jis urmele unui car.) 
1) Loc înehis si destinât cui'selor. In sens fi
gurât: a da C. = a làsa camp liber cuiva sau 
la ceya. 2) Cm’sul viefii, timpul pe când cineva 
exercità o func(iune. 3) Profesiune. 4) G. în 
montanisticà, locul de unde se exploateazà piatrâ, 
fie aceasta pentru pav^u, constructie sau altà 
întrebuinfare. Dupa diferitele specii de piatrâ 
.sûnt; C. de raarmorâ, granit, calcar, etc.

Caries, .supurafhme (materie) în .substanfa tare 
a osului sau a dintelui, îneepênd sub forma de iu- 
flamatiune. la nascere din pàrtile moi ale osului, 
pornind sau delà pefifa osului, sau delà structura 
mëduvei, sau delà vasele sanguine. Efëctul acestei 
supurafiuni e distruefia substan(ei osoase.

_ Carignano, oras în provincia ital. Turin, lângâ 
rîul Po, eu 4442 loc.; delà 1418 proprietate a 
contilor de Savoya. Delà acest oras îçi are nu- 
juele ramul cel mai tinër al actualei familii dom- 
nitoare de Savoya.

Carillon, (franc.), instrument musical, format 
dintr’o sérié de clopote de diferite mârimi, aoor- 
date astfel, ca sà des sunetele soàrei diatonioe 
sau cromatice. Origina aoestor instmmente se 
pierde^ în evul mediu, s> pare cà au fost întro- 
duse în Europa prin Olandezi, cari au imitât pe 
Chinezi. Übicinuite mai ântâiu în clopotnifele 
bisericiloi-, au trecut apoi în tumurile edificiilor 
publics, provë4êndu-se ciasornicele acestora eu 
C., actionate mecanic, printr’un sul dinfat si 
.sunând diferite arii pentru a anunfa diferitele 
oeasuri ale ()ilei. Numërul olopotelor variazà delà 
un C. la altul. De câfiva ani se dà numele de 
C. la diferite instrumente formate dintr’o sérié 
cromaticà de timbre, sau din simple lame me- 
talice puse într’o ladâ sonorâ, sau pe o ramurâ 
cu douë bra(e si lovite prin ajutorul unei cla- 
viaturi, sau direct cu douë cioeânase. Numele 
de C. se mai dà si imor buoâ(i de musicâ desti- 
nate a fi cantate pe aceste instrumente, sau la 
musicâ instrumentalâ, imitând sonoritatea acestor 
jocuri de clopote. [T. C.]

C. electric, joc de clopofei. Un globule^ metalic 
suspendat între doué clopofele, dintre cari unui

1 comunicâ eu couductonil unei masini electrioe, 
célàlalt cu pâmêntul. Fiind încàroate clopotelelè 
cu electricitâfi contrare, globuletul va sàri merou 
delà unui la altul.

Carina, (botan.) proemincu(â medianâ si longi- 
tudinalà de pe fata inferioarà a unor frunze, 
s. e. de Palmieri; asemenea proeminenfele de 
pe suprafata unor tulpini, ca cele de Equi- 
setum, etc. ;1 cele douë petale anterioare din 
floarea Leguminoaselor-PapUîonacee ; sau petalul 
inferior din floarea de Polygala.

Carinat, (botan.) organ ce are o carinà.
Carinatae, (zool.) o grupâ în clasa pasoriloi', 

caracterisatâ prin aceea partioularitate a scliele- 
tului, cà dealungul sternului (osul pieptului), pe 
la mijloc, se întinde o creastà mai jiiult sau 
mai pufin ridicatâ, ce servesce de proptâ pentru 
muschii de locomotiune ; mai toate au aripi si 
coadà bine desvoltatâ, deci pot sbura. Cu escep- 
tiunea Alergàtoarelor, toate celelalte ordine aparji n 
acestei grupe. [V. B.|

Carintia, ducat, (earà autonomâ, parte inte- 
grantà a imperiului austriac, se màrginesce la 
nord cu Salisburgia, la nord-est cu Stiria, la 
sud cu Carniolia, Gbrz, Gradisca si Italia, la 
vest cu Tirolul ; suprafata e de 10,333 km 2, cu 
361,008 loc.

Munfii. C. se pOate privî oa un basin (basinul 
delà Klagenfurt), încunjurat de munfi aproape 
din toate pài^ile : la nord si nord-est se întiud 
Tauerii înalfi, AJpii uorici si ai Stiriei, la suil 
Alpii Cariutiei sau camici cu Caravanca. (v. si 
Alpii pag. 124—125). Rîuri principale sûnt: 
Dravà si Moll, apoi Gurk, Lavant, Gail, etc. 
Lacuri: lacul delà Klagenfurt, cel delà Ossiach, 
delà Millstàdt, etc. Isvoare de apâ niineralà la 
Leonhardsbad si Preblau.

Glimà, produite. Clima la munti e asprâ, în 
vài mai domoalâ; temperatura medie anuall în 
vâi e 7'3 °C. Cantitatea anualâ de ploaie vaiiazâ 
între 636 si 2183 mm. Producte agricole 
pufine : grau, secarâ, orz, ovës, cuouruz, apoi 
pâstàioase, cartofi si fên. Cultura vitelor e in- 
floritoare; producte minérale : fier, plumb, cositor, 
cârbunl.

Locuitorii, industria ÿi comerciul. Locuitorii 
sûnt 71-54°/0 Germani, 28'39°/0 Sloveni. Mai ini- 
poitantâ e industria de metale, care a luat un 
mare avênt (o(el, sirmâ, sine, seceri, coase, arme, 
masini, etc.); înfloritoare esi industria de postav, 
apoi fabricatia de chimicalii, bere, piei, etc. Co- 
municafia se face pe drumurile de fier (447 km.), 
oâteva canale si riuri, apoi pe sosele bune. Co
merciul, cu productele industriel s* eu im|jovtul 
productelor agricole, e vin.

Constitufia. Dieta provincialà se oompune 
din 37 deputafi, în consiliul impérial trimite 
10 membri. In privinfa adininistrativà C. e îm- 
pâi'tità în capitula Klagenfui’t si 7 districte.

Istoria. C. a fost locuilà în vechime de Garni, 
un popor celtic, apoi de Slavi sau Ven4i, niai 
tarijiu a fost cuceritâ de Bavarezi (Tasilo) si nça 
ajuuse supusà imperiului francon. Carol cel Mare 
0 ridicà la rangul de marebionat, iar Otto II o 
fàcù ducat. 1269 o ocupà Üttocar, regele Boemioi, 
1286 0 primî contele de Tirol, iar dupa stingerea 
familiei acestuia 1335, ajuuse la Austria, oàreia 
(cu întreruperea ocupafiiinii franceze 1809—13) 
aparjinepànâ acum. 1849 primiautonomia. [p.] ,
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Caritatea, (teol. mor.l virtute cieçtinà, care 

0 l'Ogina tuturor virtutilor, çi înaltâ pe om la 
oulniea perfectiunü creçtine. (Colos. 3, 14; Rom. 
13, 10). »Cai’itatea e îndeliing ràbdâtoare, milo- 
stivâ ..., nu cautà ale sale..., toate le sufere, 
toate le crede, toate le spereazà, toate le sustine» 
(S. Paul: 1 Cor. 13, 4—7). Cf. I. Eatiu, Etica 
creçtioâ, Blaj, 1873. v. Binefacere.

[Dr. Is. Marcu.]
Cârja, pisc în muntii Pailngului ; 2407 m.
Cârja, toiag, unul diu insigoüle autoritàtii epis- 

Gopesci ; dupâ istorie simboliseazâ toiagul lui 
Aron, care odràslise, çi toiagul lui Moise, care 
se prefâouse în çerpe çi de care atingêndu-se 
cei muçoati de çerpi, se vindeoau.

Cârialiu, tâlhar; Cârjalii, cete de tâlbari tm-ci, 
disciplinate niilitâresce de Pasvantoglu, cari nâ- 
vâlirâ îu a doua juniètate a seolului treout în 
[ei'ile ÎDvecinate (Sèrbia, Bulgaria çi Oltenia), 
pradûnd çi tirauisând pe locuitori ; ei au disparut 
abia la începutul seolului nostru.

Cârlaciu, (marina) luntre mica, eu fundul plat, 
întrebuintatâ pe fluvii çi rîuri,

Cârlan, berbeoe castrat. In unele finuturi ro- 
inânesci se nuinesc C. caii tineri.

Carlén, Flygare C., Emilia, n. Smith, roman- 
cierâ svedezâ, n. 1807 în Strbmstadt; 1827 s’a 
oâsàtorit eu medicul Flygare (t 1833) çi 1841 
oujurisprudentul çi poetul I. Gabr. Carlén. f 1892. 
A scris O multime de novele çi romane, scoase 
din via(a de toate (Jüele, cari îi asigurâ un loc 
de frunte între romanoierii moderni. Edifia sve
dezâ (1869—1875) a operelor ei apàm în 31 vol., 
cea germanâ în 96 volume. Amintiin : »Gustav 
Lindorm», Sfinfirea bisericii din Hammarby, 
Fideioomisul, O fomeie eu toane.

Carli, templu çi claustru.budhist în India, tâiat 
în stâncâ; se aflâ pe drumul ce duce delà Bombay 
spre Puna.

Cârlibaba, comunâ rur. în Bue., cap. Câmpu- 
lung. j. Vatra Dornei, ou atenenfele ; Fluturica, 
lazul, Mâgura, Prislopul, Tâtarca, fapul çi (fîbâul ; 
espositurâ parochialâ împreunà eu Ludovioul 
(Ludvigsdori) din Ardeal, cumoçie mânâstireascâ ; 
are 1421 loc., (1021 ort., 149 oat, 73 prot. çi 
178 mos.), çooalâ primarâ, poçtâ, fodine pài'àsite 
de anr, argint çi de plunib. [Dr. I. G. Sbiera.]

Carlina L.,.(botan.) gen din fam. Compositelor, 
ti'ib. Cynaroideelor, cuprinde plante erbacee 
annale, bisanuale sau vivace, mai adesea mici. 
Se cunosc vr’o 14 specii, ce cresc prin Europa, 
Africa borealâ çi în Asia medie çi oocidentalâ. 
Dintre speciile ce cresc în paifile noastre în- 
.semnâm pe C. acaulis L., numitâ de popor 
Turtâ, ïàtâiçâ sau Punga-babei. Unele 
specii de C. au oafecare importanfâ horticolà.

[Z. C. P.]
Ov\\nÿfoTi,SamuelParkinsonFotiescue,lord, 

om de stat englez, n. 1823. La 1847 membni al 
oainerei comunelor, unde întrà îu rândurile par- 
tidului liberal. In 1854 lord al tesaurului, delà 
^859—65 subsecretar de stat la departamentul 
coloniilor (în ministerul lordului Palmerston); 
delà 1865—66 secretar de stat pentru Irlanda 
in cabinetul lordului Russell ; ministru de co- 
niorciu în primul cabinet Gladstone (1868—74) ; 
la 1874 întrà în caméra lor(Jilor eu titlul de 
baron C. La 1881 ministru al justifiei în locul 
ducelui d’Argyll, care pâràsi ministerul Glad

stone din causa aducefei legii agrâre irlandeze 
(Irish Land Bill). [Dr. G. M—u.]

Carlisie, (pion, carleil), 1) oraç municipal în 
cott. engl. Cumberland, lângà rîul Eden; centru 
însemnat de comunicafie, residenfa unui episcop, 
O frumoasâ catedralâ, citadelâ, bibliotecâ publicà, 
industrie textilâ; eu 39,176 loc. ; 2) oraç în statul 
nord-american Pennsylvania, eu 8400 loc.; in
dustrie de încâlfâminte.

Carlisie, (pron. carleil) demnitate de confi 
englezi în familia Howard (v. ac.) Primul conte 
de C. a fost Charles Howard, bàrbat de stat 
sub Carol II ; guvernor în lainaioa. Frederick 
Howard, c. de C., n. 1748, conduse 1778 o co- 
misiune menitâ a mijloci o înfelegero între 
Englitera çi coloniile din America; 1780—82 
Lordlieutenant în Irlanda. t 1825. A fost çi 
literat: ^Tragédies and poems of Fredericlc, Earl 
of C.« (1801). — George William Frederick, 
c. de C., cunoscut sub numelo Lord Morpetb, 
n. 1802 ; 1835—41 primul secretar pentru Irlanda, 
1850—52 cancelar al ducatului Lancaster ; 1855 
pànâ 1858 çi 1859 —64 Loi-dlieutenant pentru 
Irlanda. O càlàtorie în Orient a descris-o în »A 
diary inTurkish and Greek waters«( 1854). f 1864. 
S’a ocupat çi eu poesia; «The second vision of 
Daniel», (1858).

Carllçtil, V. Carlos.
Carimann, 1) G., fini lui Carol Mai-tell çi alGer- 

trudei, fratele mai bëtrân al lui Pipin oel Mic, eu 
care a împâi’fit moçtenirea pàrinteascâ în 741. C. 
a primit Austrasia, Alemania çi Tueringia. In 747 a 
abdicat în favorul 6ului sëu Drogo, apoi s’a retras 
în mànàstirea benedictinilor din Monte-Cassino. 
Când Pipin la rugarea pontificelui Çtefan III a 
pornit în Italia (754) în contra lui Aistulf, regele 
Longobai'4ilor, C., care a agitat în contra acestei 
expedifiuni, fù prins çi internat în mânâstirea 
din Vienne, unde f în 17 Aug. 754. 2) C., fiul 
al doilea al lui Pipin oel Mic ; dupâ moartea acestuia 
împârfi imperiul francon ou fratele sëu Carol 
oel Mare. Intre frafi a erupt disoordie çi imperiul 
stete în pragul resboiului civil, când C. mûri 
ou moarte subità, sofia sa Gerberga dimpreunâ 
eu bâiefii çi oâfi-va credinoioçi s’a reîntors la 
pârintele sëu Desideriu. t în mod subit 771. 
3) C., flul cel mai bëtrân al lui Ludovic Germanul, 
care se resculà de mai multe ori în contra ta- 
tàlui sëu, dupâ moartea acestuia primi o parte 
din imperiu. In 877 se înooronà rege al Italie!, 
t 880. |T. F.]

Carlos, Don, 1) C. infante spaniol, cel dintâiu 
fiu al lui Filip II, n. 1545, f 1568. Un diplomat 
contimporan îl descrie în modul urmàtor: «are 
frunte ângustâ, gurâ càscatâ, piept ooçit, gîb, 
piciorul drept mai scurt decât cel stàng; voce 
de tôt subfire, hàbâuc. Cu un cuvent : un nevoiaç 
demn de compàtimire. Desvoltarea spiritualâ a 
fost asemenea formel exterioare». A fost lenos, 
cu aplioàri rele çi extravagante. Unioa patimâ 
i-a fost mânoarea, fârà îndoialâ un simptom 
al unui morb familial-, (bunica lui Filip II çi 
mâtuça sa lohanna au fost nebune). In 1567 C. 
a provocat in tainà nafiunea spaniolâ, sà-i dee 
200,000 galbeni, cu carisâformeze caste încoritra 
tatâlui séu. In anul m-mâtor a voit sâ ucidâ pe 
tatal sëu, din care causa Filip 1-a pus în înehi- 
soaro. Din acest fapt istorie s’an nàscut multe 
legende, cari presintà pe C. ca u figura eroicà.
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Campistron, Lefèvre, Alfieri, Rusel, dar eu deo- 
sebire Schiller a fâcut din C. un erou-martir 
al libertàtii çi amorului idéal. Toate aceste istoria 
nu le poate accepta. (Cf. Rauke, Zur Gesch. des 
Don C. ; Büdinger, Don Carlos' Haft und Tod.)

2) C. (Don) Bourbon Maria losif Isidor, 
principe, prétendent al tronului spaniol, n. 1788, 
1 1855 ; fini al doilea al lui Carol IV, rege spaniol 
çi frate al lui Ferdinand YII. Alungat dimpreunâ 
eu acesta din Spania prin Napoléon I, a fost 
dus în înehisoare francesâ. Dupa restaiira(iune 
Ferdinand VII a luat de a doua sotie pe fica 
mai mare, iar C. pe fica mai mica a reg. port, 
loan VI (1816), delà care i-s’au nâscut trei 
fii. La început spera câ dupa fratele sèu, 
a cârui câsàtorie pânâ într’un timp a remas 
stearpâ, C. va moçteni tronul, çi din aceasta 
causa $i-a câçtigat aderenti din eler çi nobilime. 
Dar contrarii lui C. au îndemnat pe rege, ca 
dupa moartea sofiei sale (1829) sa se casàtoreascà 
eu principesa Maria Cristina çi sa suspende legea 
salianà (care eschide femelle delà tron). In 
10 Oct. 1830 regina a dat viatS infante! Maria 
Isabela, care fù declaratâ moçtenitoare a tro
nului. Din acest moment relatiunile dintre rege 
ri fi'atele sèu au devenit tôt mai duçmànoase, 
încât regele a exilât în Portugalia çi mai târ(}iu 
în Statul Papal pe Don C., sotia sa çi pe cel 
mai mare fiu al acestora. Dupa moartea lui 
Ferd. VII (29 Sept. 1833), C. s’a proclamât rege 
al Spaniei, çi-a organisât în tara o partidâ, care 
dupa nuineleluis’anumit Carlifti. Reginavëduvâ, 
ca regenta a déclarât rebel pe Don C., care 
s’a réfugiât la regele portughez Don Miguel, de 
unde apoi s’a mutât in Anglia (1834). Dupa ce 
a refusât apanagiul annal, oferit de regina vë- 
duvà, a mers în Paris, de aici în Bayonne, unde 
ri-a organisât partidul, çi a început resboiul civil, 
care a durât eu noroc variu pânâ în 1839, când 
C. fù ne voit a se retrage în Francia. Din causa 
desbinàrilor ivite în sinul Carliçtilor C. a re- 
nuntat la tron in favorul fiului sëu cel mai mare 
( 1845), apoi s’a mutât în Austria, unde sub nu- 
mele conte Molina a mai trait 10 ani.

3) O., (Don) Ludovic Ferdinand de Bourbon, 
duce de Asturia, cel mai bëtrân fiu al lui don C. 2) ; 
n. 1818,1 1863. Dupa moartea tatâlui sëu conte 
de Montemolin. Çi acesta a luptat pentru tronul 
Spaniei, dar fârâ résultat. Fiind prins, 1-au pus 
pe picior liber numai dupa ce a abdicat de 
tronul Spaniei.

4) C. (Don) Carol Maria de los Dolores loan
Isidor losif, etc., duce de Madrid, nepotul lui 
don C. 2), n. 1848. Dupa abdicarea unchiului sëu, 
contele Montemolin, a pâçit ca prétendent la 
tronul spaniol sub numele Carol VII. In 1868 
a mers la frontiera Spaniei, a provocat pe Basci 
la resboiu, dar rescoala fù suprimatâ ; 1872 s’a res- 
culat din nou, dar generalul Serrano 1-a alungat 
din jearà. Dupa retragerea lui Amadeus, 1873, 
çi-a îucercat norocul a treia oarâ. Reportând con- 
siderabile isbâncji, guvemul spaniol in aceste mo- 
mente critice a proclamât de rege pe Alfom, 
fiul reginei Isabela, de atunci steaua norocului 
a apus pentni don C. Pârâsit de partisanii sëi 
s’a dus la Londra, de acolo în America. Delà 
sotia sa Margareta de Parma ii s’au nâscut 4 fice 
çi principele laynie. [T. F.]

Cârlova, Vasile, poet roman, n. 1809 în Tîr-

goviçte, a lâsat numai vr’o 5—6 poesii lirice; 
Ruinele Tîrgoviçtei, Pâstoi-ul întristat, Marçul 
oçtirei romane, Inserai'ea, ç. a., însâ aceste cân- 
tece, prin limba çi versificatiunea lor armonioasâ 
çi dulce, prin seriositatea çi profunditatea sim- 
temintelor çi cugotârilor revelau cel mai frumos 
talent poetic, ce se ivise pânâ atunci intre 
Romani. Intrat de tinër în armatâ, fù învitat 
într’o (}i în Bucuresci la nunta unei fete, po 
care o iubia eu focul primului amor. Sdrobit de 
durere, întorcêndu-se la Craiova, unde era oficier 
în garnisoanâ, preste eâteva ()üe mûri (1831), 
abia de 22 ani.

Carlovëti v- Karlowdtz.
Carlovingl, dinastie franconâ, care îutru in- 

ceput a purtat oficiul de Major domus în vechiul 
imperiu francon. In 751 prin Pipin cel Mic s’a 
ridicat pe tron çi prin nepotii lui Carol cel Mare, 
fiii lui Ludovic Piul, s’a divisât în trei ramuri, 
cel ital.-lotar., care s’a stins déjà în 875, ramul 
german, stins în 911, çi cel francez, stins în 9!)4. 
Patria acestei renumite familii a fost Austiasia, 
iar protopârintele ei Arnulf, episcopul din Metz, 
al cârui fiu Ansegisü a luat în câsâtorie pe fica 
lui Pipin Landen, major domus din Austrasia. 
Din aceastâ câsâtorie s’a nâscut Ptptn deHeristal, 
care dupâ lupta glorioasâ delà Tetri ajunse sin- 
gurul Major domus al imperiului francon. I-a 
urmat în acest oficiu fiul sëu nelegiuit, Carol 
Mariell, dupâ acesta fii sëi : Garlmann çi Pipin 
cel Mic. Dupâ retragerea lui Carlmann, Pipin 
eu învoirea pontificelui a închis într’o mânâstire 
pe ultimul rege din dinastia Merovingilor (Hil- 
derich III) çi s’a proclamât rege al francilor C751 ). 
Fiul acestuia, Carol cel Mare, dupâ moartea 
fratelui sëu Carlmann, deveni singurul domnitor 
al imperiului francon, çi în 800 restaura im- 
periul roman apusean. Dupâ moartea lui au is- 
buenit mari frâmêntâri în imperiu, cari s’au 
terminât eu împâoarea delà Verdun. Nepotii lui 
Carol cel Mare au împârtit imperiul între sine. 
Lothar a primit coroana împërâteascâ, Italia 
çi un teritor ângust delà Marea mediteranâ pânâ 
la Marea nordicâ, lângâ fluviile Rhône, Saône 
çi Rin ; Ludovic Germanul teritorul înspre est 
delà Rin ; iar Carol PLepivul posesiuiiile situate 
înspre vest delà posesiunile lui Lotliar. Pe basa 
acestei împâi’tiri s’au desvoltat mai tàrcjiucele trei 
regate : Italia, Germania çi Francia. [T. F.]

Carlsbad, v. Earlsbad.
Carisberg, numit de Romani Calisperg, com. 

rur. în Bucovina, câp. çi j. Râdâut, parochie 
apuseanâ, eu moçie mânâstireascâ, colonie çvà- 
beascâ; are 951 loc. (10 ort., 882 cat. çi 59 mes.); 
çcoalâ primarâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Carludovloa, R. et P. (botan.) gen de plante 
arborescente din fam. Cyclanthaceae, trib. Car- 
ludoviceae din America tropicalâ. Din foile delà 
C. palmata R. et P. se fac pâlàriile de P^aina. 
Aceasta çi alte specii — de portul Palmierilor — 
se cultivâ la noi în florâria caldâ. [A. Pr-]

Carlyle, Thomas, unul dintre cei mai vestiji 
scriitori cnglezi, n. 1795 dintr’o famille (erâ- 
neascâ din Scotia. A studiat în Edinburg teo- 
logia, dreptul çi limbile moderne. A scris in En- 
oiclopedia lui Brewster articole de valoare asupra 
lui Montesquieu, Montaigne, Nelson çi celor doi 
Pitt (1823). Opéré mai însemnate: »The frenen 
révolution» (istoria revolutiunii franoeze), 1837 ;



Cârma — Câmioeni. 729
»On Horoes, hero worship and the heroic in the 
histoiyo (ei'oii, oultul eroilor çi sentimental eroic, 
în istorie), scrierea cea mai célébra a lui C. apâ- 
nitâ în 1840. In ea e résumât sistemul politic 
al autorului. Dupa C. numai eroii au dreptul de 
a guverna popoarele çi datoria popoarelor este 
a descoperi pe aceste flinte providentiale çi 
a li-SB supune orbesce. Cromwell çi Napoléon 
sûut présentât! ca tipul eroismului. C. a mai scris 
nEssays» 1840, culegere de articole sorise de el 
îu diferite reviste; »The Past and the présent 
Time* (trecutul çi présentai), 1843 ; »0. Cromwells 
Ijetters and Speeches® (corespondenta çi discuisu- 
lile lui Oliver Cromwell), 1846 ; »The History of 
Frederick the Great® 6 vol., 1858—65. La 1865 fù 
aies cancelar al universitàtii din Oxford în locul 
lui Gladstone, f 1881. [Dr. G. M—u.]

Cârma, (marina) aparat ataçat la papa unui 
bastiment; servà pentru a oârmi bastimentul în 
orioe directiune. Se compune dintr’un plan ver
tical, complect eufundat în apâ, care prin aju- 
torul unei bare poate û açezat astfel, ca sa for- 
ineze un unghiu eu quila vasului : apa lovind 
aoest plan, în mersul vasului, forteazà prova lui 
in directia in care s’a pus C. Cànd bastimentul 
trebue sa meai'gâ drept, C. remâne în planul 
quilei vasului çi astfel nu are nici o actiune. 
Ûuele bastimente mici au 2 C. ; una la provà, 
alta la pupâ; efectul celei din provâ este de a 
inai'i efectul celei din pupà.

Cârmace, penele din coada paserilor, eu caii 
reguleazâ directiunea sboruiui (v. çi Pene).

Carmarthen, 1) cel mai; mare comitat în du- 
catulengl. Wales, 2,405 km3., 130,574 loc. ; 2) capi
tula coniitatului C., lângâ rîul Towy, pu 10,338 loc., 
cari se ocupâ eu pescâritul çi fabricatia de bas
timente.

Carmellt, ord câlugâresc catoUc, fundat la 1156 
de càtrà Berthold dm Calabria, care dimpreunà 
eu 10 cruciafi îu semn de multâmitâ, câ au putut 
învinge pe Mohamedani la Antiochia, au con
struit O casa làngà spelunca, în care se (Jice cà 
s’a refusât oarecând profetul Die pe muntele 
Carmil în Palestina, çi au îmbrâtoçat o viafà 
monachala foarte austerâ. C. eu timpul s’au în- 
inultit çi în Europa; unii din ei luorâ ca misio- 
nari în Siria, India esticâ çi în America centralâ.

[Dr. Is. M.[
Carmen, t'iatj poesie ocasionalà, cântec; gra{ie, 

farinée.
Carmenae, v. Camenae.
Carmen Sylva, pseudouimul literar al M. S. 

Elisaveta, regina Eomâniei, (v. Elisaveta).
Carmenta, dupa mitol. romanà a fost maina lui 

Evandor, al primului colonistpe muntele Palatin 
m Roma, çi pentm aceasta ea se numesce çi 
niaina cetàtii. C. a fost çi profetâ, çi a profetit 
mârirea Romei.

Carmil, munte în Palestina, pe partea sudicâ 
a sinului delà Akka, are multe peçteri; se dis- 
tinge prin frumseta sa, prin bogâtia în arbori 
ÇI pâçuni mânoase. Déjà in secl. IV s’au retras 
pe acest nmnte sihastri creçtini. Sub conducerea 
lui Berthold din Calabria mai multi pelegrini în- 
temeiarâ la 1156 o mànàstire pe C., dând astfel 
nascere ordului Carinéli(ilor. (v. Carraelit.)

Carmin, materie colorantâ roçie, foarte fru- 
moMà, produsâ de inseota Coccus cacti. Prin- 
oipiul colorant este acidul earminic, care e foarte

Kuciclopodia roinâmi. Vol. I.

solubil în amouiao. Servesce în vapsitprie ; çi 
picturâ.

Carminatlva, (med.) remedii ce au însuçirea 
de a alunga gazurile aglomeiate' în intestine. 
C. sûnt; diverse oleuri eterice, camforul, eterul, 
cloroformul, etc.

Càrmîz, v. Coçenila. (Coccus cacti).
Carna, dupa mitologia romanà o 4iuà, care in- 

tàresce iniina çi cele dinlâuntru, çi pentru aceasta 
Romani i se rugau de ea, ca sa le dee sànàtato 
çi binecuvêntare. C. pânâ ce marna zaoe în sep- 
têmâna nascerii, pàzesce uçile çi ferestrile, ça 
sà nu între în casa spirit necurat, çi din acçst 
punct de vedere se identificà eu Cardea. (v. ac.)

[Atm.]
Cârna, 1) G., com. rur. în Rom., j. Dolj, eu 

1470 loc. ; ai’e 1 bisericà çi o çcoalâ mixtà; lângà 
com. se aflâ baltq C. eu o suprafa(â de 500 pog. 
2) C., com. în Ung., cott. Albei-inf., eu 912 loc. 
rom. gr. or.

Cârnâ-lemne, dupa pov. romane e un lu-ieç. 
Agheran viteazul întrând în pàdure, vétjù un 
om gros çi înalt ca un munte, încât ajungea eu 
oapul în non; era C. [Atm.]

Carnalit, minerai, clorurà de potasiu çi do mag- 
nesiu hîdratatâ ; oristaliseazà în sistemul rombic. 
C. e mineralul cel mai important în industria 
potasiului. Se gâsesce la Stassturt çi Kalusz.

Carnarvon, 1) comitat în ducatul engl. Wales, 
1495 km.3,118,225 loo. ; 2) capitula comitatului C., 
spre sud-vest delà marele pod Britannia, 9,804 loc.; 
pescârit çi fabricatie de nài.

Cârna|i, alimente preparate din ma(e çuràjito, 
umplute eu carne tocatà, amestecata eu saro, 
piper, salitru (salpeter), câte odatâ eu ficat, siinge, 
slâninà, fàinà çi alte substan]e alimentare. C. 
care nu se mânàncâ în stare proaspètà se con
serva prin afumare. In C. rëu oonservati se pot 
nasce, prin fermentarea carnei, Ptomaine, alca
loïde cadaverice, foarte otràvitoare. C. mai pot 
vàtëma sânëtatea, daeâ sûnt prépara]! din çarnea 
animalelor bolnave sau daeà pentru conservare 
li-s’au adâugat acid salicilic, acid boric çi alto 
asemenea materii conservafoare.

Carne, musculatura, formata din fibrile inus- 
oulare striate (cu dungi transversale), partea cea 
mai nutritivà a corpului animal, bogatâ în ali- 
mentele cele mai prejioase, în fîbrinâ çi albu- 
minâ, ea mai confine grâsime, gelatinâ çi sâniri. 
Pentni ca C. sà represinte un bun aliment, trebue 
sà nu fie descompusà prin rea conservare, sà 
provinà delà animale sànâtoaso çi sà lie bine 
fiartà sau friptà.

Carne vie, (med.) termin poporal peutru gra- 
nula]iuuea (v. ac.) fungoasà, prea abundentâ.

Carneol, varietate galben-roçie de quarz. Se 
întrebuinfeazà în bijuterie. (V. Calcedon).

Carneval, 1) (Jiua premergâtoare începutului 
postulai mare; 2) dulcele cràciunului începênd 
din 6 lan. (Botezul Dlui) pànà la prinderea pos- 
tului mare, mai tàrijiu redus în apus la 3—11 
(Jile înainte de prinderea postului mare, ce se 
serbeazà ou jocuri, mascarade, etc. ; Serbarea 
C.-lui e làfità mai aies în Italia.

Cârnicenl, com. rur. în Rom., i. laçi, formatà 
din sat. C., Çetrâreni, Probota, BÏândesoi, Raiul, 
'figànaçi (tîrguçor) çi Perieni, eu 2648 loo. ; are 
5 biserici çi 3 çcoale; în 'fîgânaçi este judecà- 
torie de ocol.

47



730 Carniola — Carnuntum.

Carniola, fCargneule, Cornieule) rocâ, o do- 
lomita cavernoast^ caracteristicâ pentrn triasul 
Àlpilor occideotali.

Carnlolla, (Krain), ducat, {eara ereditarâ a im- 
periului austriac, situatâ între Carintia, Stiria, 
Croatia, Istria, Gôrz çi Gradisca, avênd o supia- 
fatâ de 9965 km.* C. e {earâ muntoasâ, aparfi- 
nênd aistemului de munti al Alpilor (Alpii car- 
nici, A. C.-ei, v. Alpi). Rîurile mai principale 
sûnt Sava, Guipa, Feistritz, Gurk, etc., lacuri 
periodice âncà are multe. Clima C.-ei ai’atà os- 
cilatiuni foarte mari, în genere e cam asprâ, 
mai domoalâ în vâile soutite de tora. C. a fost 
de multe ori, mai în urmâ în 1897 (Laibach), 
bâutuita de cutremure de pâment. Locuitorii 
(498,958 suflete) sûnt 940/0 Sloveni, restai Ger- 
mani, Croa(i, Italieni çi Ladini, çi se ocupâ eu 
agricultara, crescerea vitelor, bàieçital çi pâdn- 
râritul ; produotele agricole nu acoper trebuin- 
tele terii ; industria e representatâ prin pânzârii, 
dantele simple, unelte de fier, articole de lemn, 
vase de lut çi de piatrâ, etc. ; comeroiu de transit, 
mijlocit prin câteva linii ferate (447'6 km.). In- 
structia o servesc 4 gimnasii, 1 çcoalâ realâ, 1 pre- 
parandie, 359 çcoale poporale çi câteva çcoale 
spéciale. Pe basa legii din 1896 C. tiimite în 
senatal imperia! 10 représentant!. Dieta provin- 
cialâ a C.-ei are 37 membri. In privinta admi- 
nistrativâ C. e împârtitâ în 11 cercuri çi capitata 
Laibach. — Carol cel mare cucerind C., a dat-o 
mMchionilor de Friaul ; mai târcjiu C. avea mar- 
chioni propiii, 1093—1335 snb patriarchul de 
Aquileia, 1335 resp. 1373 trecù la Austria. 1364 
ducat, 1849 tsarâ constitutionalâ.

Garnit sau àupitul, operatiunea prin oare se 
delaturâ o parte din tulpina verde a plante! ou 
scopul de a accéléra desvoltarea celoralalte parti. 
Se (^nesc sau se ciupesc mai aies vîitarile 
veriji ale ràmurelelor de vitâ de vie, de pbmi 
tineri, de pepeni, lubenite, crastaveti, etc.

Carnivoare, în întelesul larg al cuvéntalui, se 
dà acest nume animalelor cari se nutresc eu 
carne, sinonim eufre. Carnasierej în zoologie însâ, 
C. se numesce un ordin de carnasiere. C. sûnt 
animale quadrupède eu 4 sau 5 degete ongui- 
culate la toate membrele. Ele au la fiecare falcâ 
2 dinti Inngi, caninii, înti'e cari se aflà 6 in- 
cîsm. C.-le au au()ul foarte fin, odoratul de o sub- 
tilitate extremâ. Se subîmparte aceastà famille 
în 3 triburi: 1) Plantigradele, calcâ pe toatà 
talpa piciorului; astfel sûnt: urçii. 2) Digiti- 
gra^le, c^cà numai în vîrful degetelor: cânii, 
pisicele, hienele, etc. 3) Amphihiile, eu mem
brele transformate în organe de înotat: phocele.

Carnot, 1) C. Laeare Nicolas Marguerite, 
Conte, bârbat de stat franc., n. 1753 în Nolay 
în Bnrgund. La începutul revol. franc, a fost 
càpitan-inginer, 1791 membru al legislativei ; ca 
membru în comisiunea pentru binele public a 
condus afacerile militare çi a contribuit esential 
la victoriile câçtigate de armatele republicane. 
1795 membru al directoriului ; 1797 suspitionat 
câ ar avé sentimente roialiste, fù condamnât la 
deportatiune ; C. s’a réfugiât în Germania. 1800 
rainistru de resboiu, 1802 membru al tribuda- 
tului. Dupa proclamarea imperiului a trait retras, 
ocupându-se eu lucrâri sciintifice. 1814aapërat 
o^ul Antwerpen. Dupa reîntoarcerea Bourbo- 
nilor, a fost exilât (1815). f 1823 în Magdeburg.

Opéré: »De la défense des places fortes», »Piin- 
cipes fondamentaux de l’équilibre et du mou
vement», »Don Quichotte», poem comio.

2) C. Marie François Sadi, om de stat franc, 
n. 1837 în Limoges; a studiat ingineria. 1871 
membru al adunârii nationale; 1880—81 mi- 
nistru al lucrârilor publics în cabinetul Ferry 
1885—86 ministru de finante în cabinetelè 
Brisson çi Freycinet. Dupa retragerea lui Grévy, 
aies president al republicei franc. (3 Dec. 1887)1 
C. a fost asasinat (24 lan. 1894) de càtrâ anar- 
chistal Santo Caserio in oraçul Lyon, unde a 
mers sa vadâ expositia de arte çi industrie. (Cf. 
Py, Sadi C., sa vie, ses oeuvres, sa nolitiirue. 
1837—87.)

Cârnu, fost schit în j. Buzëu (Rom.), coin. 
Ruçiavètu, pendinte de mânàstirea Câldâruçaui, 
zidit la 1536 de Miroea-Voda çi Doamna Chiajna; 
aiji e bisericà de mir, cea mai veche în jude(. 
Nu départe de acest schit s’a dat la 1821 o 
crâucenâ luptà între Turci çi Ai-vati (Croati). 
Lângâ acest schit se aflâ un isvor de apâ mi- 
neralâ, ce contins suif çi sâniri.

Cârnul, Nieolae Spatar Milescu, unul din cei 
mai extraordinari Romani, câruia mai ou drept 
deoât lui Gheorghe Çtefan i-se poate atribui cu- 
vêntul lui M. Costin »nasc çi în Moldova oameni.» 
Boier delà Vasluiu la curtea domneascà ( 1660—62) 
aspira la tron, de aceea i-so taie nasul. Fugo 
în Muntenia ; ajunge capuchihae la Constantiuo- 
pole, apoi »a fugit în teara nemteasoâ çi a gàsit 
acolo un doftor de-i tôt sloboijia sâugele din 
obraz çi-1 botia la nas; çi aça, din (Ji în (}i, sân- 
gele se închiega, de i-a crescut nasul la loc, de 
s’a tamâduit; iar când a venit aici in (earâ la 
domnia lui Hieç Vodâ (1668) numai de abia s’a 
fost cunoscênd nasul câ-i tàiat« (Neculcea). In 
Germania a fost la curtea lui Frédéric “Wilhelm, 
marele elector, delà care s’a dus în Svedia, unde 
aîntratîntreînvëtati, expunend ideile ortodoxilor 
asupra présentai reale a lui Christos în pnnea 
çi vinid delà cumineeàtur-à. Aceastà expunere a 
venit în mânile Janseniçtilor la Port-Royal. In 
1672 Spàtarul era în Mosova, traducëtor la can- 
celaria ambasadorilor, çi în 1674 împëi atul Alexie 
îl trimite eu o misiune importantà în China. 
Trece prin Tobolsk, lenisseisk, Irkutsk, Nercinsk, 
întrà in teara Amurului çi apoi in Peking, de 
unde revine în Moseva la începutul a. 1678. Se 
pare câ a mai fàcut o eâtâtorie în China çi a trait 
sfetnic la Petru cel Mare. »Çi când au ras barbele 
împëratal Moscalilor, atunci când çi-au schimbat 
portul, atunci singur împëratul i-au ras barba 
eu inâna lui». (N.) f pe la 1714. A scris foarte 
mult în rüseçte, istorie, lexicografie, comentar 
asupra profetiilor, tratat asupra hieroglifelor, oâ- 
làtorii, mai aies »Descrierea marelui fluviu Amur, 
care formeazâ limita între coloniile riiseçti çi 
China», iar în românesce a créât limba sorisà 
prin admirabila traducere a Bibliei din Bucu- 
resci, 1688. (Cf. Haçdeu Columna lui Traian; B. 
Picot: Notes b. sur N. Spatar Milescu. Paiis, 
1883; A. Philippide 1. L. R. 1888; A. D. Xe- 
nopol, vol. IV.) [1. S. F.]

Carnuntuin, statiune militarâ, mai tâi'4iu for- 
târeatà romanà lângâ Dunâreîn Pannonia(.4ustria 
inf. între Petronell çi Altenburgul germ.) C. a fost 
centrul fortificatiilor romane dealungul Dunàrii, 
çi s’a bucurat de deosebitâ îngrijire din partea
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mai inultor împërati (Tespasian, Traian), unii 
au §i cercetat-o (Marc Aurel, Diocletian, etc.) 
In secl. IV. C. fù distrus de (îennani, se rezidi 
sub Valentinian, §i fù nimicit — probabil — de 
Maghiari. In timpul din arma s’a format în Yieaa 
0 societate >Carauntum« peutru a sâvirçi sâpaturi 
în ruinele C.-lui.

Caro, Elme Marie, filosof franc., n. 1820 în 
Poitiers, din 1867 profesor la universitatea din 
Paris, membru al acadomiei franceze. Scriitor 
productiv ; a sciis : »L’idée de Dieu et ses nou
veaux critiques»; »Le matérialisme et la science»; 
«Nouvelles études», etc.

Carol I, delà 10 Maiu 1866 Principe, delà 
UMartie 1881 Bege al României, n. 8 Âpr. 1839, 
al doilealiu al Principelui Earl Anton de Hohen- 
zollem-Sigmaringen, întrâ la 1857 în armata 
prusianâ, e 1859 sublocotenent în regîm. de ar- 
tilerie al gardei, oâlàtoresoe în Francia, Anglia, 
Spania Africa septentr., urmeazâ apoi cursurile 
istoiîce la univers. Bonn înainteazâ la 1863 
locot. în regim. 2 al dragonilorde gai'dâ. In toamna 
1863 e oaspele împëratului Napoléon III la Com
pïègne. In 1864 ia parte la resboiul contra Da- 
nezilor în Schleswig-Holstein, fiind în relafiuni 
intime eu Priucipele de Coroanâ al Prusiei (mai 
pe unnâ împëratul Friedrich III). La reîntoar- 
cerea din Schleswig e nnmit capitan de cavalerie. 
Dupa detrouarea lui Cuza Vodâ (11 Febr. 1866)

dupii refusai contelui Filip do Flandra de a 
veni in România, un plebiscit efectuat în 4dole 
2—8 Aprilie 1866, alege eu 685,000 voturi contra 
a 224 pe Priucipele C. Domn al României. La 
10 Maiu 1866 tênërul Domnitor, deabia în vîrstâ 
de 27 ani, sustinut si de asentimentul lui Na
poléon III si al lui Bismarck, sosesce în Bu- 
curesoi si depune în adunarea constituantâ, pre- 
sidatâ de Manolache Eostaki (v. ac.), jurâmêntul 
de a domnî ca Domn constituîional, iar noua 
conatitu(iune e promulgatâ la 1 Iulie al ace- 
luiasi an. Primul minister format de Princi- 
pele Carol I e uu minister de coalifie (Lascar 
Catargi si Mavrogeni, alâturi de C. A. Rosetti si 
I. Bràtianu, impreunâ en Dim. A. Sturdza), dar 
nu dureazâ decàt 2 luni, si de aeî încolo în timp 
de 5 ani se schimbà K) cabinete si se fac vr’o 
30 modificâri ministeriale partiale, pânà când 
delà Mai’tie 1871 înainte, delà un al doilea ca
binet L. Catargi, încep ministerele mai durabile. 
Dosele schimbàri de ministère în acei 5 ani diu- 
tâiu dovedesc nedeprinderea fireascâ a partidelor 
de atunci eu formele constitutionale ; dar ade- 
vêrata greutate a domniei lui Carol I, în prima 
ei decadà, era lipsa de simtemênt dinastic la mulfi 
din oamenii politici, mai aies în partidul liberal, 
si nesignran^ armatei, sdrunciuatâ în spiritul 
ei de disciplina prin participarea activa la res- 
tuj'narea lui Cuza Vodâ. Màiestria poUticâ, pria 
caro Principele Carol a învins aceste greutàti 
si a isbutit sâ faoa din România o tearâ monar- 
chicà si dinasticà în convingerea tuturor oame- 
nilor ei politici, este una dün cele mai remar- 
cabile aparitii în istoria contimporanâ si a înâltat 
la cel mai mare grad prestigiul acestui Domnitor 
nu numai în teai’a, care 1-a aies si care îl scie 
identifioat eu destinele ei, ci si în Europa în- 
treagâ. Aatfel peripetiile, prin cari a trecut C. 
pânà a ajuns la acest résultat extraordinar, .sûnt 
de interes istoric general.

Primainitiativâ a noului Domnitor a fost destep- 
tarea activitâtii economice prin crearea unei în- 
tinse retele de drumuri de fier. Concesiunea liniei 
delà Itcaui pânà la Vêrciorova e datà lui Strous- 
berg. Din nenorooire acest îndràznet întreprin- 
(Jëtor, în urma perturbàrii financiare causale de 
resboiul franoo-german delà 1870, face faliment. 
Penibila descurcare a statului român eu capita- 
listii prusieni, cari posedau actiile întreprinderii, 
se învenineazà în caméra din Bucuresci prin 
simpatiile multor deputati, mai aies din partidul 
liberal, pentru nefericita Francia si aversiunea 
lor în contra propunerilor delà Berlin, caro 
se resfrânge si m contra Principelui C. Acesta 
îsi siinte situatia sdruncinatà si printr’o scri- 
soare publicatâ îu «Allgemeine Zeitung» (27 lan. 
1871) isi pregâtesce abdicarea. Când în seara de 
10 Martie 1871, la un banohet dat de colonia ger- 
manà din Bucuresci pentru ()iua nascerii glorio- 
sului împèrat “Wilhelm I, consulul general al 
Prusiei, de Radowitz, este insultât de o oeatâ de 
oameni de pe stradà eu toleranta politiei (sub 
ministeriul loan Ghica), Principele C. convoaeâ 
pe fostii locotenenti domnesci L. Catargi si ge
neral Golescu pentru a le remite actui de ab- 
dicare. Dar resistenta lui L. Catargi si insistenta 
câtorva representanti ai puterilor strâine îl în- 
duplecà sà continue sarcina domniei. Se fornreazà 
la il Martie 1871 cabinetul conservator L. Catargi, 
care în timp de 5 ani restabilesce îu parte or- 
dinea, întemeiazâ finantele (ministrul Mavrogeni) 
si dâ 0 solufie prealabilà chestiei Strousberg. 
(Rescumpërarea definitivà a càüor ferate pe seama 
statului se face în 1880 sub ministeriul I. Brà
tianu). Remânênd cabinetul L. Catargi în mino- 
ritate la alegerile din Martie 1876, Principele C., 
preocupat de apropiata isbuenire a resboiului 
ruso-turcesc si condus de marele sëu tact politic, 
chiamà partidul überal la guvern si îneredinfeazà 
la 24 Iulie 1876 presidentia ministeriului lui I. 
Bràtianu, care o pàstreazà pânà la Martie 1888. 
In Oct. 1876 Bràtianu se duce la Livadia în Rusia, 
pentru a se în(elege eu împëratul Alexandre II 
si eu cancelarul Gorciacov. La 4 Apr. 1877 se în- 
cheie între România si Rusia oonvenfia pentru tre- 
cerea armatelor rusesci prin România si garan- 
tarea integrità(ii teritorului român. Iar dupâ decla- 
rarea resboiului din parteaRusilor în con traTurciei, 
(12 Aprilie 1877), Principele C. face sâ se déclaré 
în parlamentul român independen(a României, si 
0 accepta solemn la 10 Maiu 1877, instituind în 
aceeasi ()i oi'dinul «Steaua României» ca semn 
extern al deplinei suveranitâ(i. Hotàrît a provoca 
recunoascerea independen(ei eu armele în mânâ, 
Principele stàrue din toate puterile întru coope- 
rarea activà a armatei române alâturi de cea 
ruseascâ în contra Turciei, eu toatâ pârerea con- 
trarà a tatâlui sëu, a lui Moltke, si a multor po
litici români. El vedea în un asemenea resboiu 
adevërata renascere a României, si totdeodatà sin- 
gurul mijloc de regenerare a armatei. Diplomatia 
ruseascâ se împotrivea, dar dupà a doua înfrâii- 
gere a armatei rusesci la Plevna, Marele duce 
Nicolae prin déposa delà 19 Iulie cere insusi 
ajutorul român. Conducênd în persoanà armata 
sa (35,000 oameni eu 108 tunuri), Principele 
sosesce la 21 Aug. 1877 la Poradim làngâ Plevna, 
fiind numit comandantul superior al armatei ruso- 
române dinaintea Plevnei. Sub condneerea sa

471»
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trapele române iau ou asalt la 30 Aug. prima 
redntâ Grivi^a, fac apoi numeroase lucrâri de 
întarituri spre blocarea Plevuei çi contribuesc la 
càderea ei 91 la prindeiea lui Osman Paça în 4iua 
de 29 Novembre, pe când alte detaçamente ro
mâne ocupâ la 9 Novembre Rahova gi mai târ(}iu, 
la 12 lan. 1878 Smârdanul lângâ Vidin. In acest 
resboin statomica îngrijire aPrincipelui C. pentni 
întârirea gi înzestrarea armatei sale este înco- 
ronatâ de un succès stràlucit. Insâ tractatul 
preliminar de pace se încheie la San-Stefano 
(19 Febr.) fârâ participarea României, çi trac
tatul définit!V delà Berlin (1/13 Inlie 1878) îi 
impune pentru recunoascerea independen(ei mo- 
dificarea art. 7 din Constit. gi retrocederea celor 
3 distrlcte din Basarabia în schimbul Dobrogei. 
Dupa primirea acestor grele oonditii, Principele 
Carol este proclamât la 14 Martîe 1881 Rege al 
României, gi în acelagi an recunoscut de puteri. 
Intrat asfetel ou noul sëu Regat în concertul eu- 
ropean ca un factor de însemnâtate, C. orien- 
teazâ politica (eiii spre tripla alianfà prin 0 în- 
telegere între I. Brâtianu çi Principele Bismarck 
la G^tein gi inentine drepturile României în 
chestia Dunârii prin P. Carp, ministni la Viena 
(1883-84).

Ne mai putênd spera sa aibâ oopii din câsàtoria 
sa eu Elisavetade Wied (aàvîrgitâ la 3/15 Nov. 
1869), dupa moartea unicei fice Maria (-f 28 Mai't. 
1874), succesiunea la Trou 0 reguleazà în fa- 
voarea nepotului sèu de frate, Piincipelui Fer
dinand, care se însoarâ (29 Dec. 1892) ou Prin- 
cipesa Maria de Saxa-Coburg gi Gotha, nepoatâ 
de fiu a Reginei Angliei.

Rege constitu(ional, distins prin cea mai scru- 
puloasà îndeplinlre a datoriilor, C. este foarte 
réservât în privin(a administratiei, care remâne 
în sarcina gi pe respunderea diferitilor sëi mi- 
nistii, pàstreazâ însâ constant directia politicei 
externe,^ îngrijirea pentru apërarea (erii (forti- 
ficatiile în giurul Bucurescilor gi la Siret dupa 
sistemul Brialmont) gi pentru desvoltarea ei eco- 
nomicâ (mare^ul pod preste Dunàre la Cernavoda, 
portul Constan(a, navigafia maritimà). In pri- 
vin(a culturel intelectuale e un protector aotiv 
al Academiel Române, ale cârei gedin^e le pre- 
sideazâ uneori, precum presideazâ adese sesiunile 
anuale ale Sooietâtü Geografice ; dupa ini(iativa 
gi eu cheltuiala lui, Academia publicâ marele dic- 
(ionar etimologio al limbei române, iar în folosul 
studentUor imiversitari Regele C. a dâruit, eu 
ocasia aniversârii de 25 ani ai domniei; Sale, edi- 
ficiul, bibUoteca gi un capital de între(inere pentru 
frumoasa »Fundatiune universitarà Carol I.« (v. 
mai jos). Cu aoeste însuçiri çi dupa 0 astfel de 
activitate, Carol I a ajuns de mmt sa aibà în 
România 0 autoritate nemàrginita, gi sa fie con
sidérât gi în stràinàtate ca unul din monarchii 
cei mai cu minte.

FüNDAflUNEA UNIVERSITARA CaROL I.
La 3/15 Main 1891 Regele C. I. adreseazâ 

pregedintelui consiUului de ministri urmâtoarea 
sorisoare : «Preste câteva (Jile România va serba 
»a 25-a aniversare a Domniei Noastre.
^ xProvidenta a voit aceasta : din (Jiua când am 

«îndreptat primii Nostri pagi în aceasta fru- 
«moasa (earà, ea a revërsat cu înbelgugare bi- 
«necuvlntàrile sale asupra faptelor Noastre. Cu

«ajutoral ei am putut strâbate aoeastà lungà 
«trecere de vreme, încuiigiurat fiind din partoa 
osoumpului Nostru popor cu 0 încredere gj 0 
«iubire, cari au fost resplata cea mai dulce a 
«silintelor Noastre spre propâçirea çi fericirea lui.

«Urmând pilda bunilor Domni dintrecut, gi spre 
«amintirea faptelor îndeplinite în acest pâtrar de 
»veac, voim a înfiin(a un açezâmênt spre binole 
«tinerimii universitare delà toate facultâtUe din 
«teara, al câruia scop va fi de a procura stu- 
»den(iior un loc de întrunire, înzestrat cu 0 bi- 
•bliotecà totdeauna deschisâ, unde vor pute sa- 
«tisface iubirea 1er de studiu; de a veni îii nju- 
«toiTil acelora dintre dîngii cari întrepiind lu- 
•cràri spéciale sub directiunea profesorilor loi-, 
»sau pentru tipSrirea teselor; cum gi de a da 
«subventjuni acelora, cari din lipsâ de mijloace 
»ar fi siüti sa întrerupa studiile lor, în dauna 
«culturel generale a (erii.

«Spre îndeplinirea acestui scop, facem dauie, 
«de pe acum, Ministerului Cultelor çi Instr. pu- 
«büce O casa, ce se va clâdi cu cheltuiala Noastrâ, 
«dupa planurile aci alâturate, pe un loc açezat 
«în fa^ Palatului Nostru. Pnnem totodatâ la dis- 
»posi(ia aceluiagi Minister suma de 200,000 lei 
»in rentâ românâ de 5°/0.

«Agezâmêntul va purta numele de «Funda- 
«tiunea universitarà Carol I.«

«Dorinja Noastrâ, a Reginei gi a Principelui 
«Mogtenitor este, ca aceasta Fundatiune sa oon- 
«tribue a întàri frà(ia printre tinerimea univer- 
«sitarâ gi a hrâni simtemèntul patriotic, caro 
«înaltâ sufietul ei.

«Alegênd Noi îngine locul viitoarei clâdiri, am 
«vroit ca ea sa se ridice aproape de regedinfa 
«Noastrâ, adecà sub ochii gi sub ocrotirea Noastrâ, 
«fiindcâ vedem în tinera generaflune sperauta 
«patriei gi unul din sprijinele cele mai temeinice 
«ale Tronului çi Dinastiei Noastre.* ’

Clâdirea anun(atà prin aceasta scrisoare a fo.st 
terminata în 1893 gi înauguratà la 14 Mart. 1895. 
Ea este recundscutâ prin lege ca persoanà moralâ, 
dupa dorinta exprimatà de însugi Regele C. 1.

Regulamentul, dupa care se conduce Fuuda- 
(iunea, este publicat çi promulgat pe (jiua de 
8 Febr. 1895. Dupa acest regulament comitetul 
administrativ al Funda(iunii este compns din 
rectorii celor douë universitâti, din Buomesci gi 
lagi, din un delegat al Regelui gi din un director 
spécial numit pe 0 periodà de 3 ani de Mini- 
storiul de culte gi instr. publicâ. In afarâ de 
acest comitet mai func(ioneazâ un bibliotecar, 
care este în acelagi timp çi secretarul oomite- 
tului administrativ, precum çi custozi în nuinor 
nelimitat. Pundatiunea are un budget anual de 
circa 50,000 lei, provenit din venitul sumei de 
200,000 lei dâruitâ de Regele C. I, precum gi 
din donatiunile fâcute de Evlogie Gheorghiev gi 
Elena Dr.Turnescu, fiecai'e iarâgi côte200,000lei. 
Astfel câ în total F. dispune de un capital do 
6(X),0(X) lei, pe lângâ care se adaogâ gi ve- 
nitul delà închirierea unei pâr(i a localului sëu. 
Din budgetul F.-ei se întrefine 0 biblioteoâ (v. 
art. Bibüotecâ) gi se dau ajutoare la studonfi 
sâraci. — Dupâ statistica publicatâ de diree- 
torul Fundap'unii (Monitorul oficial al Regatului 
pe 1895-—97) se vede câ numoriil frecuentà-
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rilor a fost foarte ridioat. • Astâtji este neta- 
gàduit câ Fund. C. I contribue la ridicare ni- 
velului studiilor universitare în România, §i în 
spécial în Bucuresci. Biblioteca este Minuta în 
curent eu toate publicatiunile însemnàte în toate 
ramurile de sciintâ, çi este oondusâ numai în ve- 
derea intereselor tinerimii universitare. In 1897 
Fundatiunea între^ine 6 bursieri, dându-le o sub- 
ventiune de cftte 100 lei pe lunâ la fiecare, çi 
tipâresce tese reconiandate de juriul univeraitar 
pentru o sumâ de 6000 lei pe an. La 10 Maiu 
a Becârui an, direotorul Fundafinnii publics prin 
Monitorul Oiicial, o dare de samâ câtrâ Regele, 
de tôt mersul Funda^innii în anul expirât.

Carol, numeroÿi principi, régi çi împërati în 
Francia, (îermania, Bavaria, Brandenburg, Braun- 
sebweig, Burgund, Englitera, Lotharingia, Meck- 
lenburg, Neapole çi Sicilia, Austria, Parma, Por- 
tugalia, România, Saebsen-Weimar, Sardinia-Sa- 
voia, Svedia ?i Ungaria.

Caelovinoi.
1) C. Martell (»Ciocanul«), fiul maiordomului 

Pipin de Heristàl, n. pe la 689, ajunse 720 
maiordom al regatului francon ; supuse pe Frisi, 
Gavari ?i Alemani çi bâtù 732 pe Arabi, asigu- 
râud astfel lumea oroçtinà amenin^atâ çi civili- 
saÿia apuseanâ. f 741.

2) C. cel Mare, rege francon (delà 768) çi 
împërat roman (8(X)—814), fiul lui Pipin cel 
Scm't, n. 2 Apr. 742; delà 768—771 a domnit 
îinpreunâ eu fratele sëu Carlmann, dupa moartea 
acestuia delà 771 înainte singur. 772 a între- 
pi'ins supunerea Saxonilor, pe cari mai târcjiu 
i-a silit la primirea creçtinismului ; 773, aler- 
gànd în ajutorul papei, a supus pe Longo- 
bai'()i, al câror regat 1-a împreunat ou imperiul 
francon ; 778 a trecut în Spania contra Arabilor, 
dar a fost silit sa se reîntoarcâ eu mari pierderi ; 
788 a incorporât Bavaria, 791—796 a nimicit 
imperiul Avarilor. Inacesttimp imperiul francon 
se extindea spre sud pânà la Volturno çi Bbro, 
spre est pânà la Baba, Blba çi Sale, spre vest 
pânà la Ûceanul Atlantic, iar spre nord pânà 
la Bider. La 26 Dec. 800 a fost încoronat de 
oàtrà papa Léo III de împërat roman, çi astfel 
s'a reinfiinfat imperiul roman de vest. Pentru 
asigurarea imperiului sëu C. aduse multe legi 
folositoare, organisa puterea armatâ. promovà 
industria çi comerciul, întemeià sate çi zidî mâ- 
nàstiri, protegià sciinta çi artele, înfiinfà çcoale. 
0. a fost de patru ori câsâtorit. -f 28 lan. 814 
çi fù înmormêntat în catedrala din Aachen. Papa 
Paschalis III îl canonisà. Cf. Vétault, Charle
magne; Bôhmer, Regesta Imperii.

3) C. II, Plefuvul, împërat roman çi priniul 
rege al Franciei dupa separarea ei din imperiul 
francon prin tratatul delà Verdun (843); n. 823 
in Francfort 1/M, fiul împëratului Ludovic 
Piosnl, care vrénd a da çi lui C. o parte a im
periului a dat ansâ la resboiul dintre frati, sfîrçit 
mimai prin tratatul delà Verdun. C. era capri- 
tjos çi schimbàoios, de aceea abia a putut men- 
tiné integritatea regatului sëu; Aquitania çi 
IBretague tindeau la indépendant, iar litoralul 
era pustiit de Normani çi Mauri. La 870 Impâi^i 
eu Ludovic Germanicul Lotharingia; 875 fu în
coronat de câtrâ papa loan VUI de împërat 
roman. Vrêud a ocupa parfile Rinului, fù bâtut

876 la Andoriiach de fiii lui Ludovic Germanicul. 
t 877.

4) C. III, Grosul, împërat roman çi rege 
german, fiul lui Ludovic Germanul, n. 839. Delà 
tatâl sëu a primit Alemania, iar dupa moartea fra- 
filor sëi çi celelalte parti aile imperiului german. 
881 fù încoronat de împërat roman ; i-s’a 
supus çi Francia. Dar neputênd apëra imperiul 
contra Normanilor, a abcjis de tron 887 la dieta 
din Tribur. f 888. Cf. Dümmler, Geschichte des 
ostfrànkischen Reichs.

Impèra'p bomani.
5) C. IV, împërat roman (1346—78) fini regelui 

Boemiei loan, dm dinastia Luxemburg, n. 1316 
în Fraga; 1331 a administrât Italie de sus, 1334 
Moravia çi Boemia. 1346 a fost aies rege contra 
lui Ludovic Bavarezul. Dupa moartea acestuia 
(1347) a mituit pe Günther de Schwarzburg, 
aies împërat de partida contrarâ, ca sa ab()icâ de 
tron. 1355 a fost încoronat de împërat; 1356 
a edat Bula de aur (v. ac.), una dintre cele mai 
însemnàte legi ale imperiului. 1348 a întemeiat în 
Praga, dupa modelul celei din Paris, prima uni- 
versitate germanâ. A câçtigat provincüle Ffalzul 
superior, Silesia, Lausitz çi marca Brandenburg, 
f 1378 în Fraga, unde îçi aveapomposul sëu palat.

6) C. V, Habsburgnl împërat roman (1519—56), 
n. 1500 în Gent. La 1516 ajunse rege al Spaniei 
(C. I), iar la 1519 împërat al Germaniei. S’a în
coronat în Aachen (1520). Pe acest timp înee- 
puse a se làtî în Germania religiunea luteranà. 
C. convoeà adunarea delà "Worms (1521), pro- 
voeà pe Luther sâ-çi retragâ învëtâturile sale ; 
dar fârâ succès, câci Luther remase neclintit. 
C. pâçi ca apërâtor al catolicismului çi contrai' 
al lui Luther çi doctrinelor sale. La stàruinta 
lui C. adunarea din "Worms osândi învëtâturile 
lui Luther çi pe autor îl sooase de suh scutul 
legilor. Urmarea fù: resboiul religionar, în de- 
cursul câruia catolicii çi protestantii se nimicirâ 
reciproc. Protestantii îçi eluptarâ deplina liber- 
tate religionarâ (Adunarea delà Augsburg 1555). 
C. a purtat 4 lupte mari contra lui Francise I, 
reg. Francezilor, asemenea contra Italiei çi 
Turcilor. A fost ultimul împërat roman încoronat 
în Italia, Bologna (1530). Abcjise de domnie la 
1556 dupa ce s’a convins, câ s’a luptat contra 
spiritului timpului nou, câci deçi a remas învin- 
géter pe câinpulde resboiu, darreformele timpului 
çi legea progresului 1-au învins. In Spania îi urmîi 
fiul sëu Filip II, iar în Germania fratele sëu 
Ferdinand, j- 1558 în mânâstirea San-Gero- 
nimo de Juste din Spania. A fost cel din urmâ 
împërat médiéval. Cf. Robertson, History of the 
reign of Charles V ; Mignet, Rivalité de François I 
et de Charles V ; Ranke, Deutsche Geschichte 
im Zeitalter der Reformation.

7) C. VI, (C. III ca rege ungar) (1711—1740). 
Impërat german çi rege ungar. Ultimul domnitor 
din ramifi bàrbâtesc al dinastiei de Habsburg. 
B1 fusese rege al Spaniei, dar abijise de coroana 
Spaniei îndatâ dupa moartea fratelui sëu losif I 
çi primi pentru Spania : Belgia, Milanul, Neapolul 
çi Sardinia, pe care o schimbà mai târcjiu eu 
Sicilia. Se distinse prin organisarea Ungariei, 
care în urma învingerilor strâlucite ale lui Bugen 
de Savoia ajunse de tôt liberâ de Turci (pacea 
delaPassarovit 1718). O colonisa eu coloui germani
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çi sêrbi, etc. Institui consiliu] locotiitor, reor- 
ganisà armata .stabilâ çi dai ea permanentâ. Prin 
sanctiunea pragmaticâ (v. ac.), asigurà 
tj'onul Austro-Ungariei pe veci çi pentru ere(Jii 
sëi din partea femeiascâ. In în^elesol sanc^unei 
pragmatice îi urnià fica sa Maria Teresia, care 
se câsàtori eu prinoipele Francise de Lotharingia 
çi astfel înteineiarâ dinastia Habsbnrgo-Lotha- 
ringicâ, ai carei urmaçi pfinâ a(Ji domnesc în 
Austro-Ungaria. La 1733 s’a încurcat în resboiul 
de succesiune polon, a pierdut Neapolul çi Sicilia 
çi prin pacea delà Belgrad (1739), eu exoeptiunea 
Banatului, tôt ce a fost câçtiçat prin pacea delà 
Passarovit. Domnia sa s'a sfirçit eu pierderi în 
toute pârtile. f 1740.

8) C. VII Albrecht, împèrat roman (1742—45), 
n. 1697 în Bruxela, fini principelui elector de 
Bavaria Maximilian Emanuel; l'726 ajunge prin
cipe elector de Bavaria; 1731 ridicà protest contra 
sanc|iunii pragmatice (v. ac.), iar dupa moartea 
împëratului Carol VI a pàçit ca prétendent al 
(erilor amstriace, ajutat de Francia çi Spania; 
1741 ocupà Praga, 1742 fù aies împërat roman. 
Par trupele austriace îl alungarâ nu numai din 
Boemia, ci çi din Bavaria; numai alian^a eu 
Fridoric II al Prusiei i-a scutit tronul. f 1745.

Reoi in Francia.
9) C. I, V. C. cel Mare.
10) C. II, V. C. Pleçuvul.
11) C. III Naivul, fiul lui Ludovic Gnngavul, 

n. 879, a domnit 898—923 între continue lupte 
eu rivalii sëi la tron; 923 câ()ù în captivitatea 
contelui de Vermandois. f 929.

12) C. IVFrumosul, (1322—28), fiul lui FUip IV 
Frumosul, n. 1294; a domnit ca un despot. 
t 1328; eu el s’a stins partea bârbâteascâ a 
dinastiei Capetingenilor.

13) C. V Infeleptul, (1364—80), fiul lui loan 
cel Buu, n. 1337. Ajungênd tatâl sëu 1346 în 
capti vitate la Englezi, apreluat C. f rânele domniei ; 
1357 çi 1358 a suprimat révolta Parisienilor con- 
duçi de Marcel çi o révolta (eràneascà (Jaquerie); 
iai- 1360aîncheiat cuEnglezii pacea delaBrétigny. 
Dupa moartea tatâlui sëu 1364 a ocupat însuçi 
tronul, urmând o politicâ înteleaptâ; energicii sëi 
général! au alungat pe Englezi din toate tinuturile 
oou|iate, eu exceptiunea uner oraçe fortificate. A 
fost amie al sciintelor çi al savan|ilor; a în- 
fiin(at bibliotece çi a edificat Louvre-ul. -f 1380.

14) C. VI Nebunul, (1380—1422), fini lui 
C. V, n. 1368 în Paris; s’a urcat pe tron la 1380 
sub rogen(a lui Ludovic de Anjou. Domnia lui 
C. e plinâ de certele çi luptele partidelor politice ; 
1415 a nâvâlit çi Enric V, regele Angliei, în 
l'i-anoia. C., înebunit la 1393, + 1422.

15) C. VII Vietoriosul, (1422—61), fiul celui 
de mai înainte, n. 1403 în Paris, âneâ sub domnia 
tatâlui sëu a trebuit sa lupte pentru dreptul de 
succesiune. Englezii an botârît sâ punâ pe tronul 
Franoiei pe Enric VI, fiul lui Enric V ; au ocupat 
0 mare parte a terii, remânênd C. stâpân numai 
pe-partea sudicà. Englezii erau p’aci sâ ocupe 
Orléans-ul, cand se ivi Jeanne d’Arc, care eliberà 
acest oraç çi ocupà Eeims-ul, unde C. se încoronà 
de rege. 1435 se împâcà eu ducele de Burgundia ; 
1437 întià în Paris, apoi scoase pe Englezi din 
Francia, mai lâsând în stâpânirea lor numai 
fortul Calais. C. a fâcut ordine în finante çi jus-

ti(ie; prin sanctiunea pragmaticâ delà 1433 a 
asigurat din nou libertàtile bisericei gallicane- 
a reformat întreagâ administratia. Cf. Vallet de 
Viriville, Histoire de Charles VII.

16) C. VIII, (1483—98), fiul lui Ludovic XI, 
n. 1470 în Amboise. S’a urcat pe tron la 1483 ’■ 
1491 s’a càsàtorit eu Ana, fica ducelui de Bretagne’ 
çi âstfel çi ultimul ducat indépendant ajunse în 
posesiunea cwoanei franceze ; 1495 a ocupat re- 
gatul Neapolului, dar 1-a pierdut âneà în aoelaçi 
an. f 1498 în Amboise.

17) C. IX, (1560—74), fiul lui Enric II çi al 
Caterinei de Medici, n. 1550 in St. Germain-en- 
Laye. A urmat pe tron fratelui sëu Francise 11 
în 1560 ; cât a fost minor a condus mamâ-.sa 
regenta; 1563 1-a déclarât maior, dar s’a nisuit 
a-l tiné départe de afacei-ile terii, aça cà fap- 
tele regimului de pe timpul resboaielor buge- 
notice nu i-se pot atribui lui ; çi-a dat învoirea la 
înscenarea noptü lui Bartolomeiu (v.ae.) 
-f- 1574. Natura sa bunâ a fost selbâtàoitâ de 
câtrâ mamâ-sa.

18) C.XFüip, (1824—30), ulti mul eu acest nume 
dintre regii Franciei, nepotul lui Ludovic XV, 
n. 1757 în Versailles. In revulutiune a emigrat 
(1789) eu principele Condé; 1795 a cercat sâ 
debarcheze eu trupe engleze. 1814 a luat domnia 
în locul fratelui sëu Ludovic XVHI çi dupa ce 
regele mûri fârà ere()i, deveni 1824 însuçi rege. 
A domnit în mod absolutist, aça câ disposi- 
tiunile / sale ilegale au provooat revolutia din 
Iulie 1830. Alungat fiind, f 1836 în Gorz.

Régi în Engluera.
19) C. I, rege al Angliei çi Scotiei (1625—49), 

n. 1600 în Dunfermline^ fiul regelui laoob I, 
câruia îi urmà pe tron in 1625. Sub influenta 
ducelui de Buckingham, apoi a ministmlui sëu 
Thomas "Wectwortii (Strafford) a stat în con- 
tinuâ luptâ eu parlamentul; vrênd a introduce 
în Scotia în locul bisericei presbyteriane pe cea 
anglicanâ, a venit în confiiet eu Scotienii, iar 
mësurile sale absolutistice au dat ausâ la un 
resboiu eu opositia din parlamentul englez ; tru
pele regelui au fost bàtute în 1645 la Naseby, 
C. se réfugia în lagàrul Scotienilor, 1647 fù 
extradât, 1649 condamnât çi exécutât. Cf. Gar- 
diner, The first twoStuarts; Stern, Geschichte 
der Révolution in England.

20) C. II (1660—85), fiul celui de mai ua- 
inte, n. 1630 în Londra. La moartea tatâlui sëu 
(1649) petrecea în Haga. 1650 a debai-cat în 
Scotia; 1651 s’a încoronat în Scone. Expeditia 
sa în Enghtera însâ n’a succès, trupele sale au 
fost bâtute la Worcester (3 Sept. 1651) de armata 
republicei engleze. Dupâ resturnarea acesteia çi 
la chiemarea parlamentului englez 1660 a de- 
barcat în Englitera. Dar niçuintele sale pentru 
restaurarea catoücismului çi a monarchiei absolu
tistice 1-au adus înconflicte grave eu parlamentul, 
care, cunoscênd strimtoarea finautiarà, în care 
ajunse regele în urina resboaielor (1665—67 çi 
1672—74) eu Glanda, a sciut sâ-1 sileascâ a face 
concesiuni religicase çi politice. Sub domnia lui 
C. s’a început desfacerea parlamentului englez 
în cele doué mari partide politice Tory çi Whig. 
t 1685; pe patul de moarte a trecut la oato- 
licism. Cf. Ranke, Englische Ge-sebichte vor- 
nchmlich im 17-ten Jahrhundert.
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21) C. Eduard, munit »Tinërut prétendent», 

U. 1720 în Eoma, unde trâia tatal sëu lacob 
Eduard, fiul regelui lacob II, oare fù alungat 
1688. C. debaroà 1745 în Scotia, dar fù bâtut 
1746 de ducele de Cumberland. Se réfugia apoi 
în Francia; a trait în Roma §i Florent sub 
mimele conte de Albany, ajutat eu o pensie 
anualâ de curtea francezà. t 1788 în Borna. 
Ou moartea fratelui sëu, cardinalul de York, s’a 
stins la 1807 familia Stuart. Cf. Piohot, Histoire 
de Charles Edouard.

Régi în SianiNiA-SAVoiA.
22) C. Emanuel I, cel Mare, duce de Savoia 

(1580—1630), n. 1562 în castelul Rivoli, a urmat 
în domnia tatâlui sëu Emanuel Filibert în 1580. 
A stat când pe partea Spaniei, când pe a îm- 
pèratului roman, când pe a Franciei. Prin pacea 
delà Lyon (1601) eu Enric IV a câçtigat Saluzzo 
çi Provence, dar în curénd s’a încurcat în resboiu 
eu Francezii, cari au ocupat întreagà Sardinia. 
t 1630. In domnie i-a urmat fiul sëu Victor 
Amadeu I.

23) C. Emamcel I, rege al Sardiniei (1730—73), 
n. 1701 în Turin, a urmat pe tron tatâlui sëu 
Victor Amadeu II, care abdicase în 1730. In 
resboiul de succesiune polon a luptat ca aliat al 
Franciei $i Spaniei, în resboiul de succesiune 
austriac pentru Austria; 1738 câçtigà Novara, 
1748 O parte a Lombardiei. Prin Corpus Ca
rol inum ?i-a fâcut numele neperitor. f 1773.

24) C. Emanuel II, rege al Sardiniei (1796 
pânà 1802), fiul lui Victor Amadeu III, n. 1741, 
urmà pe tron la 1796; Francezii îl silirâ 1798 sa 
ab(]icâ de posesiunUe continentale. 1802 ab^ise 
în favorul fratelui sëu Victor Emanuel I; 1815 
se fàcù iesuit, f 1819 în Eoma.

25) C. Félix, rege al Sardiniei (1821—31), 
fiul lui Victor Amadeu III, n. 1765; deçi orb, 
dupâ abdica(iunea lui Victor Emanuel I, n’a 
esitat a piimî domnia, sprijinit pe Austria. A 
domnit în mod absolutist. f 1831.

26) G. Albert, rege al Sardiniei (1831—49), n. 
1798, fiul lui C. Emanuel de Savoia-Carignan ; 
a urmat pe tron lui C. Félix la 27 Apr. 1831. 
La început a domnit, de teama Austriei çi a 
Carbonarilor, în mod iesuitic absolutist; dar 
a format o armatâ nafionalâ çi a permis, ca prin 
staruinfele lui Azeglio, Cavour çi altii sa se punà 
temeliile erei noue. In Febr. 1848 a dat (crû con- 
stitufiune çi, încuragiat de rescoala Lombardiei 
çi Venefiei, a déclarât resboiu Austriei, dar a 
suferit pierderile delà Custozza (25 lulie 1848), 
Moifara çi Novara (21 Mart. 1849). C. A. a 
ab(Jis pe oâmpul de resboiu în favorul fiului sëu 
Victor Emanuel II. f 28 lulie 1849 în Oporto. 
Cf. Cibrario, ,Notizie sulla vita di C. A. ; Costa de 
Beauregard, Epilogue d’un règne, Miian, Novare 
et Oporto.

Rem din Svedu.
27) C. I—VI, régi mitici; patriotism fais a 

sedus pe cronistul loan Magni a înçira în a sa 
•Historia de omnibus Gothorum Sveorumque re
gibus» 0 sérié întreagà de régi eu acest nume.

28) C. VII, Sverkerson, deia 1155 rege al 
Gotlandei, 1161 çi al Svealandei; ucis 1167; în- 
temeià episcopia de Upsala.

29) C. VIII, Knutson, din fam. nobUâ Bonde ; 
a fost în trei ifinduri (1448—57, 1464-65,

1407—70) rege, sustinut de patrioti fatâ de do- 
minafia Danezilor. Timp scurt a fost çi rege al 
Norvegiei (1449). f 1470.

30) G. IX, cel mai tinër fiu al lui Gustav 
Wasa; 1568 ajutà fratelui sëu loan III contra 
regelui Eric XIV, pe care îl detronara; 1592 
regent, 1604 rege; t 1611.

31) G. X Gustav, (1654—60) fiul maregra- 
fului loan Casimir de Zweibriicken, n. 1622 în 
Nykoping. 1648 generalissim al armatei svedeze 
în Germania; 1649 aies clironom, iardupâ ab- 
dicarea regînei Christina (1654) fù încoronat de 
rege. 1655—60 a portât resboaie contra Poloniei, 
Brandenburguluî çi Danemarcei. f 1660 în Go- 
tenburga.

32) C. XI, (1660—97), n. 1655, fiul celui de 
mai înainte, urmà pe tron la 1660 sub régenta, 
iar delà 1672 independent. In resboiul eu Branden- 
burgul a pierdut posesiunUe din Germania, le re- 
câpètà însâ prin pacea delà St.-Germain-en-Laye 
(1679). A organisât administratia çi justifia ; a 
reînoit armata çi marina, a améliorât finanfele. 
•f 1697 în Stockholm.

33) C. XII, cel mai renumit rege al Svediei 
(1697—1718) ; n. 1682. Ca tinër de 15 ani deveui 
rege (1697). Luptà eu succès strâlucit contra 
Danezilor, Folonilor çi RuçUor aliafi. Ocupà Copen- 
haga, cap. Daniei, çi învinse pe Ruçi în lupta 
decisivà delà Narwa (20 Nov. 1700), 8000 Sve- 
dieni bâturâ 80,000 Ruçi, dintre cari prinserâ 
preste 40,000. Eegele polon August II fngi çi 
tronul îl ocupà Stanislav Lescinski (1703). Se 
încheie pacea delà Altranstadt (1706). C. remase 
învingëtor asupra tuturor duçmanilor sëi çi Eu- 
ropa îl admira ca pe învingëtorul noelor trei 
régi». Dar soartea s’a schimbat. Chiemat de Ma- 
zeppa, hatmanul cozacilor ncrainici, nâvâli iarna 
în Ûcraina. Cozacii îl pârâsirâ, iar boala decimà 
armata svedianâ, aça câ farul Petru cel Mare îl 
înfrânse la Pultava (8 luUe 1709). Lupta delà 
Pultava puse capët Svediei de a mai figura ca 
mare putere a Europei, iar în locul ei se ridicà 
Rusia. C. fugi în Turoia. Incurcà pe Turci în res
boiu eu Ruçii (1710). Ri^ii erau pierdufi la Prut. 
Dar farevna Caterina mitui pe marele vizir çi în- 
cheiarâ pace. C. se reîntoarse acasâ preste Un- 
garia çi Germania, câlâri în 2 septëmâni. In res
boiul ce-1 purtà contra aüafilor : Dania, Branden- 
burgul, Polonii^ Rusia, Saxonia çi Hannovera, a fost 
puçcat ia asedinl cetâfii Friedrichshald (11 Dec. 
1718). Cu el a mûrit unul dintre cei mai mari 
eroi ai timpului nou çi a încetat în Svedia ab- 
solutismul monarchie.

34) C. XIII, rege al Svediei çi Norvegiei 
(1809—18), fiul regelui Adolf Fridoric^ n. 1748. 
Dupâ asasinarea lui Gustav III s’a pus in fruntea 
regeufei, iar dupâ detronarea nepotului sëu 
Gustav IV (1809) fù aies rege. A încheiat pace 
cu Rusia, cu Danemarca çi cu Napoléon 1. Adopta 
de clironom pe principele C. August de Holstein- 
Sonderburg-Augustenburg, iar dupâ moartea ace- 
stuiape mareçalul francez Bemadotte, oaredomui 
sub numele C. XFV. f 1818.

35) C. XIV 7oon, (1818—44), numele complet 
Jean-Baptiste-Jules-Bernadotte, fiul unui advocat 
din Pau, patria lui Enric IV ; n. 26 lan. 1764, 
la 17 ani voluntar, la 1789 sergent, la 1792 lo- 
cotenent, general de divisie în 1793, comaudà 
sub Bonaparte în Italia, dupâ Campo-Formio
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ambasador la Viena putiu timp. lu 1804 niarosal, 
contribui la victoriile delà Ulm gi Austerlitz, la 
1806 pi'inÇ de Ponte-Corvo, ia parte însemnatâ 
la Wagram. In 1808 oomandà în Fionia lutlanda 
çi oraçelè hanseatiee câçtigànd reputatia de bun 
administrator. Ceartà, apoi îinpâcaTe ou Napoléon, 
al càrui despotism îi displâuea. In Sept. 1810 o 
solie svedezâ îi aduce vestea, cà regelê Na adoptât 
CE succesorul sëu eu oondifie sa se facà luteran. 
In interesul patriei inimic lui Napoléon, aüat 
lângà Alexandra I, care-i promite Norvogia. Bâte 
pe Ney çi Oudinot là Grosbeeren §i Dennewitz. 
la parte la bàtâlia delà Leipzig 1813, întrâ în 
Francia în urma aliaplor. In 1818 urmà tatàlui 
sëu adoptiv pânàla 1844. Domnie norocita; iubit 
de Svedezi; urmaçii sëi ocupâ tronul Svediei çi 
Norvegiei. Cfr Sarrans, H. de Bornadotte ; Geiger, 
Konung Cail XIV Johans historia, (tr. gérai.)

36) (7. XV, (1859—72), fiul lui Oscar I, n. 
1826 în Stockholm. In resboiul german-danez 
(1864) a protestât contra anexârii Schleswîgului. 
Aderent al uniunii ou Norvegia. 1865—66 a exo- 
perat o reforma a vechei constitufii svedeze.
Bomnia lui C. a fost pentru (earà un timp de 
progrès, f 1872 în Malmo. A scris çi poesii.

Unqaria.
37) (7. iïoJert (1310—42), rége ungar din di- 

nastiade Anjou. S’a încoronat de4ori. A dobàndit 
tronul ungar ajutat de papa çi biserica catolicâ. 
Ca rege ungar avù a se lupta mult eu Mateiu 
Csâk çi eu neiûnduelile din (earà. Timpul de pace 
1-a folosit spre a organisa milijia, înfiinjând s i- 
stèmul bahderial (v. ac.) Introduse darea de 
moçii, 18 denari de fiecare poartà, bàtù tl o ri n i 
de aui’, régula vâmile, dispuse cultivarea minelor. 
Comerciul luà avént; puterea (erii crescù. Dovadâ 
congresul delà Viçegrad (1335), la care participarâ 
3 régi çi 10 principi çi se puse basaunirei Poloniei 
eu Ungaria. Inflinjà »Banatul de Maes6«; dar Ba- 
sai'ab, voevodul Munteniei il birui ; C. abia çi-a 
scâpat via(a eu fuga. Rege resbunâtor de lire. 
Dovadâ uciderea lui FeLioian Zâoh, a familiei çi 
radeniilor lui, fiindcâ nobilul indignât cutezase 
a nâvâli ou sabia în mânà asupra regelui çi fa- 
niiliei lui pentru a-çi resbuna cinstea ficei sale, 
Felioia, necinstità la ourtea regeascà. j- 1342 
în Viçegrad.

Carol I, (Danakioij, coni. rar. în Rom., j. çi 
pl. Constanta, compusà din 2 càt. eu 1598 loc., 
iutre cai’i 1050 ort. çi 539 inohamed.; are 1 bi> 
seiicâ ort. çi 2 çcoale. Loc. se ocupâ eu agri- 
eultura çi prâsirea vitelor.

Carola, (itàl., lat. CarrusJ, se numia în evul 
inediu o specie de dans jucat în rond, ca hora 
noBstrà, care probabil acolo îçi are origina. Trecut 
delà francezi (Carole) în Anglia, cuvêntul se apUcà 
în curênd la o specie de cântece semiprofane, 
semireligioase, ce se càntâ la diferite sërbàtori 
çi mai eu samà la Crâciun. [T. C.]

Carolath-Bouthen, principat médiatisât în di- 
strictul prasian Liegnitz, 250 km», çi 15,000 loc.

Carol Davila, fPiatra tàiatàj, siu’sà de apâ 
mineralà (iodo-alcalinà) în yalea rîului Olànesoi, 
Rom., j. Vâlcea, dând în 24 oare 2886 litre apâ!

Caroldor, monetâ de aur în România, 20 lei.
Caroll, Isaia de, càlugàr grec venit din Roma 

eu loan Camelis,. eppul Muncaciului. In 1692 
parooh în Dobrijiu, iar 1694 vioariu preste Ro-

iiiûnii din Bihor. A propagat eu mare zel uniroa 
eu biserica Romei. In 1700 s’a açezat în Bic.sad 
(cott. Satumare), çi acolo, eu ajntoriul clerului 
çi al poporalui roman din ’feara-Oaçului, a zidit 
mûnàstirea çi biserica, cari çi aeji sustau. Diu 
porunca regelui a extirpât pâdurile çi a orga
nisât satele din ifeara-üaçului. A luptat mult 
pentra bunàstarea çi moralitatea poporului. In 
15Maiu 1703'afost ucis în mânâstirea Bicsadului, 

Carolina, în Statele-Unite din America 
lângâ Oceanul Atlantic, descoperitâ 1497 de Seb! 
Cabote. Regele Angliei Carol II a donat-o 1663 
unei societafi de nobili;' 1731 coroana a res- 
cumpërat-o ou bani çi a împâr(it-o în C. nordici 
çi sudicà.

C. nordicà, engl. North C., unul dintre statele 
sudioealeStatelor-UnitedinAmerica,135,320kni:*., 
1.399,750 loc., cari cultivâ grâul, urezul, buin- 
bacul, tutunul, montanistica (aur, argint, cupru 
fier, cârbuni) ; industria e neînsemnatâ. Capitala 
e Raleigh. Legislatura se compune din 90 se- 
îiatori çi 120 représentant ; în parlamentul din 
Washington trimite 9 représentant!.

C. S'udictl, engl. South C., unul dintre Statele- 
Unite ale Americei, despàrtit de Georgia prin 
rîul Savannah ; 79,170 km»., 1.151,149 loc., cari 
cultivâ grâul, zahàrul, urezul, bumbacul, cartofii, 
tutunul. In mun(i se aflà metale (aur). Capitala 
e Columbia. Legislatura se compune din 35 se- 
natori çi 124 representan(i ; în parlamentul din 
Washington trimite 9 représentant!.

Carolioa, legea care reforma în secl. XVI |)roco- 
duracriminalàîn Germania. Aoeastà lege, promul- 
gatâ de lmp. Carol V, era o adunare de deeroto 
date de acest împërat în dieta delà Augsburg 
(1530)çiîndieta delà Ratisbon( 1552), cari regulau 
toatà prooedura criminalâ în ce privea mai aies 
calitatea çi buna credintà a judecàtorilor, cali- 
tatea çi moralitatea martorilor, mcrdul de a în- 
treba pe acusat, formels procédure! barbare 
numitâ chestiunea, pedepsele criminale, etc. 
C. fù promulgatâ în limbile latinà çi germanâ. 
Elvetia pâstrà aceastà legislatiune, dupa ce ieçi 
din imperiul german, çi âneà în timpul revo- 
lutiunii franoese aceste legi se aplioau Elvetia- 
nilor aflati în serviciul regilor Franciei. • 

Carolina, legenda, s’a nàscut în secl. XII, nu 
mult dupâ moartea lui Carol cel Mare, çi anuine 
delà început în limba veche franoezà çi nu în 
hmba eroului; ea are un caracter pronuntat creç- 
tinesc. Eroul de frunte e Roland (HruoHaud = 
slava ter>i)i al cârui nume îl poartâ âneà çi 
astâcji munti çi flori în Pirenei, preouni çi statue 
uriaçe, în parte foarte vechi, cari se afla în pia(a 
multor oraçe germane. Dupâ Eginhard, biografui 
lui Carol cel Mai'e, Roland a acoperit retragerea 
lui Caiol din Spania (778) çi a fost ucis eu ai 
sëi prin locuitorii Pireneilor. Leg. C. a fost tra- 
dusà în limba germ. pe la 1175 prin sPfaffe 
Conrad.» A mai fâcut o prelucrare n poemei 
Stricker, un poet austriao din secl.1 XIII. (Cf. 
Gaston Paris : Histoire poétique de Charlemagne, 
1865). _ [W. R.]

Carolina, scoala, fundatà de Caiol Eugen, 
ducele de Württemberg, la 1770 ca çooaJà mili- 
tarâ, în care fii de oficieri se crescenu mai mult 
pentra cariera militarà, dar çi pentra alte func- 
tiuni, iuriçtiçi niedici. Aici astndiatpoctui Schiller 
1773—1780. La 1775 «Academin militarà» se muta
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la Stuttgart, iar la 1781 fù ridicata de lmp. losifll 
la rangul une! universitâfi ou 3 facultâti, sub mi- 
mele de: înalta fcoalà Carolinà; a fost desflin- 
tatâ la 1794. (Cf. V. "Wagner: Geschichte der 
Hohen Karlsschule, 1856—58,3 vol.) ["W". R.]

Carolina, al 235 planetoid.
Carolina Matilda, regina de Danemarca, fîca 

lui Frideric Ludovic, duce de Wales, cea mai 
tinerâ sera a lui George III, regele Angliei; n. 
(ca postuniâ) 22 lui. 1751, t 10 Maiu 1775. S’a 
mâritat în 1766 dupa Cristian "VII, regele Dane- 
marcei. Tinera, frumoasa çi ingenioasa reginà s’a 
siintit nefericitâ lângâ sotul ei dur, çi a sustinut 
relatiuni intime eu Struensee, medicul cui^ii. 
Lui StiTiensee i-s’a intentât procès pentru înaltâ 
tradare, çi la solicitarea reginei-mame, C. dlm- 
preunà eu fica sa de çese luni, a fost încbisâ 
in fortârea(a Kronenborg (1772). Nefericitâ re- 
ginâ, ca sa scape pe amaatiil sèu, a luat asupra-çi 
crima adulterului, pentru aceea regele a desfâout 
càsâtoria, a despàrtit-o çi de fica sa, çi i-a dé
signât ca loouin(à stabilâ oraçul Celle, unde C. 
t de supërare. (Cf. Heimbürger, K. M., Celle 
1851; Jenssen Tusch, Die Verschworung gegen 
die Konigin K. M., Lipsea, 1864). [T. F.]

Caroline, insulele, o grupà de insuie în Australia, 
spre nord delà Guinea-noauà. C. stau delà 1885 
sub suveranitatea Spaniei, care le-a impartit în 
C. vestice, centrale çi estice ; cele mai însem- 
nate sûnt insulele : Yap, Eug, Ponape çi Eusai. 
’roate laolaltà au un teritoriu de 1450 km*, eu 
36,(K)0 loc., apartinëtori rasei micronesice. C. 
au fost descoperite 1525 de portugbezul Diego 
da Koclia, eu numele actnal se amintesc însâ de 
abia 1686. In timpui mai nou a cercat Germania 
sa le ocupe, fiind aproape parasite de Spanioli, 
dar în urina protestului ridicat de Spania, afa- 
cerea s’a încredin(at spre decisiune papei, care 
a hotàrît în favorul suseranitâtii spaniole.

Carolingi, v. Carlovingi.
Carotide, douë truuchiuri arteriale, cari duc 

sangele din inimâ la cap. C. stângâ nasce direct 
din aortà, pe când cea dreaptà dintr’un trunchiu 
comun eu artera, care va,sculariseaz8 brapil drept 
(art. supt-clavicularâ dreaptà). Cele douë (5., 
dreaptà çi stângâ, se ridic în sus, paralele între 
ele, de parte çi de alta a gâtului, çi ajungénd 
aproape în dreptul beregatei, fieoare se divide 
în douë ramuri secundare : C. externâ, numità 
çi arteria facialâ, fiind-cà vasculariseazâ mai eu 
samà fa(a, çi C. internà (sau cerebraJâ), care 
duce sângele în creer. [Prof. Voinov.]

Carou, (frc. Carreau), 1) plaça de piatrâ, de 
câràmidà, marmorà, etc., în formà pàtratâ, spre 
a face pavage; 2) desemn pe hârtie, .stofe, etc., 
în formà de mici pâtrate.

Carp, Petru P., om de stat roman, n. la laçi 
în 29 lunie 1837, çi-a fâcut bune studii gim- 
nasiale la Berlin çi juridico-politice la Univ. din 
Bonn. Singurul copil al unor parinfi eu avéré, 
moçtenitorul domeniului Ipibâneçti, C., dupa o 
scurtà activitate literarà (trad.ucerile lui Macbeth, 
çi Othello de Shakespeare), întrâ în politicâ, 
devine sub Cuza referendar la consiliul de stat, 
secretar la agen(ia diplomaticâ din Paris, 1870 
ministru, 1871 agent diplomatie la Viena, Berlin 
çi Petersburg, 1876 iar ministru în ultiinele luni 
ale cabinetului L. Catargi, 1882 ministru al Ro- 
mâniei la Viena, unde aduce însemnate servicii

la regularea chostiei Duiiàrii, çi pentru alipirea 
Roinâuioi la tripla-alian(â, mijlooind întâlnirea 
lui 1. Bràtianu eu Principele Bismarck laGastein ; 
23 Mart. 1888—29 Mart. 1889 ministru de externe 
çi sufletul cabinetului »junimist«, 18 Dec. 1891—3 
Oct. 1895 ministru de domenii în cabinetul juni- 
mist-conservator, L. Catargi, çi delà 1895 senator. 
Stîrpirea agiului prin fundarea stocului de aur 
la Banca na(ionalâ a Rom., bine executatâ de 
ministrul de finance M. Germani, vêndarea unei 
mari pàr(i a domeniilor statului în loturi mici 
la (erani, îngrijirea silviculturei, legea minelor, 
sûnt meritele activitàtii sale ministeriale. Im- 
preunâ eu T. Maiorescu, I. Negruzzi, Pogor çi 
ïeod. Rosetti, unul din fundatorii veehiei ».Tunimi« 
literare la 1864. C. este representantul de frunte 
al nouei directii politice, care în deosebire de 
vechile partide, cere delà oameni de stat un 
program bine définit pentru politicâ internà çi 
extemà, care sâ fie credincios urmârit atàt în 
opoai(ie cât çi la guvern. Delà el »Era nouà« 
(Bucuresci, 1888), un çir de discursuri nsuprn 
principiilor politice.

Carpatii, sistem de mun(i în Europa, încadrând 
Ungaria în formà de semicerc în partea nord- 
vesticà, nordicà, ésticà çi sud-esticà, formând 
în partea lor cea mai mare grani(a Ungariei 
câtrà Gali(ia, Bucovina çi Romftnia. Lungimea 
çirului C.-lor delà Por(ile de fier çi pânà la Pojon 
(Pressburg) se socotesce la 1500 km., iar teii- 
torul ocupat de C. e de vre-o 200,000 km2.

Orografia. Çirul C.-lor se îneepe la Dunàrea de 
jos, unde stau fatâ în fa(àcu Baloanul, eu grupurile 
Gretina çi Semenic, cari se întind spre nord ; în 
stângâ Cemei e grupul Domogled (1190 m.) çi Sarcu 
(2190 m.), Godian (2229 m.), iar delà acesta spre 
nord Poiana Rusca, Bacjeçul (1380 m.) (Cf. çi ait. 
Caraç-Severin). Delà Godian C. iau o directiune 
esticà pânà la rînl çi pasul Buzëului. In ace.st 
çir se deosbese grupele : Muntii Ha(egului (Re- 
tezatul 2480 m.), M. Vulcanului (1870 m.), M. 
Parîngului (Mândra 2520 m.) çi ai Sebeçului 
(Vîrful lui Petru 2133 m.), iar delà aceçtia pânà 
la pasul Turnului reçu M. Cibinului (Strefiliçtea 
2251 m., Cindrel 2248 m.). Delà Tuinul reçu 
spre est într’un çir compact, eu coaste pretipiçe 
spre nord çi preluugite spre sud, se întind M. 
Fâgàraçului (Surul 2288 m., Negoiul 2536 m.); 
continuarea lor spre est o formeazà M. Bârsei çi M. 
Buzèului (v. ac.). Çirul sudic al C.-lor se mai nu- 
mesce çi Alpii transilvani. Delà muntii Buzëului 
çirul C.-lor ia o directiune nord-nord-vesticà pânà 
la valea Popradului, purtând nuiniiile : M. Bret- 
cului, M. Casonului (Puturosul [Büdôs] 1104 m.), 
M. Ciucului çi ai Gherghiului, iar paralel eu 
aceçtia M. Barotului, Arghita çi M. (iurghiului, 
întâlnindu-se în M. Càhinanului (v. ac.) eu M. 
Gherghiului. Delà aceçtia spre nord-vest se aflà 
M. Bârgâului, çi mai încolo spre nord M. Eodnei 
(Pietrosul 2305 m., Ineul 2280 m.), un çir eu 
directie delà est spre vest, oarecum închizênd, 
dimpreunà eu M. Làpuçului (Cibleç 1842 m.), 
tinutul transilvan de càtrà Marmatia. De grupul 
mare al C.-lor sud-estici se (in çi M. Bihoinlui 
(v. ac.) eu ramificatiile lor, închi()ênd dinspre 
vest oâmpin TransUvaniei.

Partea C.-lor, oe se întinde delà M. Rodnei 
pânà la valea Popradului, poartà numirea de 
Carpatii pàduroçi, cusubdivisiunile : M. Marmatiei
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(Hoverla 2508 ni.) çi Beskiijii orientali (Polonina 
Runa 1482 m.). Paralel eu aceçtia se întinde 
çirul muûlilorGutin-Vihorlat, stràtâiatide rîurile, 
ce via din çiml principal. Delà Beskicjii orientali 
se întinde spre sud, între Hernad çi Ondava, 
girul muntilor Eperjes-Tokaj.

Delà valea Popradului înspre vest se întinde 
massivul cel mai mare al C.-lor, Tatra înaltâ, 
eu piscurile Geiîachsdorf (2663m. ), Loranit(2634), 
Ki'ivan (2496), cele mai înalte în C. Delà Tatra 
înaltâ âpre vest çi nord-vest sûnt grupele Mâgura 
Arvei çi Besldtjü apuseni, eu cari C. se îndreaptâ 
înspre sud-vest eu grupele lablunca, mun(ii ho- 
tarnicl ungaro-moravi, cari în valea Oderei $i 
a Becivei se întâlnesc ou Sudetü, se continua 
apoi eu C. albi ?i C. mici pânâ la Dunâre din 
sus de Pojon (Pressburg). Semiceroul nord-vestic 
încunjuràaltegrupe de mun(i, apartinëtori C.-lor, 
precum: paralel eu C. mici §i C. albi se întinde 
çirul Fati'a mica eu Baiecii, apoi M. Neutrei §i 
Fatra mare, delà care spre est, paralel eu Tatra 
înaltâ, se aflà grupa Tairei scunde, (Gyombér 
2045 m., Dealul Craiului 1943 m.); delà aoeasta 
spre sud sûnt muntii metalici ai Ungariei çi 
mun(ii Osztroski-Vepor.

Trecitorile cele mai însemnate, cari înles- 
nesc comunicatia între (erile de pe ambele povîr- 
niçnri ale Carpa(ilor, sûnt : Poi’^le de fier(Vercio- 
rova), Vuloan, Turnu-Roçu (Câineni), Bran, Timiç 
(Predeal), Bratocea, Buzëu, Oituz, Ghime?, Bicaz, 
Tulgheç, Bârgâu, Rodna în C. sud-estici ; Prislop, 
labloniîa, Vereczke, Palota, Vegliska, Dukla, Po- 
lianca, Beskid, în C. nord-estici ; Podvilk, Pohora, 
lablunka, Turzovka, Liss^ Vlara, eto; în C. nord- 
vestici. Printre çirurile ?i grupurile încadrate de 
çirul principal al C.-lor âneâ se aflâ trecâtori. 
Preste tôt in C. se aflâ vr'o 40 pasuri çi strim- 
tori. — Vàile C.-lor sûnt în partea cea mai mare 
traversale si scurte, vâi longitudinale sûnt putjne, 
si de importan(à localâ. Cele mai multe vâi se 
aflâ în C. nord-vestici si în cei sud-estioi.

Idrografia. In privinfa rîurilor C. formeazâ 
0 culme despâititoare între basinul Dunârii, 
Vistulei si al Nistrului. Sûnt însà si rîuri, cari 
strâtaie sirul C.-lor s* trec spre basinul opus, 
asa în partea nordicâ Popradul si Dunaie(ul, iar 
în C. sud-estici: Jiul, Oltul, Buzëul, Bàtca, Oi- 
tuzul, Uzul, Trotusul, Bioazul, Bistricioara, Dorna 
si Bistri(a, cari isvorênd înlâuntrul cercului C.-lor 
strâtaie sirul lor si ies spre basinul exterior. Cele 
mai mari rîuri ale C.-lor, apartinènd basinului 
Dunârii, sûnt: Vâg (eu Arva si Kisa(a), Neutra, 
Gran, Ipoly si Tisa eu aûuen(ii sei din dreapta: 
Rima eu Sajô, Hernad eu Tar(a, Ondava eu 
Tapoly, Laborfa, Ung, Lator(a eu Borsova, Agul 
mare si Talabor; din partea stângâ; Viseul, Iza, 
Somesul eu Crasna, Crisurile eu Bercâul, si prin- 
eipalul rîu al Transilvaniei, Murësul, eu afluentii 
sëi (Ariesul si Ampoiul din dreapta, Têrnavele, 
Sebesul, Streiul si Cerna din stânga.). Oltul adunâ 
apele din colful sud-estic al Transilvaniei (Valea 
neagrâ, Cibinul eu Hârtibaciul, Rîul Sadului), iar 
dupâ ce trece în România primesce apele Lo- 
tmlui, Oltetului (din dreapta) si ale Topologului 
(din stânga). De pe povîrnisurile sudice ale C.-lor 
transilvani isvoresc si curg spre Dunâre: Ar- 
gesul eu Dambovifa si lalomita eu Prahova, apoi 
Buzëul; din partea estieâ: Putna eu Milcovul, 
Trotusul eu Tâslàul, Bistrita eu Cracâul, Moldova

eu Neanifu si Siretul (în Bucovina Sirete), caie 
adunâ pe toate celelalte si le duce la Dunâre. 
Pe coborîsurile galifiene ale C.-lor isvoresce 
Prutnl si Ceremusul, cari mai aparfin basinului 
Dunârii, pe când Nistrul eu afluen(ii sëi : Stryj, 
Lomnita, Swita, se duce deadreptul la Marea 
Neagrâ. In Vistula se scurg: San eu Wislnk, 
Wistoka, Dunaie(ul eu Popradul, Baba, Skava 
si Sola. In fine Becîva si alte câteva rîuri mici 
din partea vesticà a C.-lor se scurg în Morava.

In privin(a geologicà C. aratâ multâ asemènare 
eu Alpii în ceea ce privesce materialul de roce, 
afarâ de trachitâ, care în Alpi lipsesce aproape eu 
totul. Rocele primare cristaline formeazâ insuie 
în C. si anume în C. mici, Tatra, Muntii Hodnei, 
ai Bihorului si în Alpii transilvani. Povîrnisurile 
interioare ale C.-lor ne presintâ multe grupe si 
Siruri de munti formati din trachitâ (Çemnit, 
Epeijes-Tokaj, Gutin-Vihorlat, Arghita, etc.). Ex- 
tensiunea cea mai mare o are în C. calcarul. 
In povîrnisurile exterioare fonnatiunile azoice 
sûnt acoperite de formatiuni de mai tàrcjiu (dias, 
trias, iura, eocen).

Bogâtiile minérale ale C.-lor sûnt numeroase. 
Rocele cristaline ale C.-lor sûnt bogate în fier, 
aramâ, cobalt, nikel, mercuriu, mangan, plumb, 
zinc. Rocele sedimentare sûnt si mai bogate în 
metale; aci se numerâ puternicele straturi de 
cârbuni de piatrâ si bgnità. In muntii de trachit 
se aflâ argint si aur (mai rault în Muntii Apuseni, 
unde aurul se aflâ si împreunâ eu tellurul). 
Afarâ de acestea în C. se aflâ antimon, vitriol, 
opal, asfalt, gips, sare, calcar, marmorâ, pietii 
de constructiuni, etc. In sedimentele calcaroase 
se aflâ petroleu si naftalinâ.

In ape minérale C. âneâ sûnt foarte bogati ; 
sute de isvoare minérale ies din sinurile C.-lor, 
între cari unele au renume eui'opean, altele ia- 
râsi neexploatate si neapretiate. Cele mai însoin- 
nate sûnt în România: Govora, Càlimânesoi, 
Càmpina, Slânic-Prahova, Balta-Albâ, Lacu-Sàrat, 
Slânic-Moldova, Strunga, Bâltâtesci, etc.; în Un- 
garia : Bâile Herculane, Trencsén-Teplitz, Pistiau 
(Pôstyén), Baia Félix, Bartfa, Koritnyieza, Szliâcs, 
Borszék, Tusnâd, Tâlcele (Elôpatak), Lublo, Bik- 
szàd, Covasna, Basna, Homorod, Oena Sibiiului,etc.

C. sûnt bogati si îu peateri; cele mai însem
nate sûnt : pestera de stalactiti delà Aggtelek si 
Szepes-Béla, pestera gbetoasâ delà Dobsina, etc. 
întJngarianord., Puciosulsau Putuiosul (Büdôs), 
pestera delà Homorod-Almas, Zâpodia, Ünceasa, 
ghetarul delà Scârisoara, pestera de stalactiti delà 
Luncani, etc.

Clima, în conformitate eu extinderea mare, 
positia S' înàltimea diferitâ a C.-lor, e foarte di- 
feritâ si adeseori diferinta climatioâ între doue 
locuri de aceeasi latitudine geogi-., e foarte inare. 
Temperatura medie anualâ în C. variaza între 
-b 4 si 10° C. Câldura verilor si asprimea iernilor 
se modereazâ prin pâdurile multe si positia ri- 
dicatâ si scutità a vàilor. [P-] „

Fauna. Prin desisurile muntilor C., afara 
de animalele domèstice, trâiesc o multime de 
specii selbatice ca: ursi, lupi, cerbi, câprioare, 
porci mistreti, vulpi, veverite, iepuri si ait® Pa' 
trupede ; iar dintre paseri vulturi, soimi, bufnite, 
si 0 multime de pâserele oftntâtoare, între oai'i 
cea mai renumitâ e privighetoarea. Diutre ba- 
traebiene : broasca coinunâ ; din reptile : soPar'a
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çi vipera. lar la sorgintea rîurilor ce ourg (lin 
C., ti'àiesc pàetravii.

lÂt.; T. Fucha,Die Zentralkarpathen, Pest 1863 ; 
A magyarorszàgi Kârpâtegyesület évkonyvei, 
1873 ôta ; H. Payer, Bibuotheca Carpathica, 1888 ; 
Aualele soc. Siebenbürgischer Earpathenverein, 
delà 1881; Jahrbücher des Vereines für sieben- 
bürgische Landeskunde; Bieltz, Siebenbürgen, 
Wien 1885; B. Bergner, Siebenbürgen, Leipzig, 
1884; S. Moldovan, 'j’eara noastrà, Sibiiu 1894; 
I. G. Baie? (Azuga), Din plaiul Pele? ; Dr. C. 
Istrati, Sarea çi sarnitele Bomâniei ; Floru-Dianu, 
Salinele României ; Gr. Stefânescu, Em. Baca- 
loglu, Geologià C.'-lor; Eevista sciintificâ, etc.

flCarpatii“, societate înfiintatâ în Bucuresci, 
24 lan. 1882, de mai multi tineri rom. de origine 
din Transilvania eu scop de a se spijini reciproc 
ÿi de a promova ori ce întreprindere de caracter 
national rom. Soc. C., care poate fi consideratâ 
ca marna «Ligei roin.<, a avut sectiuni în mai 
limite ora§e (Bràila, Galati, Craiova, Ploiesci, 
etc.) Statutele au fost modificate mai de multe ori, 
ultima data în adun. gen. din 7 Febr. 1898. Soo.
C. la inceput a desvoltat în chestiunea nationalâ 
O vie activitate pnnâ la 1884, când mai multi 
membri ai ei (G. Secâçan, primul president, Droc 
Banciulescu §i G. Ocâçan) fura expulsât! din 
causa unui manifest adresat BomânUor din Trs. 
La 1892 soc. C. a reînceput activitatea sa, çi 
delà 1896 are localitatea sa proprie ; ea a pubficat 
scrieri nationale (»Unirea princip. rom.« de C. C. 
Dobrescu) çi a dat ajutoare la biserici, çcoale çi 
studenti romani. Conducêtorii mai marcanti ai 
soo. C. au fost afarâ de cei amintiti : I. Maniu, 
E. Bâlteam M. Cordonean, Chr. Negoescu, Dr. N. 
Barbu, I. ifetzu (act. presid.), G. Mihalcea, G. N., 
çi 1. Bediteanu, G. Pitiç, T. Fiâncu, D. Petrescu 
(près, onor.), I. Baboean-Droc, G. A. Popovici,
D. Furnica, I. Beju, G. Câciulescu, N. Mircea, 
I. Grecescu, P. Raçca, etc.

Carpel, (botan.) frunzâ fioralâ, eu marginile 
de obiceiu ingroçate, purtând ovulele ; din apro- 
pierea çi unirea lor în moduri anumite, se con
stitue gineceul sau verticilul reproducètor femel, 
din florile plantelor fanerogame. La un C. se deo- 
sebesce : o parte dilatatâ numitâ ovar, câci for- 
meazâ portiunea eu acelaçi nume a gineceului ; 
pe marginile grosse (placente), ori pe mijlocul 
fetei superioare a ovarului, sûnt açezate ovulele ; 
a doua parte a C.-lui e subtire, stilul, terminât 
eu 0 regiune lâtitâ, rotundâ, etc., sau stigmatul.

Carpelarâ, (botan.) ceea ce se refera la carpel. 
(v. ac.)

Carpen, numele vulgar al ai’borelui Carpinus 
Betulus L. (v. ac.) C. e lâtit în Asia vesticâ ÿi 
în Europa pana la 57° lat. nord., cresce pana la 
altitudine de 1000 m., réclama sol argilos-lutos 
adànc çi umed; formeazâ çi massive curate, dar 
niai des se aflâ în societatea fagului çi a goro- 
nului. Résista foarte mult contra gerului, în tine- 
rete sufere însâ mult de arçita soarelui. Se- 
mênta îi resare numoi în al doilea an. Produce 
lemn tare, çi nreapS greu; greutatea spec. în 
stare uscatâ 0'74; este câutat ca lemn de foc, pi 
fiind tare vânjos se folosesce foarte mult la dife- 
rite inshumente pi ca parti constructive de mapine.

Carpentarla, sîn de mare în nordul Australie!, 
cel niai mare, pi care taie mai afund în conti
nent ; 750 km. lung pi 600 km. lat. S’a numit

dupà Pieter Carpenter, 1623—27 guvernor în 
India olandezâ. itinutul, care marginesce acest 
golf, ânea s’a numit mai nainte C.

Carpenter, William Benjamin, medic pi natu- 
raJist englez, n. 1813 în Exeter; a studiat me- 
dicina în Londra pi Edinburgh, ocupând mai 
târcjiu diferite posturi la uni verni tatea din Londra. 
1868—70 a condus împreunâ eu W yville Thomson 
expeditia menità a explora fundul mârii nordice 
pi mediterane. Opéré : «Principles of general and 
comparative physiology*, »Principles of human 
physiology«, etc.

Carpet-bapger, (engl., pron. beg, delà: carpet- 
bag = traistâ de câlàtorie), se numiau politicianii 
din America de nord, cari, dupa învingerea Sta- 
telor sudice în resboiul civil (1861—65), alergau 
spre Statele sudice, pentru ca acolo, eu ajutorul 
votului Negrilor de curênd eliberati, sà ajungâ 
în functiuni. Ei nu erau bine vëcjuti.

Càrpinip, 1) C. com. în Tm., cott. Albei-inf. en 
1393 loc. rom. gr.-or. Din C. pi-au avut obârpia 
cei doi tovarepi ai lui Horia în revolutia delà 
1784: Clopca pi Cripan. 2) C. com. în Trs., cott. 
Sibiiu, eu 870 loc. rom. gr.-or. 3) C. com. în 
Trs., cott. Hunedioara, pi 4) C. com. în Trs., cott. 
Solnoc-Dâbâca, ambele sûnt locuite de Romani.

Cftrpinisoea, com. rur. în Rom., j. Buzëu, for
mata din 4 oàt. eu 2040 loc. ; are 3 biserici pi 
1 pcoalâ; a servit mai mult timp ca repedintâ 
de sub-prefecturâ.

Carpinus L., (botan.) gen din fani. Cupuli- 
ferelor, trib. Coryleelor cuprinde arbori, mai rar 
arbupti eu frunze simple, alterne, flori monoice, 
dispuse în spice amentacee. Se cimosc vr’o 9 
specii, rëspândite prin regiunile temperate ale 
emisferei boreale. C. Betulus L., numit vulgar 
Carpen, cresce pi prin pârtile noastre mai eu 
samâ prin padurile din regiunea inontanà. Tôt 
prin pâdurile pi tufipurile noastre montane cresce 
pi C. duinensis Scop., numit vulgar C a r p i n i ( a, 
este însâ eu mult mai rar. Unele specii. de C. 
se cultiva prin grâdini ca plante ornamentale, 
apa este: C. Betulus L. (v. Carpen), C. ameri- 
cana Michx. pi C. japonica Blume. [Z. C. P.)

Carpocapsa, Quturap din fam. Torticidelor, eu 
specia Pomonella, a cârei larvâ trâiesce în mere, 
pere pi rare-ori în nuci; C. splendana, larva sa 
ataeâ castanele, nucile pi migdalele ; ambele larve 
sûnt cunoscute sub numele de viermi.

Carpocrate, filosof gnostic. Originar din Ale- 
xandna, a trait în jumëtatea prima a secl. II. Din 
doctrine platonice, gnosticepicreptine,C.aîntocmit 
un sistem inistic theosophic. El neagâ D-()eirea 
lui Christos, dar admite câ sufletul omenesc este 
delà D-(}eu. Propagé mortificarea trupulni, dar 
nu prin înfrênare, ci din contra prin îndestu- 
larea tuturor poftelor lui; propagé comunismul 
averii pi al femeilor. (Cf. Ueberweg 1. c. II; Teo- 
dorescu, Ist. filos. ant.) [Plet.]

Carpofor, (botan.) ramuré micé ce se desface 
din columela fructului Umbeliferelor pi se ter
miné eu 0 acbené; sau receptaculul mult ori 
pu^in alungit ce supoartâ fructele, sau pedicelul ce 
supoartâ uma (capsula) Hepaticelor pi Muschilor.

Carpogon, (botan.) partea aparatului reprodu- 
eâtor femel, ce va produce organele de multipli- 
ea(ie (sporii), în fniotul unor Basidiomycete pi 
în cei delà Algele Floridee.

Carpophaga, animale cari manéncé fi'ucte.
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Carpospor, (botan.) .spoi'ii ce .se forineazâ în 
iuterionil carpogoiiului delà Algele Floridee.

Carposporangice, (botan.) plantele cari îçi for- 
meazâ sporiimai mnltilaun loc dintr’un carpogon.

Carracoi, Lodovico, pictor italian n. 1555 în 
Bologna, nnde întemeià academia artelor fm- 
inoase, in care eclecticismul îçi ajunse culmea 
perfec(iunoi sale, t 1619. Dintre discipolii çi ne- 
potii sëi se distinse Agostino C. ca gravor, ?i 
Annibàle C. ca pictor, acest din urmâ a fost 
cel mai talentat din familie.

Carrara, oraç în provincia ital. Massa-e-Car- 
rara, 14 km. delà mare, într'o vale a muntilor 
Alpii Apuani, on 14,603 loc., gimnasiu, musen 
de arte, academie de sculpturâ întemeiatâ de 
Napoléon I. Locuitorii sûnt aproape exclnsiv 
ocupati în bàUe din apropiere, nnde se taie ve- 
stita marmorà de C., din care la an se exporteazâ 
în valoare de 6 milioane frc. Aceste bâi sûnt 
cunoscute de 2000 ani.

Carrara, Francesco, jurist itaUan, n. 1805 în 
Lucca ; a fost prof, pentrn dreptnl criminal la Univ. 
din Pisa çi contrar al pedepsei en moarte ; •)■ 1888. 
Opero; «Programma del corso di diritto criminale» 
(9 vol.), «OpxiscoU di diritto penale«. (7 vol.)

Carrhae, (pron. care) vechiu ora? arameic în 
nord-vestul Mesopotamiei, Haran din : biblie, de 
nnde se (}ice cà ar fi plecat Avram la Canaan.

Carrière, Maurifiu, filosof çi eatetioian german, 
n. 1817 ; a stndiat în Giessen, Gifttingen çi Berlin, 
apoi s’a oenpat în Italia eu stndii asnpra artei. 
La 1842 se abilitâ ca docent de filosofie în Giessen, 
la 1849 deveni profesor. La 1853 trecù la München 
ca prof, de esteticâ, çi predâ gi istoria artelor 
la Academia de belle arte. Intre scrierile Ini remar- 
eâm: Vederile filosofice din epoca reforma(iunei, 
(1847); Esteticâ, (1859 ?i 1873); Arta în legâ- 
tnrâ en evolutia cnltnrei çi idealele omenimei, 
(5 tom., 1877); Ordinea moralâ a Inmii, (1877).

Carrington, Richard Christopher, astronom, n. 
1826 în Chelsea, zidi pe spesele proprii nn obser- 
vator astronomie în Redhill. f 1875. C. aobservat 
stelele circnmpolare çi petele soarelni. Sor. «Redhill 
Catalogne», (1857); «Observations of the spot son 
tbe Snn made at Redhill 1853—1861», (1863).

Carroccio, (ital.) car ou patru roate çi tras 
de patru tani'i, care porta insigniile Longobar- 
()ilor pe timpul resboiului. Pierderea lui C. în- 
SB’nna înfrângerea totalâ, iar extradarea lui, 
supuuere necondi^onatâ.

Carroo, stepe în Africa de sud.
Cârstânesci, fost sat în Rom., j. Ai-geç, nnde 

boierii din oastealui Mihaiu Viteazul, dupâmoartea 
acestuia, (inurâ confei'in(â. çi ridicarâ la tron pe 
Çerban-Vodâ, (1601).

Cârsteiaç, diminutivul delà Cârsteiu, cum nn- 
meso Muntenii paserea cunoscutà sub numele 
de Çrêstel. (v. ac.)

Carstens, Asmus lacoh, pictor, n. 1754 în 
St. .lürgen. In urma desenului sëu «Càderea ên- 
gerilor» ajunge prof, al Academiei în Berlin, 1792 
se duse la Roma, nnde f 1798. C. a fost re- 
deçteptâtorul artei mai noui în Germania, nu 
atât prin pânze în oleu, cât mai aies prin de- 
senuri çi aquarele de o conceptiune subUmâ. Su- 
jetele çi le-a aies niai en samâ din Sophokles, 
Aeschylos çi Shakespeare. Opéré mai însemnate : 
Barca lui Charon, Lupta Centaurilor, Parcele, 
Nascere lunünei, Argüuau(ii, etc.

Carta, (ital.) hûrtie, document; C. hianca, 
bârtia alba, blanoheta (v. Blanco) ; C. parlita, 
V. Certepartie.

Cartagena, 1) oraç maritim fortificat în pro- 
vincia spaniolà Murcia, port comercial çi de res- 
boiu, eu arsenal de marina; 84,230 loc. (la 1887), 
opt mânâstiri, bâi de mare, çcoalâ de marinari, 
douë spitale. Exporteazâ diferite mineraiuri, im- 
porteazâ maçtni, cârbuni çi alimente; industria 
se mârginesce la construirea de nâi, fabricapa 
de pânzâ de vêntrele, pànzârie çi împletituri din 
Esparto (v. ac.). In apropiere se aflâ bâi de pliinib 
çi de argint. C. a fost întemeiatâ 228 a. Cbr. de 
generalul Hasdrubalsnbnumirea Carthago nova; 
2) capitala statului Bolivar în republica snd- 
americanâ Columbia, làngâ Marea Caribicâ, port 
apërat prin douë fortmi; eu 8703 loc. (1870). A 
fost întemeiatâ 1533 de Don Pedro de Heredia. 
(v. çi Karthago.)

Cartauna, tun de calibru mai mai'e (24 de fonp) 
de care se foloseau armatele în secl. XVI—XVll.

Cartausiani, ord câlugâresc, fundat de sf. 
Bruno din Colonia, care la 1084 se retrase eu 
6 aop ai sëi în singurâtate la Chartreuse, lâugà 
Grenoble, ducênd viapâ de eremipi; al cincilea 
prier, Petru Guigo, dete ord. 1134 régulé (Statuta 
Guigonis eau Consultudines Cartusiae) pe cari le 
aprobà 1176 çi papa Alexandru III. C. se obligau 
în sensul acelor regnle la via(a cea mai stricta, 
locuiau în celule singuratice, nn mâneau nici 
când carne, çi observau o tâcere strictâ; purtau 
veçbninte aspre de lânâ pe trupul gol, çi pe làngâ 
acte de pietate, se ocupau çi eu lucrul de mân.a, 
eu sciin(ele çi decopiarea de câi’ti. Acest ord 
s’a lâpit în mai multe (eri ale Europe! ; în Un- 
garia aduse pe C. Bêla IV ; as tapi exista C. mai 
aies în Francia. La 1234 s’a înfiinpat în Francia 
çi nn ord de càlugâri(e C.-ne, observànd aceleaçi 
régulé eu C. çi stand sub supravegbiaiea prio- 
rilor C. ; la 1790 ord. de càlugari(e s’a desflintat.

[nt]
Carte, un numèr oarecare de foi sau coale, 

albe, Bcrise, ori tipârite, legate laolalta pontra a 
forma un volum; a()i sub C. se înÇelege aproape 
numai o reunire de foi ori coale tipârite. Cea 
mai veche C. e aça numitul «Papyrus Prisse», 
descoperit într’un mormênt al dinastiei 11 în 
ruinele delà Theba (Egipt), çi atlâtor în niuseul 
national din Paris. La vechii Greci çi Romani 
a fost foarte desvoltatâ productiunea de càr(i, 
cari se copiau de sclavi çi se vindeau in piote 
aça, câ operele clasicilor greci çi romani eran 
respândite în numeroase copii. Materialul de scris 
era Papyrus-ul çi apoi pergamentul (Membi'ana). 
Papyrus-ul scris se învélia în jurul unui ci- 
lindru çi forma volumul (volumen); foilc de per- 
gament se îndoiau çi se açezau preste olaltâ, 
unele se çi legau; astfel s’au format »Codi- 
cele«. C.-le celor vechi eran împodobite en 
diferite figuri, desenuri çi picturi (inifialele mai 
aies), iar pâretü C.-lor eu câlcâie, copoi, cornuri 
de métal çi fildeç, precum çi en pietri scunipe; 
în aceastâ privin(A s’a desvoltat un lux enorm. 
Migratiunea popoarelor a nimicit partea cea mai 
mare a câr(ilor aça, câ prin secl. Vil—XI in 
ünele oraçe nu se gâsia o singurâ C., ba çi 
mânâstirilo cele mai multe nu avean decât o 
carte de liturgii, pânâ ce se porni în iiiànâstiri 
(adese prin legi çi régulé de ale ordului) co-
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piarea de cârti. Inventarea tiparului în secl. XV 
a dat eu totul altà desvoltai’e comerciului de C.

Carte fundualâ, (funduarà, fondarà) sau Ca- 
daslru, se numesce în Trans. cartea publicà, care 
se poartâ de autoritâtile designate prin lege asupra 
imobilelor, drepturilor çi datoriUor referitoare la 
aoeste; C. f. se imparte în 3 parti: partea I 
(foaia A) cuprinde imobilul eu indicarea nu- 
mërului topografie, a locului unde zace reali- 
tatea, apoi extensiunea çi eventual alte date re
feritoare la imobil; partea II (foaia B) aratà 
cine e de présent çi oine a mai fost proprietarul 
imobilului, preoum çi titlul de drept al proprie- 
tarului; partea III (foaia C) ouprinde sarcinile 
(datoriile) întabulate ale proprietarului. C. f. se 
presenteazâ astfel:

Nr. 15. A Corauna Boldureui

5
9
CD
In

Nrul
topo-
grafic

Exten- 
. siune

Note
9toP

□
fccc
o5

I.
1. 154. Casa nr. 6, cuite _ 800
2. 1600. Arâtorâ sub deal . . e —
3. 1904. ,, la pod . . . 8 —
4. 1921. Fêiiaÿ la cruce . . . 8 —
5. 2502. Arâturil îii vale . . 6 —

CD

h
!z; Note

1.

Présentât îu 25 Febiaarie 1885. Nr. 1689.
Fe* basa decisului Nr. 830/1684 ajude- 

ciitoriei cercuale din X. dreptul de pro- 
m'ietar se îiitabuleazâ sub titliu succesiunei 
legale pe realîtâtUo cuprinse sub À. 1.1—5 
iu favorul lui

Petni Strimbn din Boldureui.
Vedi
B. 2.

3.

Troseutiit în 2 Sept. 1886. Nr. 2810.
Fe basa contractolui de cuiuperare eu 

datul 19 Âugust 1666, dreptul de proprietal 
se întabuleaza pe realltâîile cuprinse sub 
A. I. 1—6 în favorul lui

loan'Nenifesen din Prune^ti.

Il c
CD

Ih
Suma
£1. |Cr.

Note

1.

Présentât în 14 Nov. 1886.
Nr. 15019.

Pe basa ubligatiuiiü eu datul 
29 Septembre 1^, se întabuleaza 
dreptul penmoral pe realitntile 1 
cuprinse sub A. I. 1—5 pentru 
500 fl. capital 91 interese de B0/o 
delà ^ Sept. 1885 în favorul lui 
Dionisie Avram din Boldureui. 500

'Stergere
1 C. 2.

2.

Présentât în 31 Aug. 1692.
Nr. 4998.

Pe basa decisului Nr. 8731/1882 
a tribunalului din Z. çtergerea 
dreptului pemnural întabulat sub 
C. 1. penüTi 500 fl. capital ^i 6®/0 
interose se întabulenzâ. !

H

i

Sûnt 3 sisteme de C. f. ; sistemul roman, ger- 
man çi francez. Sistemul roman nu mai are niei 
O importantâ modeniâ; modelul présentât aioi în 
liniamente generale e sistem german, care e 
oel mai practio çi perfeot; e adoptât în Germania, 
Austro-Ungaria, Glanda çi Grecia. Sistemul 
francez prin hipoteca sécréta, privilegiatâ $i prin 
obligàmêntul de a reînoi întabulârile dupa un 
timp oarecare, ç. a. asemenea restriotiuni, ofere 
mai pufinâ garantie decât sistemul german. Tôt 
astfel de defecte caracteriseazâ çi C. f. din Ro- 
mânia, Belgia, Anglia, America de Nord çi de Sud.

La C. f. se recere publicitatea, în urma câreia 
toate sohimbârile referitoare la imobile çi la 
persoana proprietarului au sa se faeâ évidente 
m C. f. ; oeea ce din C. f. nu este évident, nu 
poate servi spre dauna peraoanei, care bona Me 
càçtigà vr'un drept de C. f. ; C. f. stâ pentni 
ori cine desohisà.

Istoria institutiunii C. f. e vecbe. Venetia are 
C. f. din 1228, Pxaga din 1313; în Polonia la 
1588 s’a créât o lege, în sensul câreia dreptul 
de proprietate al averii imobile numai prin în- 
scrierea în C. f. se poate câçtiga. In üngaria, 
dupa O frâmêntare mai îndelungata, abia pe la 
1850 s’au îneeput luorârile sistematice pentru 
întroducerea G. f. (Ord. min. de just. din 1&Dec. 
1855.)

Institutiunea aceasta are o valoare nepretnitâ ; 
prin publicitatea ei dâ o icoanâ clarâ despre 
averea imobilâ a fiecàruia, ridicâ çi asigurà cre- 
ditul çi apêrâ drepturile reale în modul cel mai 
eficace.

Cartel se numesce la bursâ o tovàrëçie sau 
asociatiune, eu menirea de a aduna diferite pro- 
ducte, fie minérale, fie vegetale, de pe pietelo 
principale internationale, çi apoi la un moment 
dat a le desface ou preturi urcate. Uneori reuçesc, 
altâ data nu. Astfel am avut C. în grau, porumb, 
zahàr, spirt, petroleu, cârbuni, aramâ, etc.

Cartesius, v. Descartes.
Carthamus L., (botan.) gen. din fam. Compo- 

sitelor, trib. Cynaroideelor, cuprinde plante er- 
bacee annale mai rar vivace ou frunze alterne 
spinoase. C. are vr’o 20 specii, respândite în 
regiunea mediteranianà din Europa çi Asia tem- 
peratà, çi în insulele Canarice. Prin pàrtilenoastre 
se cultiva C. tinctorius L., numit vnlgar Ç o- 
frànaç sau Çofrànel, originar din Orient. 
Din florile acestei plante se prépara un product 
tinctorial utilisât pentru diverse trebuinte. Unele 
specii din acest gen se cultiva ca plante orna- 
mentale, aça este : C. arhoreseens L., C. la- 
natus L., G. tinctorius L., etc. [Z. C. P.]

Cartier, (frc. quartier), în origine a patra parte 
din ceva. 1) O subîmpàrtire a suburbirlor. 2) Lo- 
cuinta: cailler comod, încâpëtor, etc. 3) Campa- 
mentul unni corp de armatâ. C. general, loc 
central unde se gâsesce locuinta comandantului.

Cartilagiu, un soin de tesut, caracteristic ani- 
malelor vertebrate propriu 4ise. Toate animalele 
nevertebrate, vermii, insectele, etc., sùnt lipsite 
de C. ; et apare la o forma inferioarâ çi premer- 
gëtoare a vertebratelor, — Amfioxul, — mâr- 
ginit în regiunea orificiului gurei, unde formeazâ 
scbeletul tentaculelor bucale. La vertebratele in- 
ferioare, la pesci çi reptile, acest (esut e fôarte 
respândit, çi formeazâ de mutle ori uni cul 
s ch el et al aceslor animale. La vertebratele su-
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perioare însâ, paserile, mamiferele çi omul, C. 
□U mai are aceasta important se impu^ineazâ 
çi e îolocuit de tesutul oses, care e mai reeis- 
teat. A ça de pildâ la omul adult, nu mai gâsim 
C. decât în luugul caualeloi' respirâtoare ale plâ- 
mânilor, la ureche çi la nas, formâod sfîrcu- 
rile acestor organe, la capetele oaselor, etc. 
Studiind desvoltarea fëtului de om, constatâm, 
ca la un moment dat tôt scheletul, care mai târejiu 
va fi format din oase, e représentât de un schelet 
cartilaginos. Intr’o stare çi mai auterioarâ, în 
locul cartilagiului, gâsim numai un soiu de fesut 
ou desâvîrçire moale, numit conjonctiv. Legâtura 
geneticâ, care o constatâm în evolu(ia aceluiaçi 
animal superior, o gâsim çi în séria animalâ: 
Scheletul intern de susfinere al nevertebratelor 
e foniiat din lesut conjonctiv, acela al vertebra- 
telor inferioai'e, unii [lesci, numai din C. ; çi în 
sfîrçit sclieletul vertebratelor superioare din os.

[Prof. Voinov.j
„Càr[ile sàteanului român“, foaie periodicâ 

pentru popor, înfiinfatà de Nioolae F. Negmtiu 
la 1876 çi redactatâ de dînsul, pânâ la 1885, 
când a trecut sub redac[ia lui loan Pop Rete- 
ganul-, s’a tipârit în Cluj, apoi în Sibiiu çi mai 
pe unnâ în Gherla, încetând la 1886.

Cârtita sau Sobolul, (Talpa europaea), ina- 
niifer din ord. Insectivoarelor, are corpul ci- 
lindric, aooperit eu pêr moale ca catifeaua, deçi 
uegru. Botul lunguret, ochii çi urechile ascunse 
in për. Picioarele scurte, cele dinainte de forma 
unor lope[i. Are 44 din^. Lungimea corpului 
12—15 cm., a co(}ii 2'5 cm. Trâiesce în Buropa, 
Africa nordicâ çi Asia vesticâ. E animal noc- 
tum, subpâmentean. Içi face gâuri çi drumuri 
adânci în pâmênt. Se nutresce eu insecte, oue 
de insecte, rîme, çoareci, broasce, çi prin aceasta 
folosesce oamenilor. E neplàcut pentru muçi- 
roaiele ce le face. Din pielea lui se fac în unele 
locuri câciub, ç. a.

Cartofl, numele vulgar al plante! Solanum 
tuberosum L. (v. ac.)

Cartofllax, (grec.) custodele archivei delà bi- 
sericile catedrme çi cancelar în capitulul ca- 
tedral; titlul referentului în afacerile personale 
çi legislative delà consistorial arcbiepiscopesc çi 
mitropolitan din Bucovina, întrodus în annl 1869 
la reorganisarea a cestuia dupâ niodelul consi- 
storiului patriarchal din Constantinopole.

Cârtojani, com. rur. în Rom., j. Vlaçca, for- 
matâ din sat. C. çi Sadina, eu 1954 loc. ; aie 2 
biserici çi 2 çcoale.

Carton, mueava, un fel de bârtie compactâ, 
care se folosesce de legâtori pentru legatul câr- 
[ilor. Din C. se mai fac çi difeiite cutii çi alte 
übiecte de papeterie. Gartonagiu, legâturâ în C.

Cartu, loan, n. 1820 în Bâseçtii, j. Fâlciu, 
în Rom., a studiat la laçi în acad. Mihaileanâ ; 
la îuceput funefionar, apoi ataçat fiind pe lângâ 
Mihail Sturza în calitate de scriitor caUgraf, fù 
luat de acesta la Paris, unde s’a întrodus în 
cunosointele musicei vocale. Reîntors în feaiâ 
fù numit prof. în Bèrlad, apoi la laçi çi inânâs- 
tirile: Neamfu, Agapia çi Vëraticu, pânâ la 1864. 
1865 fù ebiemat ca prof, de musicâ la «Asilul 
Elena l)oamna« din Bucuresci. A scris: Exeroitii, 
Lecturi çi solfegie de musica vocalâ, Liturgia 
Sf. loan Cbrisostomul, çi alte imnuri çi rugâ- 
ciuui. t 1875.

Cartuf, (frc. Cartouche), în general ori ce 
încârcâturâ a nnei arme de foc ; in spécial însâ 
se numesce C. încârcâturile confinute într’un 
tub metalic sau de bârtie.

Cartufe se numesc çi titlul de pe cârti, harte, 
embleme, etc. în formâ de pantlici çi foi pe 
jumëtate încolâcite ; mai târijiu o incadrare archi- 
tectonioâ, con^inênd adesea pe tabla incadratâ 
sentinte, nume, embleme, etc.

Carum L., (botan.) gen din fam. Umbelliferelor, 
trib. Ammineelor, cuprinde plante erbacee annale 
sau perene, florile albe sau galbene sûnt diapuse 
în umbele. C. are vr’o 50 specii respandite prin 
regiunile temperate çi subtropicale ale vechiului 
continent, pagine cresc çi în America borealâ. 
Prin pâi'tile noastre cresc prin fênatele çi pàçunile 
montane, subalpine çi alpine C. Carvi L., numit 
vulgar Chimen, (Chiinin, Cbimion), ale 
càrni semin[e se întrebuinteazà la bucâtârie çi 
în industrie. G. Bulbocastanum Koch., cresce 
prin pâduri, tufiçuri çi vii. Râdâcinile tuberou- 
loase ale acestei plante, cunoscute sub numele 
de Al unele sau Mandalaci, sûnt întrebuin- 
[ate la bucâtârie. Tôt în acest gen întrà çi cu- 
noscutaplantâPetrîujelul.numitàsciintific C. 
Petroselinum Bentb. çi Hook. (Petroselinum sa- 
HvumHoSm.),cultivafâpentrutrebuinte culinare.

[Z. C. P.]
Chimenul prospereazâ în terenurile profunde 

permeabile çi calde cari contin çi ceva var. I-se 
dâ 1—2 arâturi, se seamënâ primâvara eu maçina 
în rânduri la câte 40—50 cm. distan[â, ori se 
seamënâ mai bine în straturi, çi se transplan- 
teazâ toamna pe la începutul lui Sept, dupâ ce 
plantele lui, de grosimea unui toc do pene de 
gâscâ, s’au retezat de râdâciui çi de foi, çi se 
acopere eu total eu [erinâ; resârit se sapâ de 
2 ori eu prâçitoarea mecanicâ, pentru a-1 cuiâti 
de buroieni çi în auul urmâtor se prâçesce ânoâ 
odatâ, apoi se muçuroesce pu[in, Cbimionul se 
recolteazâ prin lunie çi se treerâ. Din causa 
aromei sale plâouto el se seamënâ çi prin fênatele 
çi pàçunile de veci, cam 1 kgr. la hectar.

Camncul, (botan.) corp cârnos putin desvoltat 
împrejunil hilului semintei; e un aril (v. ac.) 
mai putin desvoltat.

Caruncula, îndoiturâ in pelita inucoasâ; la un- 
gbiurile interne ale ochilor, frânul de sub Uinbà, 
çi la întrarea vaginei ca remâçite dupâ deflorare.

Carus, M. Aurelius, înipërat roman, aies la 
282. A învins Cuatjü çi Zazigii de lângà Diinàre; 
a nàvâlit în Persia. t 4e trâsnet la 25 Dec. 283.

Carusel, (frc. Carrousel), petrecerile cavale- 
rilor din evul mediu pc la ourtile doninesci, 
anume : cârutatul, împunsul în verige, ariincarea 
la tintâ, îmbrânearea, etc. Aceste jocuri au fost 
întroduse 842 la curtea franconâçi sûnt petreceri 
populare.

Carutti di Cantogno, Domenico, istoric ital., n. 
1821 în Cumiana, 1862—69 ambasadorlaHaaga; 
a scris: »Storia del regno Vittorio Aniedeo II«; 
»Storia délia diplomazia délia casa di Savoia», etc.

Carvalho, lozè da Silva, ministru portugbez, 
n. 1782 în Castelbranco în provincia Beira. Dupâ 
revolutiunea din 1820 membru al regentei, 1821 
presidentalmunicipâbtâtiiîn Lissabona, apoi 1823 
ministru de justitie, 1832 ministru do finante, 
în care calitate a fâcut niulte reforme salutare. 
t 1845'.
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Carvin, localitatea principalâ a cantonului C. 

(ÜÜ’BO kni,.) 10 comnne, 32,770 loc), în arondism. 
Béth'iae a departamentului franc. Pas-de-Calais, 
eu 8000 loc. (1891); cariere de cârbuni, fabricâ 
de zahâr, spirt, turnStorie de fier, etc.

Carvunarii, poreclâ data — dupa Carbonarii 
(v. ac.) din Apus — de boieii parvenitilor )i- 
berali eu ideile revolutionare de dupa 1821, ino- 
vatorilor din clasa do jos.

Caryatida, figuri (statue) femenine, îmbrâcate 
în veçtminte eu cute lungi ; açezate pe e basa, 
avênd pe cap un fel de capitel, care supeartâ 
grindiçul unei haie, etc.

Caryocar L., (botan.) geu de plante arberes- 
eente din fam. Ternstroemiaceelor, trib. Rhyzc- 
boleae, din America tropicalâ. Fructele uner 
specii sûnt comestibile çi se folosesc çi la pre- 
pararea unui oleiu excelent. [A. Pr.J

Caryokinesasau Caryocinesa, procesul de mul- 
tiplicafiune al nucleului din celule, când acest 
procès este caractérisât prin e lucrare particu- 
larâ, care se petrece în re(eaua crcmaticâ a 
nucleului, (v. Celnla.)

Caryophylleae Endl., (botan.) familie de plante 
dicotyledonate anuale sau perene, eu frunze 
opuse întregi, fiori regulate, hermafrodite sau 
niai rar prin abortare unisexuale. Se cunosc vr’o 
800 specii, ce cresc mai eu samâ în emisfera 
boreala, unde le întâluim pânâ pe vîrful niun- 
(ilor çi pânâ în regiunile arctice; sûnt foarte 
rari în emisfera australâ ?i în regiunile trepi- 
cale. Aceastâ familie se divide în urmâtoarele 
trei triburi; I. tiib. SUeneae, eu sepalole cen- 
crescute, din care însemnâm pe Dianthus L., 
Tunica Scop., Gypsophila L., Saponaria L., 
Silene L., Cucubalus L., Lychnis L., etc., H. trib. 
Alsineae-, sepalele libéré, stilele distincte delà 
basa, însemnâm pe Bolosteum L., Cerastium L., 
Stellaria L., Arenaria L., Sagina L., 8per- 
gula L., Sperguîaria Pers., toate genuri repre- 
sentate nnele chiar prin mai multe specii prin 
pârtile noastre, çi lïl. trib. Pelycarpeae ; sepale 
libéré, stilul la basâ simplu, iar mai sus bifid 
sau trifid, însemnâm pe Polycarpon L., Or- 
tegia L., etc., mai teate extraeurepene. Unele 
specii sûnt cultivate prin gràdini ca plante orna- 
nientale din causa frumsetii florilor, asa este 
Dianthus CaryophyllusL., vulgar Gareaf â, etc. 
Tulpinele si florile de Saponaria officinalis L. 
sùnt întrebuin(ate in medicinâ ca depurative.

[Z. C. P.]
Caryophyllus, L., (botan.) seo(iune din genul 

Eugenia L. (v. ac.)
Caryopsa, (botan.) fruct uscat eu o semêntâ 

(nionospenn) ; la maturitate nu se deschide, iar 
pericarpul (partea extemâ a fructului) e bine 
unit ou învëlisul semintei, încâttotul are aparen(a 
chiar a unei semin(e ; asa sûnt fructele tuturor 
Graniineelor : porumb, orez, meiu, grâu, orz, etc. 
La mâcinarea acestor fmctc, si pe urmâ la cer- 
cerea lor, învëlisul se alege de fàinâ si for- 
ineazâ ceea ce se numesce tàrîfe.

Caryota L., (botan.) gen de Palmieri, din tiibul 
Aieceae, ce cresce în Asia si Australia ti’opi- 
c^â. Cea mai importantâ specie e C. urens L., 
din al càreia suc zaharos se preparâ vin, din 
meduva tulpinei un fel de sage. Unele specii se 
cnltivâ la noi în fioràrii. [A. Pr.]

Ca^ —, V. si Cach —.

Caç, cof dulce, se numesce caseina din lapte 
închiegatâ (coagulatà), asa cum se scoate din 
câldare, înainte de a fermenta si dospi. C. dulce 
dupa ce este tescuit bine de zer, trebue sâ stee 
câteva ijile la un loc svêntat, ca sâ fermenteze 
— dospeascâ, — si apoi se frâméntâ si se face 
branzâ din el.

Casa, locuinta omului ; ea are scopul â-1 apëra 
în contra frigului si câldurei, în contra ploaiei 
si vêntului, a servi de adâpost familiei care pe
trece în C. cea mai mare parte a viefii, a sa- 
tisface multiplele trebuinte sociale si economice 
ale omului civilisât.

O casà sânâtoasâ se poate clâdi numai pe un 
teren curât si uscat, ea trebue sâ fie destul spa- 
tioasâ, bine aeratâsi luminatâ, încâl()itâ in timpul 
iernei, între(inutâ curât înlâutm si pe din afarâ 
prin departarea corectà a diferitelor dejectiuni, 
câci insalubritatea locuinfei este causa cea mai 
frequentâ de boale. Idealul locuinfei din punctul 
de vedere moral si igienic este C. eu un cat, 
eu 2 si chiar eu 3 caturi construitâ pentru o 
singurâ famille, C. liherâ din toate pâr(ile, nu 
alipitâ de casele veoine ci încungiuratâ de curte 
si de grâdinâ. Acest idéal se poate lesne réalisa 
în sate si în orase mici, eu greu în urbi mai 
populate, unde se construesc de preferin(â case 
mari pentru multi locuitori, unde existâ ten- 
dinta de a înlocui C. de familie prin casarme 
civile, unde se utiliseazâ tôt spa(iul en o lâcomie, 
care provoaeâ interven(ianea legislatiunii prin 
prescripfiuni asupra politiei clâdirilor; ele au pe 
làngâ asigurarea soliditâtii, pe lângâ preventiunea 
incendiilor, scopul a înlâtura aglomeratiunea ex- 
cesivà si necuràtenia, a opri construirea de C. 
lipsite de aer si de luminà.

Suprapunerea de multe caturi este vâtëmà- 
toare, multe persoane nu supoartâ bine suirea 
repetatâ de scâri înalte, avorturile si nascerile de 
copii morti sûnt mai freouente în C. îualte decât 
în cele eu un singur cat. Inâlfimea C.-ei trebue 
sâ fie mai micâ decât lârgimea stradei, daeâ înâl- 
(iniea a doué C. opuse întrece lârgimea stradei, 
amêndouë aceste C. remân lipsitedeluminadirectâ, 
mai aies în caturile inferioare; trebue sâ dàni 
chiar învëlitoarei o desvoltare moderatà, pentru 
ca sâ nu mâreascâ înalfimea C. în mod inutil.

In ceea ce privesce materialul de constnic- 
tiune, fieoare îsi clàdesce C. dupa mijloacele 
de cari dispune, cel sârac îsi face C. de gard 
(de nuiele împletite) lipitâ eu pâment, compusâ 
din 1 sau 2 încâperi mici eu tavanul jos, care este 
locuin(a cea mai insalubrâ. In pârtile muntoase 
se construesc C. de leran (de bârne), cari sûnt 
mai sânâtoase decât cele dintâiu. Materialul cel 
mai bun este piatra compacta si cârâmida bine 
arsâ. legate si tencuite eu mortar de var si de 
nàsip. Mortarul contine multà apâ, care se eva- 
poreazàîncet, de aceea atmosfera C.-lornoue este 
umedà, si numai dupâ uscarea zidurilor C. devine 
bunâ de locuit. O casa .salubrà trebue sâfie isolatâ 
de sol, pentru ca umiditatea pâmêntnlui sâ nu se 
suie în zidurile camerilor, de aceea este bine 
ca C. sâ aibà pivnita (beciu, suteran), ca în ni- 
velul pavagiului stradei sâ se astearnâ preste 
toatà temeUa (preste tôt zidul de fundatiune) 
un strat impermeabil de asfalt sau de ciment.

Ferestrile loouintei trebue sâ fie expuse de 
preferintâ spre resârit sau spre ameaeji, uici
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decum spre meazâ-npapte, ele trebue sa fie largi 
pentru ca sa adiicâ mûltâ lamina, ai peatru ca 
pria deschiderea lor sà se premeneascâ bine 
atinosfera loeuintei ; la C. terâneaaoâ feieastra 
trebue sâ aibâ mârimea de cel putin 1 metru 
pâtrat, ai sâ se poatâ lesne deschide, în terile 
eu iamâ rece ferestrile trebue sâ fle duble, ou 
2 ràndui'i de geamuri.

La împârtirea interiorului G--lor greaim cànd 
destinâm caméra cea mai spatioasâ pentru salon, 
ai câte una micâ pentru dormitor ai pentru ae- 
derea copiilor. Inâltimea interioarà a camerilor 
n’ar trebui sâ lie ebiar la C. ^erâneascâ mai 
mica decât de 3 metri, în oraae de 4 metri a' 
jumêtate.

Fata externà ai cea internâ a C.-ei se spoiesce 
ou var sau ou colori nevâte'mâtoai'e de uleiu 
sau de apâ, interiorul C.-ei sâ a> îmbraeâ ou 
tapete de hàrtie libéré de materii colorante otrâ- 
vitoare. Covoarele, perdelele ai gobelinele, ou cari 
împodobim interiorul cameiilor, devin lesne depo- 
site de microorganismi ai de alte pulveri suspen- 
date în atmosferâ, perdelele colorate ale fere- 
strilor rotin parte din razele de luminâ cari 
trebue sâ între în camerâ eu profusiune.

Pardoseala camerilor se aleâtuesoe din scâuduiî 
bine aaezate, ca sâ nu lase înterstitii între ele ; 
ea se poate vâpsi eu uleiu. Mâturarea pardoselei 
eu mâtura uscatâ înlesnesoe împrâatiarea pra- 
fului în camerâ, de aceea sâ se mâture eu mâ
tura putiu udatâ sau învâlitâ într’o cârpâ udâ.

In timpul iemei încâl(}im C. prin sobe; dâm 
preferlnta sobei de pâment ars (de teracotâ, 
faiantâ, porcelan) sau de zid înaintea sobei de 
lier, de tuci, care produce câldura mai putin 
egalâ ai uscà aeml prea tare. Bucâtâria se sta- 
bilesce într’un anex al C.-ei légat eu dînsa, de 
unde vaporii ai odoarea bucatelor nu pot întra 
lesne în cainerile delocuit. Soârile ai coridoarele 
trebue sâ lie bine lurainate ai aerate, precum ai 
latrinele, pe cari le aaezàm afarà de oorpul C.-ei 
ai le legâm eu ea printr’un ooridor (v. art. Closet). 
Oameni eu dare de mânâ adapteazâ ai o camerâ 
pentru bâi.

Curtea C.-ei trebue sâ fle spatioasâ, pavatâ ai 
canalisatâ. Dacâ G. are grajd scurgerile dintr’însul 
se vor conduce în canal. C. nu se poate între- 
tiné cui’at dacâ nu este alimentatâ eu apâ bunâ 
în abundantâ ; în comunele üpsite de un serviciu 
public, care aduce apa în toate curtile, se con- 
struesoe în curte, départe de grajdul ai de la- 
tiina, un put (o fàntânâ) eu pompa, care este 
mai salubru decât putui ile desçbise, neacoperite 
ai fàrâ pcinpâ. [I. Félix.]

Casa albâ, ediflciu in Wasebington, în care lo- 
ouiesce presidentul Statelor-ünite ai ministeriile ; 
în mod figurât: guvernul Statelor-TJnite.

Casa de corectiune, stabiliment unde se trimit 
osânditii la înebisoare. In România, în virtutea 
dispositiunilor legei asupra regimului încbisorilor 
din 1 Febr. 1874, înebisorile se impart în în- 
ebisori de preventiune ai înebisori de osândâ. 
C. de corectiune este o înebisoare de osândâ. 
Dupâ lege toate înebisorile trebue sâ fie îm- 
pâi’tite în divisiuni pentm femei, majori ai mi- 
uori, fârâ comunicatiuue ai supuse regimului ce- 
lular jnixt. Defectuositateade constructiune, lipsa 
de mijloace ai necuuoscinta impoidantei cbes- 
tiunii penitenciarelor siint causele, cà sistemul

penitenciar romàn este foarto départe de scopul 
ai resultatele sciintei moderne. Cu toate acestea, 
de câtâva vreme, s’a dat oarecare impulsiune 
resolvirii acestei cbestiuni ai ameborârii oondi- 
tiunilor matertale ai de eduoatiune penitenciarâ, 
încât sûnt câteva penitenciare, cari se pot com
para ou cele mai bune case de înebisoare din 
strâinâtate. Pe lângâ C. de corectiune pentin 
osânditii la înebisoare, logea prevede case de 
edvcafiune corectionalà pentru nevîrstnicii oou- 
damnati de instantele represive, dar ele nu exista 
de fapt în conditiunile de îngrijire ai de tiata- 
ment spécial, oum dispune legea.

Casa deputatilor ai Casa magna{ilor, (Camerâ 
ai Sénat), oorpurile legiuitoare in TJngaria (v. ac.)

Casablanca, local. înMarocoo, v. Dar-el-Bèda.
Casa del Labrador, castel regai, v. Aranjuez.
Casa di Pansa, v. Pompeji.
Casale-Monferrato, capitula cercului C. în pro- 

vincia itabanâ Àlexandria, fort însemnat, eu 
18,573 loc. ; residenta unui episcop, institut 
tecbnic, seminariu, industrie de mâtasâ.

Casamance, rîuîn Senegambia, Africa de vest, 
spre sud de riul Gambia; se vai'sâ în Oceanul 
Atlantic, 'pnutul din apropiere e ocupat de Fran- 
cezi (1828 çi 1836—37); residenta ooinaudan- 
tului trupelor franceze se aflâ în looalitatea for- 
tificatâ Sedhiu.

Casamicciola, stabiliment balnear pe insula 
isebia, în provincia ital. Neapole, spre nord delà 
vulcanul Epomeo, cu 4077 loc. (1881). 1881 çi 
1883 a fost rëu pustiit de cutremure de pâment.

Casandra, 1 ) C., fica lui Alexandra lliaçi, oe- 
potul lui Petm Rare?; a avut o fatâ uumitâ Sul- 
tana, care s’a câsâtorit cu Alexandra Mavro- 
cordat Exaporitul, §i cai'e a nâscut pe Nicolas Ma- 
vrocordat, Domnul Moldovei. Din piicina acestei 
înrudiri de pe mamâ cu Stefan cel Mare, Nicolas 
Mavrocordat 4icea, câ se coboarâ din familia lui 
Alexandru cel Bun. (Cf. Neculai Costin, Letopi- 
sete II ; A. D- Xenopol, vol. IV.) [I. S. F.J

2) G., sotia lui Dumitru Cantemir çi fata lui 
Çerban Cantaeuzen, femeie vestitâ prin frumu- 
seta ei. (Cf. Neculoea, Letopisete; A. l). Xe
nopol, vol. IV.)

Casanova, Giovanni lac. C. de Seingalt, aven
turier, n. 1725 în Venetia, a fost la început 
preot, dar pârâsi aceastâ carierâ çi câlàtori prin 
toatâ Europa, devenind renuinit prin numeroasele 
sale aventuri amoroase, ce le desorise mai târ()iu 
în «Mémoires.» 'j- 1798 în Dux în Boemia ca 
bibliotecar.

Casarca rutila, pasere, v. Califar.
Casarma, (ital. Caserma), zidiri pentru iusta- 

larea soldatilor delà sergent în jos, cu odâi spa- 
tioase çi luminoase, sale de spâlat, mânoat, de 
gimnasticâ, bucâtàrii, odâi mai mici pentru pro- 
fesioniçti, sergenti çi pentni cancelarii, etc.

C. are ooridoare largi, ca soldatii sà poatâ face 
exercitii de arme pe timpul când nu pot exercita 
în liber. C. se edificâ pentru unul sau mai multe 
batalioane, de preferintâ pentm liecare batabon 
în parte (sistemul pavilionar). Romanii vecbi 
aveau multe C,, dintre cari cea mai renumità 
era C. praetorianilor în Roma, zidità pe timpul 
lui Tiberiu. In Pompeji s’au gâsit C. oonstrmte 
dupâ sistemul observât pànâ astâ^i. In evul medm 
nu erau C., neavênd statele armate stabüe ; abia 
sub Ludovic XIV a zidit Vauban C. In Anglia a’au
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edificat multe C. frumoase, iar Francia edificà 
delà 1874 încoace C. grandioase.

C. cea mai modernâ çi frumoasà e cea din 
Dresda pentni 2 regimente de infanterie, câte 
1 régiment de cavalerie $i artilerie, 1 bataliou 
de pioneri $i unul de tren; are un arsenal, în 
care au loc 1200 de trâsuri. In aceastâ C. se 
atlâ âncâ un spital, 1 çcoalâ de cade^i, 1 çooalâ 
de câlârit, 1 deposit de ecbipament, mai multe 
magazine, etc.

In România de vr’o 4e°e ani se lucreazâ 
la completarea casarmameotuiui trupelor. Sis- 
temul de C. adoptât este cel pavilionar, adecâ 
Piecare clâdire sa nu cuprindâ mai mult de un 
bataliou, deosebit de pavUionul de administratie, 
unde îçi are biuroul çeful de régiment. Pentru 
constructiunea C.-lor regimentelor teritoriale, ju- 
detele sûnt datoare de a prevedé fondurUe ne- 
oesare pentru constructiunea C. ce cade pe te- 
ritorul 1er.

Casatiune, desfiintare, ambilare a unei hotârîri 
definitive, date eu càlcare de lege sau fârâ obser- 
varea fonnelor cerute de legi. (v. Curtea de 
casatie.)

Càsitorla, ca tainà, este binecuvêntarea §i 
sfintirea legâturii dintre bârbat çi femeie pe te- 
meiul credintei statornice, ce-çi promite mirele 
$i inireasa pànâ la sfîrçitul vietii.

C. din punet de vedere juridic român, este 
im contract prin care, dupa cum 4'0e codul 
Calimach, «doue persoane de sex osebit aratâ 
eu uu cliip legiuit a lor vointâ $i hotârîre de 
a vietui într’o legiuita însotire eu dragoste, eu 
frica luiDumne4eu çi eu cinste, într’o tovârâçie 
nedespârtitâ, dea nasce prunci, a-i cresce, ase ajuta 
între ele, dupa putintâ, la toate întêmplârile.» 
Dar acest contract este el pur civil sau totodatâ 
civil si religios? Aceastâ chestiune, care în toate 
terile s’a discutât, este âncâ astâ4i controversatâ 
în România. Inainte de 1865 C. era un contract 
religios. Codul civil a secularisat-o ; dar art. 22 
din Constitutiuue, cerênd si benedictiunea reli- 
gioaaà, a adus asupra acestei materii o mare 
indoialâ. Jurisprudenta este , mai mult dispusâ 
sâ considéré acest contract ca pur civil. Afarâ 
de aceastâ grava controversâ notâm în legisla- 
tiunea românâ urmâtoarele puncte. In ce privesce 
impiedecârile la câsâtorie, exista împiedecâri 
proibitive între nas sau nasâ si fin sau finâ 
(art. 145 C. C.), între tutor sau curator si ne- 
vîrstnica, între tatâ, fratele, fiul tutorului si 
pupila (art. 149 C. C.). Impiedecare desâvîrsità 
exista, dupâ art. 14.4 C. C., între ascendenti 
si descendenti chiai nâscu(i din nelegiuitâ în 
sotire. Acest art., dupâ unii, ar recunoasce con 
cubinagiul, dându-i efecte juridice. Preotii pot 
fi câsâtorili, dar câlugàrii nu. Vîrsta legiuità 
pentru câsâtorie este de 18 ani pentru bârbaÿi, 
si 15 pentru femei, dar se discutâ daeâ legea 
cere ca ultimul an sâ fie împUnit sau numai 
inceput. Românii se pot câsâtori în strâinâtate, 
ça si strâinii în România, dupâ formele cerute 
în locul unde ei se aflâ si, în ce privesce capa- 
citatea, dupâ legea lor nafionalâ. Regulele rela
tive la nulifâti, la proba câsâtoriei, la drepturile 
si datoriile sotüor, sûnt mai toate luate dupâ 
legislatiunea francezâ.

Din punctul de vedere statistic, în Eo- 
mânia s’au îneheiat, în termiu mediu, la an 45 mii 
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de câsâtorü, adecâ aproximativ 8 la 1 mie de 
loouitori. Aceastâ cifrâ s’ar raâri foarte mult, 
daeâ s’ar înlesni formalitâ^ile cerute pentru càsâ- 
torie, câoi se constatâ un mare numër de uniuni 
fârâ cununie între indivi4i, cari se considerâ ca 
câsâtoriei. Autori rom. dau acestor uniuni numele 
de C. nelegitime. Vîrsta medie la care se câsâ- 
toresc bârbatii este de 21 ani la sate si 31 la 
orase ; fetele se mâritâ la 21 ani. Timpul obicinuit 
al câsâtoriilor este luna Februarie, înainte de 
postul Pastilor, si luna Novembre înaintea iernei. 
Media nascerilor de fiecare oasâ este de 4—5 
copii. Din numërul de 45 mii câsâtorü, mai 
mult de 900 se desfac toti anii prin divorf, adecâ 
aproape 2 la sutâ. Aceste date se deosebesc putiu 
de cele privitoare la (erüe mari din Europa, si 
pun Rom. între statele cele mai prospéré, mai 
eu samâ în ce privesce nupfialitatea si numërul 
copiilor de fiecare familie.

In Ungaria C. civilâ dupâ multe si mari lupte 
a fost decretatâ în mod’ obUgâtor prin art. de 
1. XXXI: 1894 si întrodusâ eu ord. ministr. 
près. Nr. 2020 din 1 Oct. 1895. Media C.-lor 
îneheiate în Ung. în anii 1891—95 a fost de 
138,745, adecâ 9 la 1 mie loc. Din acelea s’au 
desfâcut prin divort 1288, adecâ 9 divorfuri la 
1 mie câsâtorü noue.

C. civilà. Dupâ Portalis : >filosofii considerâ 
în actul câsâtoriei numai legâtura celor douë 
sexe, juristii numai contractul civil, iar cano- 
nistii numai taina<. C. civilâ este un simplu 
contract, în sensul câruia un bârbat si o femeie 
se obligâ reciproc a convietui continuu eu scopul 
de a conserva genul propriu si a-si fi sub în- 
treaga viafâ în ajutor. Ca ori si care ait contract, 
cade exclusiv sub disposi^unile legale ale statului, 
prin urmare C. e numai atunci validâ si se poate 
considéra existentâ, când contractul se leagâ îu 
forma pretinsâ de stat. Dupâ cum statul cautâ sâ 
elimineze total sau în parte alemenlele bis. ale C.-ei, 
C. civ. poate fi obîi^atorie, când statul declarâ 
de validâ C. numai in casul daeâ aceea se leagâ 
înaintea forului civil ; faeuUativà, când C. se poate 
lega în mod valid atât înaintea forului civil cât s> 
în bisericâ — dupâ voia si alegerea celor inte- 
resa^i ; G. de necesitate, când impedimente cano- 
nice nu permit legarea C. bisericesci, tnirii pot 
lega C. validâ înaintea forului civil (Nothcivilehe). 
Este natural, câ bisericile nu privesc de validâ 
nici 0 fonnâ a C. civile, câci dupâ dînsele C. 
este 0 taiuâ, pe care numai bisericâ o poate da; 
prin urmare cel ce leagâ numai contractul civil 
al C.-ei, âucâ nu poate conta la recunoascerea 
C.-ei sale din partea bisericii, dar si viceversa, 
cel câsâtorit numai dupâ doctrina bisericii, nu 
este câsâtorit în sensul legilor de stat; o asfel 
de C. se considerâ de concubinat, iar pruncii 
de nelegiuiti.

Casca, armaturâ a capului, fâcutâ din fier sau 
û(el câlit, întrebuiutatâ in evul mediu, închisâ. 
In eraldicâ se pune deasupra scutului, arâtând 
calitatea celui ce o poartâ, s> anume: Când se 
vede de fafi, deschisâ, e de cap incoronat. De 
obiceiu se intrebuin(eazâ pu(in întoarsà spre 
dreapta, deosebindu-se prin numërul barelor de 
aur sau argiut ce servesc de vizierâ. Astfel: 
principii, ducii, etc. o poartâ de aur eu 9 
bare, însâ vë4utâ în fafâ; marebizii eu 9, îusâ 
pu(in întoarsà $1 <le argiut; comtii si vioom(ii
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de argiat eu 7 bare ; baronii çi gentilomii de no- 
bleta veohe eu 5 bare. Nobilii de 3, generalii o 
poarta de ofel eu 3 bare ; iar înobili^i de eurând 
O au de profil, în otel, eu viziera lâsatâ fâra 
bare. De multe ori însâ aceste régulé sûnt pu^in 
pâstrate, eonfundânda-se unele eu altele. Boierii 
romani, cari n’au titluri strâine, au de drept sa 
poarte pe cea ou 5 bare. G. se pune deasupra 
soutului în diferite feluri, çi are pe oreseet co- 
roana eoresputujêtoare. A(}i însâ se întrebuin- 
îeazâ mai aies singurâ ooroana. [ü. L.] 

Casca, (botan.) organ coneav eu aparenfa aoestui 
obieot; s. e. sepalul posterior delà florile de Omag ; 
periantul unor Orohidee.

Cascade, munfü, o parte a Âlpilor maritimi 
nord-amencani, 750 km. lungi; se întind în 
statul Oregon çi teritorul Washington. Cele mai 
însemnate piseuri sûnt: Mount-Baker (3256 m.), 
Mount-Eainer (4400 m.), Mount-Hood (3736 m.) 
Numiti C. delà caseadele formate de rîul Columbia, 
care strâtaie aae;ti mun(i.

Cascarilla, numirea scoarfei delà Crotou Elu- 
teria Benn. ; se folosesoe în medieinâ ea tonicâ.

Ciscatul e o miçoare respiratorieâ si anume 
0 inspiratie îneeatâ, profundâ, eu gura larg des- 
chisâ, urmatâ de o expira(ie mai mult sau mai 
pu(in ünà. C.-ul e un simptom al lipsei de oxigen ; 
obvine totdeuna eând circula(ia sângelui slâbesee, 
s. e. la oameni obosi(i.

Caçoaval, o speeialitate de cas din lapte de 
oaie ; se fabricâ în caseriile mari de càtrâ oierii 
români ardeleni eu deosebire de locuitorü din 
Sâcele (lângâ Brasov), cari îsi tin oile lor în 
România. C. este bine presat în fàlii rotunde, 
cam 5—6 cm. groase; se conserva bine ‘/s—1 su. 
Kilogramul de C. se vinde 1.50—2.50 lei, sau 60 cr. 
pana 1 11. 20 cr.

Dupa analisele/fâcute de nou, C. contine: 
a) O. nou de 3 septSmâni b) C. vechiu de 1 an
apâ............. 50-5°/o 39-l«/o
caseinâ si album. . 28'00/o 28-0°/o
Tint..............14-l»/o 25-5«/o
substante organice 
fârâ azot (zachâr
eau lactoasà) . . . 2-50/0 l-40/0

cenusâ (substante
minérale). 4-80/o G'OVo

(Cf. Rentabilitatea economiei de vite în ex- 
ploatatiunea mare. Bucui'esci, 1889).

[Dr. G. M.]
Cascheta, (franc, casquette), sapcâ de postav 

sau piele eu vizierâ (cozoroc).
Ciscloarele, 1) C7., com. rur. în Rom., j. Dfov 

eu 1209 loo. a^cultori; are 1 bisericâ si 1 scoalà; 
în partea de est a com. se vëd ruinele unei mâ- 
nàstiri, numitâ a lui Negru-Vodâ. 2) G., fostà 
mànàstire în Rom., j. Vlasca; aiei se vëd pie- 
trile mormêntale ale boieiilor Cretulesci si Bâ- 
leanu ; astâi)i servesce ca bisericâ de mir pentru 
loc. din com. rur. C. 3) C., com. rur. în Rom., 
j. Vlasca, formatâ din 5 cât., toate situate pe 
proprietatea statului, vatra fostei mânâstiri C., 
avénd în total 1340 loc. Aici a fost stabilit la 
1876 institutul »Lumina«, în care pe lângâ 4 
clase primare mai erau si 2 clase gimn.; la 1883 
acel institut a fost strâmutat la Gâesci.

Caseina, substantâ ce se aflâ disolvatâ în lapte. 
Chiagul (din rfinza de vitel sâratâ) sau un acid 
0 face insolubilâ, si laptele se coa^eazâ (lapte

sârbe()it, fost în vas înâcrit, stâtut, etc.) Sub- 
stauta disolvatâ în alcalü sau în var stins ser- 
vesoe ca mordant la îngrosarea si Upirea colo- 
rilor pe stambe, în zugrâvirea ediflciilor, ca chit, 
ca fonduri la coloratiuni de fibre vegetale, obiecte 
de ebenisterie, etc. C., din care s’a scurs zei-ul, 
e cas dulce ; casul sârat si préparât diferit e brànzâ.

C. vegetalà sau legumina, este o substantâ 
albuminoidâ, ,care se gâsesoe în semintele plan- 
telor leguminoase : fasole, mazere, ünte, etc. Se 
preparâ din acestea extragêndu-le eu apa si pre- 
cipitând eu acid acetic. Precipîtatul de C. spâlat 
eu alcool si eter se presintâ sub formâ de flo- 
coni coagulati, iar uscat devine lesne friabil.

Caselli, loan, abate, fisician italian, n. 1815 
în Siena (Toscana), f 1892; 1854 a construit 
pantelegraful, eu ajutorul câruia putea sâ trans- 
mitâ manuscripte si desenuri. A publient o re- 
vistâ de sciinte fisice numitâ »La Recreazione».

Casemata, ori ce adâpost sau local construit 
în zidâiie si acoperit eu pâment. Se întrebu- 
inteazâ în fortificatiunea permanentâ. C. poate 
sâ fie construitâ astfel ca sâ serveascâ de lo- 
cuintâ trupelor, sau sâ fie organisatâ ca sâ con- 
cureze la apërarea uvragiilor de foi-tificatie, in- 
staJând în ele tunuri sau trupe, practicând în 
pâretele de fatâ ambrasure sau crenele, pe unde 
sâ se poatâ trage f ocuri. Actualmente toate aceste 
locale sûnt boltite, boltUe sûnt de béton de o gro- 
sime de 2 00 m. si adesea de 3'00 m., pentru ca 
sâ se poatâ résista efectelor explosibilor moderui. 
La începutul aparitiunii tunurilor ghintuite se 
fâcea partea dinainte a C.-ei eu tunuri, eâte odatâ 
cuirasatâ. C. cuirasatà acum este înlocuitft eu 
cupola metaticâ.

Caserta, provincie italianâ (în Campania), nu
mitâ pânâ la 1871 Terra di Lavoro, 5974 km.1 
si 714,131 loc. (1881); se îraparte în 5 cercuri: 
C., Gaëta, Nola, Piedimonte d’Alifa si Sera. Ga- 
pitala C. VersaiUes-ul Neapolei, are 17,354 loc. 
(1881), un castel regai (zidit 1752 de regele 
Carol III) eu o frumoasâ grâdinâ si «n mare 
apaduct; residenta unui episcop.

Caseta, (franc.) 1) cutie micâ, mai aies eu 
cheie, pentru a pâstra bani sau giuvaere ; 2) în sens 
mai spécial: cassa particularâ a unui principe.

Caçgar, odinioarâ capitala provinciei ebineze 
Turchestanul de est, în o regiune foarte fruc- 
tiferâ, eu 60—ÎO^OIW loc.; comeroiu însemnat 
eu bumbac. C. e incungiurat eu un zid puternic 
de lut.

Cash, (engl., pron. cas), bani gata; apoi si nu- 
mele unei monete chineze.

Casilimim, în vechime oras în Campania, pe 
locul unde se atlâ a()i Capua; însemnat priu 
asediul lui Hanuibal.

Casimeea, 1) G., rîulet în Rom. (Dobrogea), 
isvoresce în j. Tulcea si se varsâ în lacul Tasàu, 
j. Constante. 2) G., com. rur. în Rom., j. Tulcea, 
formatâ din 6 cât. eu 2888 loc. Români (1288), 
Bulgari (561), Tâtari (422), Turci (80), s- a- 5 
2 biserici ort, o giamie si 3 scoale. Loc. se ocupâ 
în general eu agricultura.

Casimir, régi ai Poloniei. v. Kazimir. — C. 
Périer, v. Périer.

Casln, (ital. casino; dimin. din casa). Loc de 
întrunire spre a ceti, juca, etc.

Ca^lnu, 1) G., rîu în Rom., j. Bncâu, aflueut 
pe dreapta al ïrotusului ; isvoresce la hotaruJ
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Trans. çi se varsâ în Trotuç la Onesci. 2) C., 
oom. rur. în j. Bacâu, pe valea rîului G., for
mata din cât. C. çi Curifa avênd 1774 loc., 4 bi- 
serici çi 1 çooalà mixtâ. 3) O., fosta mânàstire 
îu j. Bacâu, în com. rur. Mânâstirea C., ziditâ la 
1655 de Stefan Gheorghità-Vodâ, care avea aici 
cuiti mari domnesci, ale câror ruine se vèd çi 
astâiji ; mânâstirea C. eu casele domnesci din 
cupriusul ei era încungiuratâ ou zid de piatrâ 
înalt çi ou tumuri ; zidul a fost stricat de Mibain 
Racovifà-Vodâ la 1717, fiind-cà Nemfii çi TJngurii 
veniau de se închideau aici, când prâdau Mol
dova. Egumenul Isaia 'Pârigrâdeanul la 1820 a 
întreprins sâ facâ din nou zid împrejurul mâ- 
nâstirei. Biserica e frumoasâ, înaltâ çi mare ; la 
dreapta este tronul domnesc eu marca ferii Mol- 
dovei, açezat pe doi lei çi alâturi tronul mitropo- 
litului ; icoaoele sûnt de picturâ bizantinâ aleasâ. 
La 1821 biserica a fost profanatâ de Turci. Mânâ
stirea C. avea mulfi câlugâri pe la 1840 ; la 1742 
împreunâ eu altele a fost închinatâ sf. Mormènt 
de Constantin Mavrocordat; astàcji servesce ca 
bisericâ de mir pentru loc. din satul Mânâ
stirea C. 4) G., Mânâstirea C., com. rur. în j. 
Bacâu, situatâ în valea rîului C., eu 2509 loc. ; 
are 1 bisericâ (fosta mânâstire C.) çi o çcoalâ 
mixtâ. Fâmêntul acestei com. e bogat în pâcurâ ; 
posede isvoare eu apâ sulfuroasâ, 5 isvoare eu 
apâ sâratâ, piatrâ de constructie çi piatrâ de var. 
Aici se gâsesce o fàbricâ de petroleu. (Cf. Dic(. 
geogr. al j.-lui Bacâu. Bue., 1895.)

Casinum, în vecbime oraç înfloritor în Italia, 
ocupat 312 a. Chr. delà Samnifi ; aeji se aflâ în 
locul C.-ului oraçul Cassino.

Casiterita, minerai, oxid de staniu, cristali- 
seazâ în sistem pâtrat. Coloai'ea variazâ delà 
galben-bmn la roçu-brun pânâ negru. C. e sin- 
gurul minereu de staniu ; se gâsesce în impreg- 
na{iuni çi în flloane însofind unele roce granitice 
(granulit, greiaen, etc.) Giseminte mai impor
tante sûnt în Cornwall (Anglia), în Erzgebirge, 
în statele California, Dakota çi Virginia (St.- 
Unite), în Mexico, Chjna çi pe peninsula Malacca. 
Din aluviuni se exploateazâ în Australia çi pe 
insulele malaice.

Caslav, V. Ceaslau.
Casmaua, farfàul sau hârlefulj, un instrument 

ogricol de mânà, compus dintr’o lamâ în formâ 
triungbiularâ sau de trapez, întocmitâ spre a i-se 
fixa coada. Cu el se lucreazâ pâmêntui mai 
üine decât cu plugul çi sapa, însâ mai încet. 
(La un hectar trebuesc 50—200 (Jil®)- C. en- 
glezesci sûnt cele mai bune, fiind de ofel fârâ 
vargâ.^ C. se folosesce cu deosebire la cultura 
de grâdinâ çi a viilor. Cultura cu C. a Belgie- 
nilor este renumitâ çi cunoscutâ în lumea în- 
treagâ ea tuturor superioarâ.

Casmenae, v. Camenae.
Ca^mlr, numele complet G. çi Gfiamu, pro- 

vincie în India esticâ, sub suzeranitatea Angliei, în 
p^tea nord-vesticâ a munfilor Himalaia, de ambele 
parfi ale Indului; 209,500 km.a, cu 2.543,952 loc. 
(1891), cari vorbesc un dialect neoindic çi sûnt 
cel mai frnmos tip de Indieni. C. e una dintre 
cele mai frumoase regiuni, cu o vegetafie abon- 
dentâ, fructe gustuoasé, pâment fructifer. Lo- 
cuitorii sûnt agricultori çi pâ.sto_ri (tin oi, oaprej 
pte cornute) ; industria produce vestitele çalun 
de C. Pânâ la 1341 a fost provincie neatârnatâ.

atunci ajunse sub principi indieni mohamedani. 
1586 a fost Incorporât priu Acbar la imperiul 
din Dehli ; 1752 supus de Afgani. Delà 1849 stâ 
sub suzeranitatea AngUei ; tronul e ocupat de un 
Maharadça, administratia o conduc functionari 
englezi.

Ca^mlr, tesëturâ finâ çi scumpâ, fâcutâ din 
làna caprelor de Caçmir de pe muntii Hima
laia. Se fac mai cu samâ çaluri pretioase în 
capitala Caçmir, cari exceleazâ prin fmeta çi 
prin supleta lor, cât çi prin colorile çi modelele 
lor deosebite. In comercinl zilnic se vinde sub 
numele de C. o stofâ finâ de lânâ, lucie pe fatâ 
çi pe dos mai përoasâ.

Cason, (magh. Kdaeon) tinut în Trs., în partes 
sudicâ a cott. Ciuc, 360 km.*, teritoriu muntos 
cu brâdet, cu o poporatiune preste 6000 Magh. 
çi Rom. Numirea o are delà rîul çi muntü de 
acelaç nume, cari despart cott. Ciuc de al Trei- 
Scaunelor çi de Remania, 'finutul e strâtâiat de 
rîuri çi pârae de munte : C., Sete, Uz, Mocsvâr, 
Bakmâj, Gubâs, etc., piscuri de munti: Ré
méré 1650 m., Nyerges, Répât 1300 m., ç. a. 
Are multe isvore ou ape minérale delà C^JJakab- 
falva. Répit, C. mare). [B. C.]

CafOVia, (Easchau, Eassa, Eosice), oraç liber 
reg. în nordul Ung., cottul Abauj-Torna, capitala 
acestui comitat, situât la dreapta rîului Hemad, 
cu 28,884 loc. (1891) afarâ de militie (14,421 Magh., 
3801 Germ. 9713 Slovaci). Catedralâ frumoasâ, de 
pe timpul lui Ludovic cel Mare, renovatâ la 1877 ; 
residentâ eppeaacâ; C. a fost în trecut çi e çi 
a()i cel mai industrie çi comercial oraç din nordul 
Ungariei; în C. se aflâ directiune financiarâ, 
directiune de poste çi telegraf, comanda de corp 
çi a cercului de întregire 34; aci este tablâ reg., 
tribunal, judeoâtorie financiarâ çi de presâ, pro- 
curaturâ supremâ, camerâ advocatialâ, de indu
strie çi comerciu, etc. ; institute de învêtâmênt ; 
academie de drepturi, çcoalâ realâ çi gimnasiu, 
seminar, preparandii (2), 13 çcoale poporaïe publice 
çi 5 asile de copii ; çcoalâ agronomicâ, çcoalâ de 
maçine çi alte çcoale spéciale; museu, teatru, 
Bocietâti culturale çi fllantropice, etc. ; în C. apar 
5 foi çi reviste. In privinjâ industrialâ çi co- 
mercialâ C. déjà în evul de mijloc forma em- 
porinl Ungariei de nord; în C. se aflâ fabricâ 
de tutun, de maçini, de mobile de lenm çi de 
fier, de parchete, de hârtie, de bere, de scro- 
boalâ, de spirt, oârâmi(Ji, etc. ; salama çi çuncile 
de C. sûnt renumite. Aj:ticlü de comerciu, afarâ 
de produotele industriale, sûnt: vite, bucate, vin, 
lemne, etc. Comerciului servesce filiala bancei 
austro-ung. çi vr’o 5 bance. C. e ceutru de câi fe- 
rate. — C. a fost întemeiatâ de coloniçti germani, 
prin seol. XIV devine cetate çi oraç hber, în 
secoUi urmâtori çi mai aies dupâ lupta delà Mohâcs 
C. devine centriil Ungariei de nord çi joaeâ roi 
important în luptele dintre Ardeal çi Habsburgi. 
Carol ni, dupâ pacea delà Sâtmar, desfiintând 
fortâreafa, C. îçi pierde însemnâtatea politicâ. 
Posijia favorabilâ a oraçului çi drumurile de fier 
ridicarâ C. la importanfâ comercialâ.

Caspari, 1) G., Carol Pavel, teolog luteran çi 
orientalisL n. 1814 în Dessau din parinfi ovrei, 
1838 treou la creçtinism, f 1892 in Cristiauia 
ca profesor de teologie la Universitatea de acolo. 
Scr.; »Grammatica arabica*, (2 vol., 1844—48); 
•Quellen zur Geschichte des Taufaymbola», (3 vol.,

48*



748 Caspica — CassianuB.

1866—75) numeroaee tractate biblice $i din 
sfera istoriei bisericesoi, scrise în limba germ. 
çi norvegianâ. 2) C., Otto, scriitor fllos., n. 1841 
în Berlin, delà 1877 profesoi-' în Heidelberg. 
Scr. : «Leibniz’ Philosophie®, (1870) ; «Urgesohichte 
der Menschheit», (2 ed., 1877); «Grundprohleme 
der Erkenntnisthatigkeit«, (2 vol, 1876—79); 
«Hermann Lotze®, (1883) ; «Gründe und Lebens- 
fragen der philosoph. WissenschafG, (1886), 9. a. 
Teudinta scrierilor sale este : a aduce în conso- 
nantâ filosofia eu sciintele naturale moderne.

Caspica, Marea, cel mai mare lac pe pâment, 
sitnat între Europa §i Asia, se întinde delà nord 
spre sud în lungime de 1174 km., avênd lâtime 
de 200—350 km. ; are (ermuri scun()i 9! nàsiposi, 
Dumai la nord sûnt mai înalti, Punctele cele 
mai înaintate sûnt Cap Çachov 9! Cap Tiub- 
Caragan ; dintre sinuri sûnt remarcabile : cel delà 
Astrachan, cel delà Baku, Kisilagaci, Enseli, cel 
delà Astrabad, Carabugas 9! Cociac. C. e mâr- 
ginitâ de trei laturi de Rusia, în sud de Persia; 
Ru9Ü siis^n pe C. 0 mica flotà. Dintre oraçele 
situatelângàC. apar^in Rusiei : Guriev, Astrachan, 
Petrovsc, Baku, Saliany, fortul Novo-AJexan- 
d rovsc, iar Persiei : Hassanabad, Barferu9,Ferabad, 
Astrabad. Apâ C.-ei e sâratà. Naviga(ia e îm- 
preunatâ eu primejdii din causa multelor bauce 
de nâsip 9i a furtunilor mari.

Cassa, 1) dulap de fier, în care se pâstreazâ 
banii 9i hàrtiile de valoare. C. cuirasate sau pan- 
(erate sûnt cele mai perfeefionate casse, con
struite din o(el foarte tare, 39a îneat nu se poate 
sfredeli decât dupa 0 muncâ îndelungatâ. 2) C. 
la institute 9! înti'epiinderi comerciale e acel des- 
pàrfemênt sau local, în care se fac plâtirile (se 
dau 9i se primesc banii). 3) C. în înteles comercial 
însemneazâ banii gata, numerarul afiâtor în C., 
precum si registrul, care fine în eviden(a nume
rarul (v. si Contabilitate); a plàti per C. = a 
plàti eu bani gata; afaceri perC. sûnt afaoeri 
(Jilnioe, cari se pot încheia numai decât.

«C. de depuneri fi consemnafiuni« în Bucu- 
resci, înflinfatâ prin legea delà 8 Aug. 1876, pri- 
mesce si pâstreazâ valori 9! bani, dâ împru- 
muturi ; operatiunile ei în 1895—96 au fost de 
674.809,055 Lei.

«C. de eeonomUt alipitâ pe lângâ C. de de- 
puuere si consemnatiuni în Bucuresci, înlim^atà 
la 1881 ; în Sept. 1896 suma depunerilor era 
24.157,616 Lei.

«C. de pSstrare* (reuniune) în Soliste, Trs., 
(oott. Sibüu), înfiiutatâ la 1884; capital social 
10,300 fl., format din mise à 100 fl.; profitai în 
1896 a fost fl. 7,410-95.

«(7. de pàstrare in Mercurea<, Trs., soc. pe 
actii eu capital de 32,000 fl. înflintatâ 1898.

G. de prevedere sau C. de retragere, institute 
înfiinfate sub garaofia statului sau a comunei, 
avêud meuirea a înlesni lucràtorilor aduoarea 
de sume mai mari, pentru casuri de boalà sau 
neputin^, dinmicileloreconomisâri, sauaasigura 
lucràtorilor ori funofionarilor 0 rentâ viagerâ.

Cassagnac, Adolphe fi Paul, publicisti, v. Gra- 
nier de Cassagoao.

Cassai, unul dintre cele mai puternice rîuri 
latérale ale rîului Congo. Isvoresce în sud delà 
Congo (12° 1. sud., 19° 1. est), în cursul sëu ia 
mai ântâiu direofiune âpre nord, apoi spre vest 
si se varsâ în Congo. In partes sa inferioarâ

rîul C. e navigabil, si ajunge la 0 lâtime preste 
10 km. In 1885 a fost mai deaproape cercetat 
si scrutât de eâtrà Wissmann, Dr. Wolf, François 
si Hans Muller.

Cassala, (Taka), provincie africanâspre est delà 
Chartum, percursâ de rîul Atbara; 8100 km*., 
eu 38,000 loc., eu locuri mocirloase. Cajjitala 
Cassala-el-Luhs, în depârtare de 385 km. delà 
Chartum, lOçOOO loc. De présent în posesiunea 
Italie!.

Cassandra, fica lui Friam si a Hekabei ; avea 
delà Apollo darul profetiei, dar nu era cre()utà ; 
dupa ocuparea Troiei câ(Jù pradâ lui Agameinnon, 
care 0 duse eu sine ca sclavâ si amorezâ la 
Mykene, unde amhii furâ ucisi de Klytaemnestra.

Cassano, looalitâfi în Italia. 1) G. al lonio, 
oras în provincia Cosenza, eu 7407 loc. (1881) 
si un castel vechiu zidit pe stânei înalte ; 2) G. 
d’Adda, orâsel în provincia Milano, eu 4883 loc., 
vestit prin învingerea lui Suvorov asupra Fran- 
cezilor la 1799 si prin înfrângerea suferità de 
principele Eugen în lupta contra lui Vendôme 
la 1705.

Cassel, 1) C. orof în départ fraucez Nord, 
arondism. Hazebrouck, eu 2596 loc. (1890); în 
apropiere se aflâ urmele unei sosele romane.

2) G. (KasselJ district în provincia prusianâ 
Hessen-Nassau, 10,114 km.* si 820,988 loc. (18,90); 
se împai-te în 24 cercuri administrative. 3) G. 
orof, pânâ la 1866 capitula ducatului Hesseu, 
situât pe ambele fermuri ale rîului Fulda în 0 
vale largâ; eu 81,752 loc. (1895). Se împaite în 
Altstadt, Oberneustadt Unterneustadt 9! Hoheii- 
zollernstadtteil ; se distinge Oberneustadt, înte- 
meiat la 1688 de emigraofi francezi. Are 180 
bulevarde 9! 19 piefe pubUce, mai multe biserici, 
între cari cea mai remaroabilà bis. St.-Mai-tin; 
castel regai, galerie de tablori, museu împi-eunat 
eu O mare bibUotecâ (170,000 vol. si 1600 inann- 
sciipte), mai multe casarme, 2 gimuasii, scoale 
reale, industriale si comerciale, seminariu; trei 
gâri ; industrie înfioritoare (fabiici de masini si 
vagoane, pianuri, ohimicalii, etc.). In istoiie .se 
amintesce 0 localitate Chassata prima data la 
913 sub regele Conrad I.

Cassel, 1) G., David, Uterat ovreu, n. 1818 
în Glogau, delà 1872 docent la scoala superioarâ 
ovreiascâ în Berlin, f 1893. Scr. : «Hebraisoh- 
deutsches Worterbuch®, (4 ed., 1889) ; «Geschiclite 
der jüdisohen Litteratur®, (2 vol., 1872—74); 
«Lehrbuch der jüdisehen Geschichte imd Litte- 
ratur®, (1879), 9. a. 2) G, Pavel Stefan, teolog 
luteran si Uterat, n. 1821 în Grossglogau din 
pârinfi ovrei, 1855 trecù la biserica luter. çi 
functionà delà 1868 ca predicator în Berlin, 
t 1892. A scris numeraose opéré religioase, 
istorice, istoiico-culturale si literare.

Cassia L., (botan.) gen do plaute din fam. 
Leguminoaselor-Caesalpineae, trib. Cassioae, res- 
pàndit pretutindenea în (erile calde, în specii 
numeroase, dintre cari unele se cultivâ la noi 
în florârii. Foile delà G. acutifolia Del. si G. 
angustifolia Valil., ambele din Africa nord-esticâ 
pânâ în Estindia nord-vesticâ, se folosesc în me- 
dicînâ, ca laxatiy, «folia Sennae.® [A. Pr.J

Casslanus, Johannes Massiliensis, întemuie- 
toi-ul semipelagianismului; a propagat îu Orient 
ascetica; C. este î ntemeietorul mouachismului 
în Provence, f 432.
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Casslous, gen de paseri din grnpa Deutiro- 

strelor, familia Sturnidelor.
Cassinl, 1) G. Giovanni Domenico, astronpm 

çi geograf, n. 1625 in Perinaldo lângâ Nizza, 
1650 prof. ÎD Bologna, îndreptà teoria miçoârii 
trabantilor lui lupiter, statori timpul oursuini lui 
lupiter; delà 1669, oa direotor al observatorului 
astronomio din Paris, a desooperit 4 trabanfi de 
ai lui Raturn, a aflat legile miçcârii lunei în jurul 
üsiei sale (legea lui C.); a luorat çi oa geodet; 
11712. Sor. : «Opéra astronomioa«, (1666); Auto- 
biografia lui C. in «Mémoires pour servir à l’his
toire des soienceso, (Paris, 1810). 2) C. Jacques, 
astroBom, fini lui Giovanni, n. 1677 în Paris, 
1712 direot. observât, astr. de aoi; f 1756 în 
Thury lângâ Clermont. Observator eminent. Sor: 
«Traité de la grandeur et de la figure de la terre, 
(Paris, 1718), eto. 3) G. Gésar François, fiul 
lui Jaoques, n. 1714 în Paris, ounoscut oa geodet 
exoelent; f 1784.

Cassino, v. Monte C.
Cassiodorus, Magnus Aurelius, istorio çi om 

de stat roman, n. pe la 480 în SoyUacium, a fost 
seoretarul regelui ostrogot Theodorio çi sub urraà- 
torii aoestnia a avut functiuni înalte. f pe la 575, 
lâsând dupa sine mai multe opéré istorioe în- 
semnate. [Dr. P. O.]

Cassiopeia, dupa mitol. gr. a fost marna Ân- 
dromedei (v. ao.), pe oare Perseus a soàpat-o de 
un monstru de mare.

G. este çi numele uuei constelatiuni pe emis- 
fera nordioâ a boltei oeresoi, ayênd reotascen- 
siune de 344—48° çi deolina(iune de 46—70°. 
8e distinge prin 5 stele prinoipale (2 de gr. U 
çi 3 de gr. III), oe formeazà un W neregulat. 
Heis asigurà oâ ou oohii liberi se pot vedé în 
aceasta constela(iune 126 stele. In 11 Nov. 1572 
s’a ivitaioi o stea de oandesoen^ planetei Venus, 
dar dupa 17 luni iar a disparut.

Cassiterides insuiae, flat.J se numiau în ve- 
chime insulele din fa(a coastei britanice çi in- 
sula Wight; din C. aduoeau Fenioienii cosîtor 
çi plumb.

Cassius, 1) Gajus G. Longinus, autorul prin
cipal al conjuratiunii contra lui Caesar; 54—53 
a. Chr. în resboiul contra Partilor, quaestor sub 
Crassus; deçi partisan al lui Pompeius, Caesar 
il agra(ià çi 44 îl înaintà împreunâ ou Brutus 
la demnitatea de praetor; totuçi în acelaçi an, 
dupa ce câçtigà çi pe so(ul sëu Brutus, concepù 
planul asasinàrii lui Caesar, pe oare în 15 Martie 
împreunâ ou al(i oonjura(i îl çi executà; în Sept. 
44 meree în Siria, içi întâri armata çi învinse 
43 pe Publias Dolabella, oare voia sâ-1 alunge. 
La vestea, câ se apropie Antonius çi Octavianus, 
merse în Asia micâ. se întâlnî la Smyrua ou 
Brutus, apoi trecurâ în Macedonia çi se ciocnirâ 
421a Philippi ou armata duçmanâ; C. fù învins 
la prima ciocnire de Antonius çi oreijênd çi pe 
Brutus bâtut, se lâsà sâ fie ucis de câtrâ un 
libertin. 2) Gajus G. Longinus, jurisconsult în- 
semnat în secl. I; scrise însemnata operâ ju- 
ridioà «De iure oivili« çi îutemeià o çcoalâ ju- 
ridicâ 3) G. Parmensis, din Parma, unul dintre 
asasinii lui Caesar ; comandà sub Brutus çi Gajus C. 
0 parte a flotei ; dupâ lupta delà Philippi, 42 a. 
Chr., merse la Sextus Pompeius în Sicilia, pe 
care îl pârâsi 36 çi ajunse légat al lui Antonius ; 
dupa lupta delà Actium 31 fù ucis în Athéna din

porunca lui Octavianus. El a fost çi poet çi a sorts 
elegii, epigrame çi tragcdii, cari însâ au périt.

Castaldl, PanfUo, afirmativ inventatorul tipo- 
grafiei ou liteie mobile, n. 1398 în Feltre în 
Lombardia, unde îutemeià o çcoalâ a sciintelor 
frumoase, bine cercetatâ de strâini. Pe aceastâ 
cale — se (J'ce — cà ar fi afiat Gutenberg sau 
Faust despre inven(iunea lui C. (Cf. Fumagalli, 
La questions di P. C., Milano, 1891).

Castan, numele poporal al arborelui fructifer 
Castanea vesca Gaertn. (v. ac.) C. selbaiec, G. 
porcesc, G. calului, numiri poporale ale arbo
relui Aesculus Hippocastanum L. (v. ac.).

Castane, (zool.) numesc pescarii din Cristesci 
(j. laçi) coleopterile mari aquatice, oa Hydro- 
phylos, Ditisous, etc. [Dr. N. Leon.]

Castanea Gaertn., (botan.) gen din fam. Cu- 
puliferelor, trib. Quercineelor, cupiinde arbori 
eu frunzele alterne, mai adesea serat-dentate ; 
flori monoice. Acest gen are doué specii, ce cresc 
în regiunile temperate ale emisferei boreale, una 
originarâ din Asia, (în Europa este indigenâ sau 
cultivatâ déjà de mult), çi una se afiâ în America 
nordicâ. Prin pàrtile noastre cresce spontaneu 
sau cultivât C. vesca Gaertn. vulgar Castan, 
ale cârui fructe comestibile sûnt numite Cas
tane. Aceste plante au proprietàti adstringente. 
C. vesca Gaertn., se cultivâ pentru fructele sale 
comestibile çi pentru lempul sëu prefios. Invo- 
lucrul fructelor este întrebuintat oa tinctorial, 
iar scoarfa arborelui se întrebuinfeazâ pentru 
tâbâcitul pieilor çi pentru fabricatiunea cernelei.

[Z. C. P.]
Castaneaceae, (botan.) sinonim CupuUferae. 

(v. ac.)
Castanete, (franc. Castagnettes), instrument 

de percursiune format din douë bueâti de lemn 
tare sau de os, concave çi legate împreunâ ca 
cele douë valve ale unei scoicL, lovindu-se una 
de alta dau un sunet destul de plâcut. C.-le le 
gâsim la Greci sub numele de Crotale (v. ac.), 
çi în tôt Orientul au fost çi sûnt un instrument 
favorit pentru acompaniarea çi marcarea ritmului 
în melodiile dansurilor femeiesci. Adevëratele 
C. au devenit populare mai eu samâ în Spania, 
Francia sud. çi Italia sud., eu deosebire pentru 
jocurile spaniole çi neapolitane Boléro çi Taran- 
tella (v. ac.).

Castanos, Don Francisco Xaver de, duce de 
Baylén, general spanioL n. 1756 ; educafia mili- 
tarâ a primit-o în Prusia. In rescoala contra 
Francezilor (1808) a comandat armata din An- 
dalusia, silind pe generalul franc. Dupont de 
l’Etang sâ capituleze la Baylén ; dar mai târ(jiu fù 
bâtnt la Tudela. In 1811 a luptat sub comanda 
supremâ a lui Wellington. La 1843 a fost aies 
tutor al reginei IsabeUa. f în 24 Sept. 1852.

Caste, clase de rang ale unui popor; în ge
neral : olasâ socialâ. In Egipetul vechiu se deo- 
sebiau: C. primâ a preo(ilor, a doua a ostaçilor 
çi a treia a celuilalt popor, care în diferite tim- 
puri s’a împârtit în mai multe clase. Preofii s’au 
împârtit dupâ rangul ce 1-au câpëtat delà (}ei- 
tatea, càreia îi serviau. Ei formau ponctul central 
çi sufletul vietii statului. C. ostaçilor pe^ timpul 
lui Herodot numera 410,000 armaji. Pâmêntul 
(erii a fost împârfit între rege, preofi çi ostaçi, 
iar C. a treia, parte ca arêndaçi, parte ca sclavi, 
lucra pâmêntul tuturor. In India veche C. se
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nuimau : Sudia çi Paria, doue C. din clasa scla- 
vüor, apoi Brahmanii, Kçatriya çi Walaya, trei C. 
dm olasa donmitoare. [Atm.]

Castel, fortareata mica, cetâtuie; zidire mai 
mare çi frumoasâ la tearâ. Casteîan, coman 
dantul gamisoanei imui C.

Castelar, Emilio, mare orator, om poli tic, pro- 
fesor si ecrûtor spaniol, n. 1832 la Cadix. Studià 
dreptul fâra pasiime la Madrid, în urmà se ocupà 
de studiul literelor çi al istoriei. Incepù de vreme 
a scrie în ziarele democratioe. In 1858 o carte 
a lui ildeas democrâticas : la formula del pro- 
greso» îl semnalà Inmei poütioe. Guvernul îi luà 
oatedrade istorie delà facultate, pe care o obtinuse 
prin concuTS. In 1866 C. luà parte la revolu- 
tinne, fù condamnât la moarte çi nevoit sa fugâ 
la Geneva si la Paris, unde scrise asupra mo- 
ravurilor parisiene în timpul expositiei (1867) 
articole foarte frumoase. Cu ocasia revolu^unii 
dm 1868 el se întoarse din exdL fù numit mi- 
nistm si apoi presedinte al Cortes-ilor si çef al 
partidului republioan, C. se arètà ca unul din cei 
mai strâluciti oratori si scriitori din veacul nostru.

Castelfranco, oras în provinoia ital. Treviso, 
lângà rîul Musone, cu 5247 loc. (1881). Aid 
au reputat Francezii la 1805 o strâlucitâ învin- 
gere asupra Austriacilor comanda(i de princi- 
pele Eohau.

Castellamare, 1) C, de Golfo, port în pro- 
vincia ital. Trapani, pe malul nordic al Siciliei, 
cu 15,303 loc. (1881), comerciu cu cereale, vin 
si uleiu. VecMul Emporium Segestae. 2) C. di 
Stàbia, oras în provincia ital. Neapole, lângâ 
mare, pe ruinele vechiului Stabiae, cu 24,914 loc. 
(1881), santier, comerciu si isvoare minérale.

Castelli, Ignat Francise, poet dramatic germ., 
n. 1781 în Viena; f 1862. A écris preste 100 de 
piese teatrale pliuc de humor si foarte populare 
pe timpul sëu în Viena.

Castellon, 1) provincie spaniolâ în fostul regat 
Valencia, are 6465 km.s 2) Capitala provinciei 
C., numità C. de la Plana, cu 25,193 loc., co- 
merciu însomnat, panzarie.

Castelnuovo, (slav. Erceg Novi), oras în Dal- 
matia, câpitanatul Cattaro, la întrarea în Bocche 
di Cattaro, 1120 loc. (1890), cu ziduri vechi de 
cetate, spital mare militar j în apropiere se pro
duce vinul mai'zemin.

Castelnuove, 1) C, Léo di (pseudonimul con- 
telui Léopold Pullé), scriitor ital., n. 1835 în 
Verona, si-a câstigat mérité mai aies ca autor 
dramatic; a scris si poesii lirice. 2) G. Henric, 
romancier ital., n. 1839 în Florenta ; a fost aplicat 
la 0 firmâ comercialâ pânà la etatea de 31 ani, 
cfind a iesit de acolo si s’a fàcut ziarist. Primul 
roman 1-a pubUcat la 1872 ; de atunci a mai pu- 
blicat 0 sérié de romane si novele, cari i-au 
câstigat un loc de frunte în bteratura ital. mo- 
demâ. Trâiesce în Venejia.

Castelvecohio, Richard, cu numele adevërat 
conte Iulius Pullè, soritor ital., n. în Verona la 
1817 ; B a distins — ca si fîul sëu Castelnuovo — 
pe terenul literaturii dramatice.

Castl, loan, poet itd., n. 1721 în Monte- 
nascone, f 1803 în Paris ; în orasul natal a fost 
prof, de teologie, apoi s’a dus la Borna, Firenze 
si eu losif II la Viena ; eu fiul ministrului Kaunitz 
a càlâtorit aproape prin întreagâ Europa, s’a re- 
intors apoi la Viena, unde a scris pentru teatrul

de curte ; mai apoi s’a dus la Paris, unde a si 
mûrit. C. a fost cu preferinfâ poet satiric.

Castlgllone, 1) G. délie Stiviere, oras în pro
vincia ital. Mantua, cu 3720 loc. (1881) ; mâtasârie 
Aici învinse la 5 Aug. 1796 Napoléon I pe Au- 
striacii comandati de Wurmser. 2) C. di Sicilia 
oras în prov. ital. Catania, ou 8114 loc. (1881)’ 
cari cultiva mâtasa, vinul si olivele. ’

Castllho, Antonio Felicianode, poetportughez 
n. 1800, 1 1875 în Lissabona; membru al aoa- 
demiei de acolo. Scr. principale: »Cartas de Echo 
a Narciso», »A noite do oastelIo«, »Amor e Mc- 
lancbolia*, etc.

Castllla (span. Gastilla), (inutul central al pén
insule! pireneice, simburele monarebiei spaniole ; 
se împarte în C. veche si C. noua. 1) G. veche, 
partes nordicâ a Spaniei centrale, apartine pla- 
tourilor mai mari ale Europe!, cu vâi foarte fruc
tifère ; cuprinde provinciile : Leon, Zamora, 8ala- 
manca, Palencia, Valladolid, Avila, Segovia, Séria, 
Burgos, Logrono si Santander; 104,229 km.* si 
2.681,676 loc. (1887). 2) C. nouâ, partes sudicâ a 
Spaniei centrale, putin cultivatâ, euîntinse stepe; 
cuprinde provinciile : Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, si Guadalajara; 72,160 km.* si 1.780,003 
loc. (1887). Ambele provincii sûnt desparfite prin 
Munfii Û.-ei, numiti Carpeto-Vetonica, ce se 
întind delà nord-est spre sud-vest trecênd si în 
PortugaJia; cei mai însemnati munti sûnt Sierra 
de Somosierra, de Guadarrama, de Avila si de 
Gredos, în Portugalia; Serra da Estrella si da 
Cintra. Istoria, C. din secl. VllI era suli regii 
dinAsturia, cari guvernau C. prin confi indigeni, 
dintre cari unü erau aproape independenti- 1020 
C. trecù la regele Navarrei, iar 1035 C. veche o 
primi Ferdinand I, care uni C. veche cu Leonul 
sub numele de regatul C.-ei. Urmasii acestuia 
impartira dé nou regatul, cucerirâ regatul To
ledo delà Mauri, dându-i numirea Cl nouâ; 1230 
Ferdinand lU uni regatele de nou. Prin oâsà- 
toria Isabelle! de C. cu Ferdinand de Aragonia, 
la 1479 se unira definitiv ambele regate forinând 
regatul Spania.

Castllloa Cervant., (botan.) gen din fam. Urti- 
caceelor, trib. Artocarpeelor, cuprinde arbori cu 
frunze alterne scurt petiolate, flori monoice, dis- 
puse în capitule dense. Aceste plante contin în 
iuteriorul^lor un suc lâptos. C. are 2 sau 3 .specii, 
ce cresc în America centralâ si în insula Cuba. 
G. elastica Cervant. este specia oea mai impor- 
tantâ, câci latexul sëu alb, foarte abiuident mai 
cu samâ în timpul ploilor, produce Cauoiuc, 
care se obtins în diverse moduri. [Z. C. P.]

Castitate, virtutea moralà de a înfrîna boldul 
sexuah C. celor necâsàtoriti se (Jice virgiuitate. 
La C. în sens strins se oblige pentru totdeauna 
persoanele monachale, diaconii si preotii vëduvi 
la ortodoxi, la rom.-cat. toti preotii. (v. Célibat.)

[Dr. Is. Marcu.]
Castor, mamifer, v, Bibru.
Castor si Pollux, în mitol. gr. si roinanâ (la 

Greci sub numele Dioscuri [v. ac.], la Romani 
când Caatores, cand Polluées), doi juni în arnia- 
turâ strâlucitâ, cu mantele de purpur si Pe (i°i 
cai albi, si despre cari se credea câ întrâ în luptâ 
pentm favoritii lor, iar dupâ învingere dispar. 
Locrienilor li-au ajutat în bâtâlia delà Sagra, 
iar Romanilor în bâtâlia delà laoul Regilus în 
contra Tarquinilor. Dictatorul Posthumius i-a
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vë^ut, çi pe O siânoâ a aflat $i urma de co 
pitâ a calolui lui Castor. Ei au venit çi în Roma, 
çi în fonil roman la isvorul luturnei çi-au adâpat 
caii çi au dus scire despre învingere. Ei se ser- 
batoriau la Idele lui Iulie, când junii câlâreti din 
Borna, înarmali §i îmbrâcati în haine serbato- 
resci, mergeau în procesiune. [Atm.]

Castorea, produs de origine animalâ; se gâsesce 
in doue vésicule, cari fac parte din aparatul 
génital al castorului (C. feber çi C. americanus). 
Se întrebuinteazâ în medicinâ, ca antispasmodic.

Castoria, oras eu 11,(XX) loc. în Macedonia, 
situât foarte frumos pe istmul, care leagâ o in- 
sulâ în lacul de Castoria eu uscatul. Locuitorii 
Id cea mai mare parte sûnt Greci ; este de notât 
ca multi între ei sûnt de origine bulgarà. Vr’o 
36Ü de case sûnt turcesci, çi 100 jidovesci 
(Spanioli). Elément arâmanesc, afarâ de abia 
20 familii eu sim(eminte grecesci, nu locuesce 
aici. C. este oraç important ca sediu al autori- 
tàtilor turcesci, ca cel mai nordic centru al Gre- 
cismului. In C. se face mare comerciu eu piei.

Castorin, stofâ de lânâ de calitate mai bunâ, 
eu péri scur(i, amestecatâ çi eu për de castor.

Castra-nova, statiune romanâ, în Rom., j. 
Romanaîi, probabil la sat. Cacaleti; e indicatâ 
în tabla Peutingerianâ eu cuvintele ; Castiis 
novis IXX millia passuum.

Castrarea, operatiune prin care se face extir- 
parea testicolului si a anexelor sale. Indicatâ 
este aceasta operatiune în casuri de afecîiuni, 
cari pe lângâ câ tind a distruge testicolul, ame- 
Dinfâ si viafa bolnavulni, sau in consecintele lor, 
în mod fatal, duc la suprimarea functiunei sexuale 
a organului. C. se practicâ la oameni si peutru 
a le pâstra vocea. C. se face mai eu samâ la ani
male (cocos! castrat!, numiti claponi'; cai, boi, etc.)

Castrarea plantelor, suprimarea voluntarâ ori 
accidentalâ a organelor reproducëtoare mascule 
(staminele) delà o planta si transformarea, prin 
urmare, a floarei ermafrodite în floare unisexuatâ 
femelâ. Operatiunea, în primul cas, se face eu 
scop ca sa se împiedeoe fecundarea plantei prin 
propriul sëu polen (autofecundatia, v. ac.), si sâ 
permitâ fecundarea eu polenul delà ait individ 
sau delà un individ dintr’o specie vecinâ. C. 
trebue sa se faeâ ou mare precautiune si eu mult 
înainte de desvoltarea anterelor. C., în al doilea 
cas, se datoresce desvoltârei unor ciuperci pe 
staminé, fâcêndu-le stérile, ori prin atacarea 
acelorasi organe de câtrâ insecte.

Castravete, numole popular al plantei Cucumis 
sativus L. (v. ac.)

Castrenses populi, poporul cetâtü, adecâ acei 
locuitori ai TJngariei, cari pe timpul regilor din 
dinastia arpadianâ, si Çi mai tûr4iu, primiau în 
arèndâ pâmênturile apartinëtoare cetâtilor. O 
parte din récolta erau obligati a o da erariului 
regesc si trebuiau sa presteze si diferite lucrâri 
pentru cetate si comitat.

Castres, capitala arondismentului eu acelas 
nume în départ, fro. Tarn, în valea rîului Agout, 
eu 19,126 loc. (1891); postavàrii, tàbâcârii, fa- 
brioe de hârtie.

Castriota, v. Scanderbeg.
Castro, Inès de, amanta infantelui Dom Pedro 

din Portugalia si damâ de curte a sotiei acestuia 
Constanta de Castilia, ucisâ 1355 din ordinul 
regelui Alfons IV, dupa a càrui moarte Pedro

recunosoù pe C. de so^e legitimâ. Soartea ei tra- 
gicâ a dat sujetul mai multor scrieri dramatice.

Castro, V. Campament si Cantonement.
Castra, (lat. pluralnl delà Castrum), numirea 

oraselor romane, cari s’au desvoltat pe locul 
fostelor castre sau tabere, s. e. Castra Batava 
(Passau), Castra Regina (Regensburg), etc.

Casualism, teorie Glosoficâ care sustine, câ tôt 
ceea ce se petrece înlume e numai întêmplare. 
Casualitate, ceea ce supune totul întêmplârii, 
accidentului.

Casuar, o specie de pasere alergâtoare ce pe
trece prin India orientalâ si Glanda nouâ, eu 
cap si grumaz rosu si vênët ; eu pene în formâ 
de fîre subtiri, ce au mare aseraânare eu përul ; 
ou trei degete la picioare ; C. din India eu creastâ, 
cel din Glanda nouâ fârâ creastâ pe cap.

Casuarineae, (botan.) famille de plante dicotyle 
înrudite eu Cupuliferele, ce cresce mai aies în 
Australia. De babitul unui Eguisetum, ele se 
cultivâ la noi în florârü; în patria lor lemnul 
cel greu e foarte pretuit. [A. Pr.]

Casuistica, sciinta prin care se resoalvâ tntr'un 
mod hotârît, daeâ o faptâ oarecare este bunâ 
sau rea. Cu ajutorul ei, stoicii, moraUstii evului 
mediu si, mai târ(}iu, în timpurile moderne, ie- 
suitii, resolvau casurile grele de consciintâ. De 
aceea Eant o numesce Dialectica conscünfei mo
rale. De multe ori însâ unii (mai ou samâ iesuitii) 
resolvau casurile grele de cousciintâ în favoarea 
celui ce pëcâtuia, si pentru casâ ajungâ la aceasta, 
se întemeiau pe douë principii absolut slabe din 
punct de vedere rafional si moral. Era principiul 
topiniei probabile*, în virtutea càreia era destul 
ca sâ se gâseascâ un argument ori cât de slab si 
de départe, pentru ca faptul sâ fie declai'at bun ; 
si principiul direcfiunii de intenfie (scopul scusâ 
mijloacele), prin care ori si ce fapt era déclarât 
bun din momentul ce se putea descoperi un fapt 
mai mult sau mai pu(in bun la spatele lui. Din 
aceastâ pricinâ C., mai cu samâ dupâ reactiunea 
în contra religiunii catolice, delà sfîrsitul seeo- 
lului trecut, a fost desconsideratâ, condamnatâ si 
socotitâ ca un fel de artâ, prin care omul pë- 
eâtos negustoresce eu Dumne^eu valoarea mo- 
ralâ a faptelor lui. C. însâ nu poate linisci decit 
consciintâ celor slabi si mise!, nici odatâ pe a 
celor tari si virtuosi. De altminteri C., în afarâ 
de exagerârile unora, ca iesuitii MoUna, Escobar, 
Sanchez, etc., e o sciintâ foarte subtilâ si foarte 
serioasâ, care a ocupat spirite mari si care poate 
ocupâ pe toti cei ce vor sâ faeâ în viata practicâ 
0 aplicatiune cât mai dreaptâ a înaltelor prin
cipii de moralâ. [Dragomirescu.]

Casula, la rom.-catoUci vestmêntnl liturgie, ce-1 
îmbraeâ mai pe deasupra preotii, când celebreazâ 
liturgia (v. Félon.)

Caoura,(spârturâ).Când se lovesce un minerai cu 
ciocanul el se sfarmâ si presiutâ diveise aspeote 
în sfârmâturâ. Asa când se separâ în lamele se 
(Jioe C. lamelarà ; când suprafata presintâ puncte 
strâlucitoare dese, se (}ice sacharoidit sau gra- 
nulard; când suprafata de sfârmare presintâ 
cristale lungi si fibroase, se (Jice C. fibroasà; când 
suprafata de sfârmâturâ e rotunijitâ ca o scoicâ, 
se dice G. concoidd, etc. [V. C. B.]

Casuri, forme gramaticale, prin cari substan- 
tivele aratâ diferitele raporturi din (}icere- In 
limba românâ substantivele au 5 casuri ; 1) No-
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minativul, respunde la întrebàrile: ci ne, ce? 
N. în 4>oere de régula e subiect 2) Acusativül, 
resp. la întreb. pe cine, ce? A. în (Jicere de 
regîüâ întregesce întelesul unui verb ca com- 
plinire direct!. 3) Geniiivul, resp. la întreb. a 
cui? G. arata un raport de posesiuoe çi figu- 
reaza de régula ca atnbut în (Jicere. 4] Dativul, 
resp. la în&eb. cui? D. de régula întregesce 
întelesul unui verb (sau adiectiv) ca compTinire 
indirects în (Jicere. 5) Vocativul este casul chie- 
mârii (provocârii) sau al mirârii, nu exprima nici 
un raport sintactic.

Casus, (lat.J cas, întêmplare.
Casus belli, causa resboiului ; cri ce eveniment 

sau fapta, care ar puté causa resboiul; cas în 
care resboiul ar devenî inevitabil. Motivele sau 
pretextele, prin cari se justificâ resboiul, se numesc 
C. b. ; acesta este indioat de obiceiu în un ulti
matum, ce se adreseazà adversarului, ori în o 
comunicatiune sorisâ sau verbalâ, care îi este 
pusa în vedere în termini mai mult sau mai 
pujin preoiiji, sau într’o circulara câtra agentii 
diplomatici, etc. Când C. b. nu este decSt un 
pretext de agresiune, statut care-1 indicâ are 
contra lui opiniunea publies a celoralalte state.

Casus reservatus, (teol.) easuri reservate, se 
(Jic crimele mai maii çi mai înfîorâtoare, delà 
cari în sf. taina a mSrturisirü nu pot deslega 
confesarü ordinari, ci dreptul de a deslega pe 
penitent delà un atare pëcat çi-l reservâ sieçi 
episcopul ori pontilicele roman.

Gâta, pasere, v. Bibüica.
Catabasis, dupa mitol. romanâ era o (Ji din 

(Jilele sêrbàtorilor (Jinei Magna Mater (v. ac.) 
çi ale fiului sëu Attis (v. ao.). Sërbàtorile Jineau 
din 22 pânâ la 27 Martie, cànd marna îçi cauta 
fiul. piua 23 Martie se numia C., era (Ji de post 
si de iale (ca la creçtini Vinerea Pa?tilor).

[Atm.]
Catabollnos, de origine grec, sol al sultanului 

Mohamed II, trimis impreunâ eu Eamza, paça 
din Vidin, la Vlad Tepeç (1456—62), domnul 
Munteniei, eu însârcinarea sa punâ prin sur- 
prindere raâna pe domnul muntean, care fàcuse 
pregâtiri de lupta în contra Turcilor; fepeç însà 
intelese cursa ce i-se pregâtia si prinse intregul 
corp de oçtire al lui Hamza, împreunâ eu acest 
paça si eu grecul C., si-i trase in tapa, infigênd 
pe Eamza spre batjocurâ într’o tapà mai inalta. 
Cf. A. D. Xenopol, Ist Rom. II. 281.

Catacaustica, (grec.) termen de fisica-mate- 
maticâ; curba formata de focarele razelor re- 
flectate în oglin(Jile sferice concave.

Cataoombe, locaUtati suterane destinate la vechii 
crestini pentru înmormêntare ; cele mai însem- 
nate si mai cunosente sûut cele din Rom a; acestea 
formeazâ galerii lungi si ramificate, ^adeseori 
mai multe oaturi preste olaltâ, sâpate în colina 
Campagna ; numai arareori se întrebuintau cariere 
parasite ; în pâretii galeriilor, adeseori foarte ân- 
guste (0.80 m.), de ambele parti lângâ si preste 
olaltâ se aflâ sâpate excavatiuni luugurete patru- 
unghiulare de mârimi neegale, cari sûnt inchise 
eu lespe(Ji de piatrâ sau teracotâ, pe cari se 
atlâ însemnat numele mortului. Aiarâ de aceste 
gropi simple, se gâsesc si altele artistic lucrate, 
eu boltiturâ (arcosolium), avénd pâi'etii înfrum- 
setati eu picturi ; în unele locuri se lârgeau ga- 
leriile formând asa numite cubicule, si ru parte

cripte familiare înfrumsetate în mod corespun- 
(Jëtor ou frescuri. Numeroase sûnt si sarcofagele 
din marmorâ eu icoane din v. si n. Testament. 
Cele mai însemnate dintre C. la Roma sûnt; 
a sf. Calixtus ou mormêntul sf. Cecilia, cea eu 
mormintele mai multor episcopi ai Romei diu 
secl. III lângâ Via Appia, a sf. Sébastian, a 
Domitillei, a sf. Petru si Marcelinus, a sf. Pris- 
cilla. Cele mai vechi C. dateazâ din secl. 1 
d. Chr., în secl. V s’a pârâsit obiceiul de a se in- 
mormênta în C. Neapolea, Siracusa si Parisul, etc. 
àncâ îsi au C.-le lor. In veacurile prime de 
frica pâgânllor tineau crestinii serviciul divin în 
C. Cf. de Rossi : La Roma sotterranea cHstiana, 
3 vol., Roma, 1864—77 ; Inscriptiones christianae 
urbis Romae, 2 vol. idib. 1857—89 si Bollettino 
di archeologia cristiana, delà 1863 pânâ acmn 
26 vol.

Catacresa, (grec.) abus, extensiune, imitaie. In 
stil este un fel de metaforà, la caro se recurge do 
nevoie, când cineva nu aflâ nici un cuvènt potrivit 
în limbâ, pentm ca sà exprime ceea ce voiesoe. 
Sefolosesce ou predilectie la ghîcitori. Unii retori 
înteleg sub C. o metaforà îndrâzneatà si pufin 
cam asprâ.

Catafalo, podiul mai înalt, de regulâ provëcjut 
eu trepte si invâlit eu ceva materie neagrâ, pe 
care se aseazâ sicriul unui reposât.

Catagrafle, recensemênt, inventer.
Catalan!, Angelica, faimoasâ càntâreatâ ital., 

n. 1779 în Sinig^Ua, f Paris, 1849. Avea u 
extensiune exceptionalâ, atingênd pe s o 1 supra- 
acut fârâ a pierde nimic din dulceata si cla- 
ritatea timbrului si po lângâ aceasta o usurintâ 
uimitoare în eraisiune, neîntrecutâ în oromatisin ; 
C. a dat preste douë mUioane de lei în bincfaceri.

[T.C.]
Catalaunii, popor gallic în evul vechiu; lo- 

ouiau în Champagne de astâ(Ji, dealangul flu- 
viului Marne. Capitale terü lor a fost Duro- 
catalaunum, a4i Châlons-sur-Marne. In apropierea 
acestui oras au fost situate üâmpurile catalaunice 
(Campus Catalaunicus sau Maureacus), pe cari s’a 
întêmplat sângeroasa luptâ între Aëtius, boli- 
ducele roman, si Attila, regele Eumlor la 4.51.

[ï. F.]
Catalectic, v. Acatalectio.
Catalepsia, un morb de créer sau de nervi, d(i 

sine stâtâtor, sau ca complicatiune aaltor morburi 
oerebrale sau de nervi (histerie, epilepsie, chorea, 
etc.). Se caracteriseazâ prin aceea, cà pacientul 
pier4ênd consciinta de tôt sau în parte, remâne 
imobil în positinnea, în care se afla în momentul 
atacului cataleptic si în orice altâ positiune i-s'ar 
da în deoursul acestuia. Atacul cataleptic are 
duratâ diferitâ; câteva moments pânâ la mai 
multe luni; în cele mai multe easuri revine la 
intervale mai scurte sau mai lungi.

Catalog, consemnare sistematicâ, lista.
C. ceresc, aratâ locurile stelelor fixe pentru 

un timp déterminât, dimpreunâ ou datdle nece- 
sare spre a le détermina locurile si pentru alto 
timpuri. Cel mai vechiu C. c. este al lui Hippareb 
llela 128 a. Chr., dupâ care se crede a fi c(jnipus 
Ptolomaeus Almagesta sa. Cel ma; bogat C. c. este 
al lui Argelander, cuprinde 324,198 stele de pe 
emisfera nordicâ pânâ la 2° lat. sudicà.

Catalonla, (span. CatalunaJ, odinioarà ducat, 
partea nord-esticâ a peninsulei pireneice; se
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compune din pro vinciile Gerona, Barcelona, Tarra- 
gona çi Lerida; 32,196 km3., çi 1.752,033 ioc. 
(1887), cari se ocupâ eu agricultura, economia 
de vite (oi, câpre, porci), mâtâsâritul, albinàritul 
ÿi pescâritul; moatanistica e neglijatâ, de^i se 
afla fier, sare, cârbuni de piatrâ, pucioasâ çi 
marmorâ. Locuitorii vorbesc un dialect, ce se 
deosebesce de al Castilianilor, un dialect pro
vençal ; sûnt deçtepti çi viguroçi. Pe timpul Ro- 
nianilor C. forma provincia Hispania Tarraco- 
nensia ; pe timpul migratiunii popoarelor fù ocu- 
pata de Alani, apoi de Yisigofi; la 1137 fù 
incorporata la Arsonia, iar delà 1479 e o parte 
integrantà a Spaniei.

Catalpa, Jus., (botan.) gen din fam. Bignonii- 
aceelor, trib. Tecomeelor, cuprinde arbori aau 
ai'buçti eu frunzele simple opuse sau verticilate 
câfe trei; florile hermafrodite sûnt dispuse la 
vîiful ramurilorîn panicule sau corynibe. C. are 
vr'ofispecii, ce cresc priu China, laponia, America 
borealâ çi India occidentalâ. Unele specii se cul
tiva ca plante omainentale prin parcuii, grâdini 
çi alee, aça este C. bignonioides Walt. (sin. 
Bignonia Catalpa L.), C. Bungei C. A. Mey., etc.

[Z. C. P.]
Cataipuçul, mare fi mic, doue riuri în Basa- 

rabia, can curg aproape paralel prin judetul 
Isinail çi, trecénd prin valul de jos al lui Troian, 
se varsà împreunâ în laoul Catalpug.

Catamarca, provincie în nord-vestul republicei 
sud-aniericane Argentinia, are 90,644 km3., çi 
110,000 loc. (1889) ; parte platou muntos eu vâi 
fructifère, parte çes lipsit de apâ. Locuitorii sûnt 
pastori, agri- çi viticultori ; din munfi se scoate 
aramà. Capitala G. are 7500 loc., întemeiatà 
la 1683.

Càtanele, mai nainte Strâmha, corn. rur. în 
Rom., j. Dolj, situatâ lângâ Dunâre ; are 1172 loc., 
1 bisericâ çi 1 çcoalâ mixta; ruine de ziduri antice.

Catania, provincie ital. în Sicilia, eu 5102 km3., 
çi 563,457 loc. (1881), cari cultiva grânele, cânepa, 
inàtasa çi via; industria se mârginesce la fabri- 
oate din bumbac çi mâtasâ. Capitala C. (în vechime 
Catana), cel mai frumos oraç al Siciliei, e situatâ 
la poalele muntelui Aetna, în fructifera çi fru- 
nioasa Campagna di C. ; are 98,529 loc. (1881); 
residenfa unui episcop, o catedralâ din secl. XI, 
universitate delà 1445, care a avut în tiinpurile 
trecute pana la 2000 ascultâtori, çi Academia 
Gioënia (fund. la 1823) eu colectiunile sale isto- 
lico-uaturale ; industrie însemnatà; portmaritim 
ou un comerciu mâriçor. C. a fost fundatà la 
729 a. Chr.

Catanzaro, provincie italianà, are 5975 km3., 
çi 433,975 loc. (1881), se imparte în cercurile : 
C., Cotrone, Monteleone di Calabria çi Nicastro. 
Capitala G. are 22,206 loc. (1881); residenta 
unui episcop; comerciu eu vin, mâtasâ çi oleiu.

Catapeteasma, vêlul, care în bisericâ legii vechi 
(fin lerusalim despàr(ia partea bisericii numitâ 
•Santa» de »Sânta Sântelor», unde se afla sicriul 
legii, toiagul lui Aron çi mana.

Cataplasma, Compresà, Oblojealà,C. luiPriess- 
mtz, aplicarea pe oareçi-care parte a corpului 
a unei sau mai multor pâturi de pânzâ muiate 
in apâ reee, apoi stoai^se çi acoperite eu altele 
uscate, lâsându-se locului, pânâ ce se sbicesc. 
Indicatà este mai eu samà contra afecflunilor 
exsudative chronice eu scop de resorbare. C.

oaldâ se folosesce pentru casâgrâbeascâ coacerea 
umflâturilor. [Dr. L. P.]

Cataplexia, termin învechit pentru apoplexie 
(v. ac.).

Catapulta, maçinâ de resboiu, eu care se servia 
în antichitate pentru a arunca blocuri de piatrâ, 
gbiulele de métal, etc. Sf. Scriptnrâ ne aratâ 
întrebuintarea C.-ei de Ovrei pe la 777 a. Chr. 
C. se baseazâ pe principiul elastioitàfii tensiunei 
coardelor. Un brat de pîrghie angajat eu o extre- 
mitate de un mânunchiu de coaide, poartâ la 
cealaltâ extremitate un fel de lingurâ mare, în 
care se pun greutâ^le de aruncat ; se bandeazâ 
bine pîrghia, çi când se lasâ liber se lovesce de 
un opritor vertical, oprind astfel pîrghia brusc, 
iar greutà^le sûnt aruncate înainte.

Catar, inflamatiunea membranei mucoase a 
diferitelor organe çi aparate (gurâ, nas, tubul 
digestiv, câile urinare, etc.). Se caracteriseazâ 
prin 0 seorefiune mai abundantâ anormalâ a su- 
cului mucos. C. pulmonal (acut, chronic) eu 
simptomele: tusâ, espeotorafiune, etc.

Cataract, câderea apei dintr’o înaRime oare- 
care; se formeazâ pretutindenea, unde alvia rîului 
sau pârëului coboarâ repentie. C. sûnt fenomene 
trecâtoare în cursnl formatiunii rîurilor çi — 
dupâ Peschel — sûnt îndicii pentru etatea lcr 
tinërâ. Prin erosiunea gisemintelor, ce servesc 
rîurilor de alvie, C. se tôt retrag, apoi se trans- 
formâ în repejuui çi în urmâ dispar çi aceste. 
In clisura Dunârei (Poarta de fier) au putut sa 
fie cândva mai multe cataracte ; C. Rinulul delà 
Laufen e pe cale a se transforma în repejune. 
C. aflâm pe toate continentele, Africa mai eu 
samà e patria lor, însâ cele mai înalte çi gran- 
dioase sûnt cele din America: Yosemyt în Cali
fornia çi Niagara în Canada. [V. B.l

Cataracta, ori ce turburare a lentilei oebiului. 
Se deosebesc : C.-e progresive, când se turburâ 
lentila întreagâ, çi C.-e partiale sau stationare. 
O lentilà total turbure a unei personne tinere 
are inolinarea spre înmoiere çi topire ; în vîrsta 
mai înaintatâ se pot înmoia cel mult pàrtile 
corticale, nuclenl (simburele) lentilei resistâ în- 
moierii çi topirii. C. se ivosce la oameni bëtrâni 
[C. senilis) çi dupâ lesiuni (C. traumatica), apoi 
in decursul diabetelui, la morbi ai chorioideei 
çi retinei, corpului sticlos çi irisului. C. se (Jice 
maturâ, când substanta întreagâ a lentilei e tur- 
bure, çi ipermaturâ, când începe a se centrage, 
a-çi mieçora volumul. Tratamentul C.-ei e ope- 
rativ ; prin extractiune se depârteazâ lentila din 
bulb; prin discisiune, întrebuintatâ la persoane 
tinere, se bucâtesce lentila, pentru ca apoi sâ 
se resorbeze. Dupâ operatiune se aplicâ la ochiu 
lentilà (ochielar) convexà.

Câtûràtoare, un ord din clasa Paserilor; v. 
Agâtâtoare.

Catarg, (marina) piesà lungâ de lemn, desti- 
natâ a suporta vergile, pe cari se întind velele 
bastimentelor. De ordinar se face din 3 buoâti : 
partea de jos numitâ coloanà este uneori fâcutâ 
din tablâ de fier îndoitâ ; bucata a doua constitue 
C. gabierului, iar a 3 arboretul. In marinà C. 
se numesc arbori. Când vasul are 3 C., col din 
provà se numesce: arborele mic; cel din mijloc: 
arborele mare ; cel din pupà : arborele artimon. 
Pe vasele eu 2 C. cel din urmâ e suprimat. C. 
inclinât delà prova vasului se numesce bompres.
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Catarglu, veohe famüie rom. originarâdin Mun- 
tenia. A(}i 2 ramuri: ima în Moldova, cealalta 
în Muntenia. La 16O40Întâlnitprimuldmacea.stâ 
familie, cunoscut: Ion C., vol spâtai', poate aoelaçi 
ou M. Ban Enaehe G., cunoscut delà 1616 sub 
Eadu Mihnea. Boier însemnat în prima juinët. 
a secl. XVII, el luà parte la lupta delà Dudesci 
între Eadu XI çi Mateiu Basarab, în urma câreia 
fù sUit sa fugâ, eu Dudescu çi eu Radu, învins. 
Averile îi furâ confiscate çi dâruite Banului 
Dobromir Kretzulescu. Trecênd în Moldova, se 
puse în serviciul lui Vasile Lupui, pe cars îl 
ajutà adesea, avènd rang de postelnic. El avù 
un frate, pe Stolnicul Nieolae C., care fàcea 
parte ca §i dînsul dm partida adversà lui Mateiu 
Basarab. El e n^umitîntr’unelepârti(Çincai) »Can- 
tariciul»; iar în vechile chrisoave uumele se 
séria »Xatardzin.« In cronice nu se vorbesce în 
timpurile mai apropiate de ramura aceasta din 
Muntenia. Din ea fâcea pâte Barbu C. In Moldova 
însâ, ea se distinse mult timp. Fiul lui Enaehe, 
Apostol comis C., e socrul lui Çtefan Vodâ Petri- 
eeicu, (1673—74 çi 84). In 1676 el are titlul §i 
indigenatul de noblete polonâ. Intr’o diplomâ a 
regelui loan Sobieski, se (}ice: »ilustrul bârbat 
Katardziu Mareçal.« Din descenden^ii sëi mai mul^i 
au jucat roi important în Moldova. Probabil câ 
ongina famibei e mult anterioarâ de 1600, dar 
nici un document nu ne lâmuresce. Dupa Hasdeu, 
ea probabil câ ar avé legâturâ mai directà eu 
Balçidii din Muntenegru, decât fam. Balç. (Cf. 
A. Dumitrescu, Viata çi Dise, lui Barbu C. ; Çincai, 
Cron. ; Letopiset. Moldovei). [O. L.]

C. George, Logofetul, boier oposant în domnia 
lui Mihail Sturza. El împreunâ eu fiul sëu Costin 
erau în mânile consulilor ruçi, mai aies ale lui 
Besack, un instrument de tortura contra Domnutui. 
G. Costin, fiul lui George Catargiu, boier turbu
lent în domnia lui Mibail Sturza, sprijinit de 
consulii ^rusesci la laçi, mai aies de Besack. 
Sturza îl destitue din postelnicie sub diferite 
prétexta (neresolvare de hâi^tii, infiuen(â în 
alegeri), dar sub influença consulului îl nnmesce 
membru extraordinar al consiliului. Ca ministru 
de interne sub Vogoride a fost cel mai mare 
inimic al tJnirei çi a luptat sa scoatâ din voturi 
O adunare inimicâ Unirei, jurând >ca sâ i se taie 
mustea(a daeà un singur partisan al Unirei ar 
pëtrunde în divanul ad-boc.« A demisionat însâ 
mainte de alegeri în urma destâinuirilor acelor 
ingerinte fârâ sorupul. (Cf. A. D. Xenopol, vol. VI; 
Docum. Hurmuzaki, vol. I., supl. IV.)

<7. ^iefan, boier favorabU lui Mihail Sturza, 
yornio în 1838 çi membru foarte aotiv al Unirei 
în 1857, membni al Câimâcâmiei de trei, urmâ- 
resce scopuri ascunse çi nepatriotice, întimpinâ 
însâ resistenta viguroasâ a lui Anastasie Panu 
çi Vasile Sturza, cari îi zâdârnicesc planurile.

[I. S. F.]
G. Barbu, om de stat roman, n. 26 Oct. 1807, 

t 8 lun. 1862, e representantul principal al oon- 
servatorilor la începutul domniei lui Cuza. Dupâ 
ce la 1843 fusese director al ministr. dreptâ(ii, 
1849 vomie al polifiei, 1857 membru în divanul 
ad-hoc, sub Cuza ajunge ministru de finance çi 
în lan. 1862 ministru-president. Orator parla- 
mentar din cei mai puternici, duçman neîmpâcat 
al demagogiei, dar prea pu(in accesibil la o mai 
largâ lege ruralâ (desrobirea (eranilor), B. C.

e asasinat la eçirea sa din .Adunarea deputatiloi 
în (}iua de 8 lunie 1862, când se cobora în trà- 
surâ eu prefectul pobtiei N- Bibescu de pe dealul 
Mitropoliei din Bucui'esci. Asasinul a remas ne- 
cunoscut. (Cf. Ang. Demetrescu, Discursurile lui 
Barbu Katargiu, BucUr. 1886.)

G. Lascar, capul partidului conservator din 
România, n. Nov. 1823 în Moldova, înva(â in 
pensionate private, întrâ de tinërîn administi a(ie, 
devine sub Vodâ Sturdza prefect la laçi çi Galati| 
e 1857 membru al divanului ad-hoc din laçi, 
participa la resturnarea lui Cuza (11 Febr. 1866),’ 
devine membru al Loootenen(ei domnesci çi primul 
ministru-president dupâ sosirea Principelui Carol 
(10 Maiu 1866), are însemnatul merit de a împie- 
deca abdicarea Principelui în urma miçoârii de pe 
stradâ delà 11 Mart. 1871 çi de a présida primul 
minister mai durabil (Mari. 1871—3 Apr. 1876), e 
dat de Caméra liberalâ în judecatâ împreunâ 
ou foçtii sëi colegi (Iulie 1876), dar acusarea se 
retrage în 28 lan. 1878. President al Cameroi în 
Nov. 1888, el redevine prim-ministru la 29 Mart. 
1889 pentru 7 luni çi apoi iarâçi delà 27 Nov. 
1891 pânâ la 3 Oct. 1895 în cabinetul junimist 
conservator. Delà 1895 e senator. L. C. e om 
de bun simj, totdeuna demn în purtarea sa, 
onest çi de o neobositâ activitate în amânun- 
tele administratdei ; acestor însuçiri çi curagiului 
sëu le datoresce autoritatea, de care se buourâ 
în partidul conservator. (Cf. Maiorescu, întrod. 
istor. la »Discursuii parlamentare», vol. I çi II, 
1897).

Catari (grc. = curati), sectâ relig. respânditâ 
delà sfîrçitul secl. X pânâ pe la mijlocul secl. XV 
în cele mai multe (eri ale Europe! sud. çi vest. 
sub diverse numiri, ca : Bulgari, findcâ în Bul- 
garia se ivirâ mai ântâiu; Patareni, Publicani 
sau Popelitani în Italia; Manichei, Gindcâ pro- 
fesau principiî de ale Manicheilor çi Gnosticilor ; 
C. s’au numit ei pe sine, fiindcâ voiau sâ re- 
stabileascâ doctrina originalâ curatâ a lui Isus 
Christos. C. se concentrarâ mai aies în Francia 
sud. çi mai pe urmâ se contopirâ eu secta Albi- 
gensilor, avend aceeaçi soarte ca çi Àlbigensii.

Catarsis (grec. = purifîca(iune, pocâire) în me- 
dicina veche: purga{iune, curâ(enie; în filosofle: 
purificarea sentimentelor prin representa(iuni 
tragice (Aristoteles).

Cataataaa, (grec.), partea mijiocie a unei opéré 
dramatice, care adecâ confine nodul intrigei.

Catastrofa, (grec.), partea finalâ a dramei. 
In tragedii e totdeauna nefericitâ, în comedii e 
veselâ. In în^eles general, o mare nonorocire.

Catastru, (Gadastru), registml în care snnt 
înscrise în ordin numeric toate parcelele de pâ
ment, ce se aflâ pe teritorul unei comune, eu in- 
dicarea suprafetei, a ramului de culturâ çi a ve- 
nitului curât. Pe basa venitului curât inscris 
în C. se mësurâ contribu(iunea pâmêntului çi se 
statoresce valoarea lui.

G. de vite, întrodus aifi în cele mai multe din 
(erile çi statele Europe! din punct de vedere al 
fiscalitâtii çi combaterii furtului de vite. România 
n’a întrodus ânoâ C. de vite çi de pâment, pe 
când Austro-Ungaria îl posede, çi e obiigâtor 
în toate cottele mârginaçe eu alte state, eu deo- 
sebire în cele mârginaçe eu România.

Catatonia, morb de creer sau de nervi. Se ca- 
racteriseazâ prin simptome de catalepsie (v. ac.)



Catavasie — Catel. 755
ca depresiuDe psihicâ sau eu compléta aliena- 
fiune mentalâ.

Catavasie, complexol mai niultor imnuri re- 
ligioase delà cultul public divin (la mâuecat- 
□trenie), in cari se preamaresce învëtâtura cre- 
dm(ei cri însemnâtatea speoialà a unei cri altei 
serbâtori. Catavasier, cartea care confine ca- 
tavasiile.

Catoh, (pron. cbets), goanâ, forma musicalâ 
spécial englezâ; se numesc astfel mici caooane 
en un text comic, adese lasciv, decoltat, in cari 
totuçi se îngràraMesc toate greutâfile de execu- 
(iune, fragmentarea textului, a cuvintelor chiar, 
$. a. Fânâ la finale seclului trecut a existât în 
Loodra un club eu simpla misiune de a face sa 
progreseze aceasta forma esecfialminte englezâ 
$i déjà de prin secl. XVn s’au publicat eolectiuni 
de acest gen de compositiuni. [T. C,]

Câtea, in mitol. poporalâ roniâoâ uça sGntelor 
Uumineca, Luni, Mercnri, Yineri çi Sâmbâta, era 
pâzita de câte o câjea eu trupul de fier si dinfii 
de ojel, care sfâçia în bucâp pe oamenii cei rëi.

[Atm.]
Gâteau, Le, (Gâteau-CambrésisJ, oraç în de- 

partamentui franc. Nord, arond. Cambrai, lângâ 
rîul Selle ; 10,544 loc. (1891) tesëtorii de lânà çi 
bumbac, berârii, tàbâeârii. Ajci s’a încheiat la 
2 si 3 Apr. 1559 pace între Francia Englitera 
si Spacia.

Catechesa, (grec.) se numia în seclii primi 
ai crestinismului pregâtirea candidafilor de botez 
(Catechumeni) âpre primirea acestui saorament ; 
C. cuprindea atât propunerea acomodatâ a doc- 
trinelor religioase, cât si deprinderea candidafilor 
in devotiunea si virtu(ile, ce le recere viata cresti- 
neascâ. A()i sub C. se înfelege cuvêntarea sacra, 
prelegere din catechism ori istoria bibUcâ, aco
modatâ pentru întelesul pruncüor, apoi instruc
tion ea religioasâ a tinerimei sau catechisarea. Oa- 
Uchet, peraoana bisericeascâ care îngrijesce de C.

Catechism, îndreptariu la catechesâ (v. ac.) In 
C. adevërurile religioase de comun sont grupate 
dupâ aridcolii Simbolului de credintâ, dnpâ pre- 
ceptele dumnedeesci si bisericesci, si dupâ sa- 
cramente, sacramentale si rugâoiuni.

Catechu, v. Caefiu.
Catechumen, (grec.) în biserica veohe cei ce 

voian a se încrestina prin botez aveau sâ în- 
vete elementele religiunii si sâ ducâ o viatâ 
religioasâ. (v. Catechesa.) C. erau de 2 clase ; ei 
se adnliteau la Liturgie delà început pânà dupâ 
cetirea evangeliei si tinerea homiliei, ce urma 
imediat dupâ evangefie, apoi cetindu-se o rugâ- 
crane asupra lor, la provocarea diaconului «Câti 
sûnteti chiemati iesifis se depârtau din bisericâ. 
Partea aceasta a liturgiei se (jice üturgia C.-lor. 
Dupâ ce C. din cl. I au dat dove(Ji, câ cunosc 
adevërurile religioase si au purtare bunâ, se pro- 
movau în ci. Il si se numiau Photizomenoi (cei 
eâtrâ luminare), fiind-câ erau aproape de lumi- 
narea grapei divine, ce se revarsâ în sufietul 
omului prin botez, care se conferia de comun la 
Pasci, la Rusalii si Boboteazâ. [Dr. Is. Marcu.]

Catedra, (grec.) scaun, mai aies scaun pentru 
invëtâtori ori dignatari ; scaun pootificial (scaun 
de sus), ^ezat pe un piédestal mai înalt în fundul 
apsidei în bisericile crestine. (v. Apsida.) Delà 
acest scaun pontificial îsi au bisericile episoopale 
numirea de »Catedrale«. Fiind-câ cei ce ocupâ

scaunul pontificial, adecâ episoopii, au în bi
sericâ si putere didacticâ sau magisterialâ, sub 
C. se mai întelege atât oficiul episcopesc în gé
néré, cât si oficiul didactio îndeosebi; iar a vorbi 
»ex cathedra* înseamnâ a propune din oficiu cu- 
tare adevër reügios. In sens figurât C. înseamnâ 
si locul de unde se predicâ. (v. Amvon.)

Categorie, în limbaginl comun înseamnâ; ho- 
târît, déterminât, clasat, si prin urmare: clar, 
précis, care nu mai lasâ nici o îndoialâ. In limb. 
filosofic C. caracteriseazâ s> preciseazâ sensul 
afirmatiunii, care, pentru a fi completâ, trebue sâ 
fie universalâ si neconditionatâ (absolutâ). Astfel 
avem ; a) Proposifiunile categoriee, în cari pre- 
dicatul se afirmâ câ face parte din continutul 
subiectului în mod universal si absolut. Faptul 
câ propositiunile particulare sûnt si de cate- 
gorice, nu infirmâ oerinta universalitâtü pentru 
propositiunile categoriee, de oarece ori ce subiect, 
care are forma particularâ, e snsceptibilde adeveni 
universal, îndatâ ce gâsim un cuvent non, care 
sâ denoteze partea particularâ, despre care se 
afirmâ predicatui; b) Forma categoricà, în si- 
stemul lui Faut, este un mod de rationare comptLS 
din judecâti, în cari predicatui e considérât câ 
residâ in subiect (adecâ se afirmâ neconditionat 
si universal despre subiect) ; c) Imperativul ca
tegorie, tôt in acelas sistem, se numesce acel 
comandament moral, care îsi are isvorul în însâsi 
esenta ratiunii conducëtoare, care conditioneazâ 
existenta noastrâ ca oameni. Imperativul cate
gorie se deosebesce de oel hipotetic, întru cât 
avënd origina în esenta ratiunii este absolut si 
universal. El comandâ fârâ conditiuni, iar efectul 
lui sufietesc este obligatiunea de a îndeplini co- 
mandamentul. El poate fi înfrânt de pasiuni, dar 
nici odatâ întunecat. Infrângerea imperativului 
categorie are ca résultat sufietesc mustrarea 
consciintei. [Dragomirescu.]

Categorii, (grec.) în limbagiul comun e si- 
nonim eu feluri, clase^ rubrici, despârtiri, divi- 
siuni. C. sûnt clasele, in cari se aseazâ lucrurile 
dupâ unul sau mai raulte caractère de asemë- 
nare. Se deosebesc de celelalte sinonime printr'o 
nuantâ, care impUcâ o clasificatiune mai siste- 
maticâ, mai riguroasâ a lucrurilor.

In limbagiul filosofic C. sûnt ideile cele 
mai generale, sub cari se subsumâ toate oele- 
lalte idei mai particulare. Dupâ Aristoteles ele 
sûnt (Jece : 1) substanta, 2) cantitatea, 3) rela- 
tiunea, 4) calitatea, 5) actiunea, 6) pasiunea. 
7) locul, 8) timpul, 9) situafinnea si 10) felul 
de a fi. Kant dâ C.-lor un înteles mai spécial. 
Ele sûnt, dupâ el, formele apriorice aie in- 
teligentei, adecâ organele proprii, prin cari in- 
teligenta noastrâ pëtrunde în întelesul luoru- 
rilor; sûnt ideile pe cari inteligenta noastrâ le 
are în sine si delà sine, si Pe cari ea nu le îm- 
prumutâ delà obiectele din afarâ, ci din contrâ 
silesce pe aceste obiecte sâ între si sâ se sub
sume sub ele. In aceastâ subsumare constâ înte- 
legerea noastrâ despre lueruri. Kant enumërâ 
eu totul 12 categorii, între cari se cuprind multe 
din ale lui Aristoteles. C. lui Kant au fost foarte 
mult criticate, si multi 4ic câ e partea cea mai 
slabâ din filosofia lui. [Dragomirescu.]

Câtel, 1) cane mic ; 2) un fel de bulbile (v. ac.) 
ce se desvoaltâ la subtiora fi unzelor ori solzilor 
unui bulb; în spécial se numesc de popor asa
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numai oei de uataroiu. Se mai pot observa pe 
bulbii de Zambilâ, Lalea, Crin, Ceapa ciorei, etc.

C.-lul pàmêntului, animal, (v. Çuit.)
Càfeli bologneji, nisce câni mitoçi, cari sea- 

mënâ eu un leu çi sûnt mici numai ca o veverita.
Càjelel, Piatra—, excavatie în muntele Bi- 

soca. Rom., j. Buzëu, de unde începe sa curgâ 
apa Pecenega. Aici s'au gâsit resturi de arme vechi.

entérina, sfinte: 1) C. din Alexandria, dupa 
legendâ o fecioarâ de 18 ani, distinsâ prin frum- 
setâ, culturà çi origine; la ordinul împëratului 
Maxiniinus, filosoli pàgâni aveau sa discute eu 
dînsa despre adevërul cultului pàgàn, C. însâ îi 
conveiri pe toti la creçtinism ; fù decapitatâ 307 ; 
(}iua comemor. 25 Nov. n. 2) C. de Siena, câlu- 
gâritâ doininicanâ, n. 1347, în urma propriilor 
schingiuiri exagerate ajunse în stare visionarâ; 
1374 se distinse prin o îngrijire plinâ de jertfâ 
a bolnavilor de ciumâ; lucrà pentru împàcarea 
oraçelor italiane eu papa Origoriu XI si pentru 
reîntoarcerea aceluia la Roma. Papa Urban VI 
chiemà pe C. la Roma, unde -f- 1380. Canoni- 
sarea ei urmà la 1461. piua comemor. 30 Apr. n.

entérina, regiue. (Englitera) 1) O. n. 1400, 
fica lui Cai’ol VI din Francia, 1420 sotia lui 
Hernie V, dupa moartea acestuia (1422), se câ- 
sâtori eu OwenTudor, protopârintele fam. Tudor; 
•)• 1438. 2) C. de Aragonia, fica lui Ferdinand 
de Aragonia si n Isabelei de Castilia, n. 1483; 
la 1501 se càsàtori eu princ. Arthur de Wales, 
fiul lui Henric VII, iar dupa moartea acestuia 
(1502), . eu fratele lui, Henric VIII (1509), 
care se divorfà de dînsa eu delà sine putere la 
1533; t 1536. 3) C. Howard, a 4 sotie a lui 
Henric VHl din Englitera, din causa de adul- 
teriu fù executatâ (1542). 4) C. Parr, a 6 so(ie 
a lui Henric VTtl, se câsâtori, dupa moartea 
acestuia (1547), eu admiralul Thomas Seymour ; 
t 1548.

(Francia) .5) C. de Medici, reginaFranciei, 
BcaluiljorenzodeMedici, duce de Urbino, n. 1519 
în Florenfa; 1533 se câsâtori eu Henric, fiul re- 
gelui Francise I, si mai apoi ca rege al Franciei 
Henric II; avù influentâ hotâritoare asupra afa- 
cerilor publiée sub domnia fiilorei: f'rancisc II 
(1559—60), Gard IX (1560—74) si Henric IH 
(1574—89); pentru a contrabalansa puterea du- 
cilor de Guise, întrà în legâturi secrete eu Hu- 
genotii, pe cari, dupà ce începurâ a devenî peri- 
culosi pentru propria-i stâpânire asupra regelui, 
se încercà a-i extermina in noaptea sf. Barto- 
lomeu 1572 prin nunta de sânge din Paris, f 1589 
în Blois.

(Rusia) împërâtese: 6) C. I Alexeieiona, 
proprie Maria, n. 1684 in Livlanda din stare de 
jos; 1702 deveni sotia unui dragon svedez, la 
3 Sept, aceluias an, eu ocasiunea ocupârii Marien- 
burgului de câtrâ Rusi, fù fâcutâ prisonierà, deveni 
metresa generalului rus Bauer, apoi trecù îu 
mânile principelui Mencicow si în urmâ deveni 
amoresa si apoi sotia lui Petru cel Mare ; 1703 
trecénd la biserica orientalâ primi numele C. 
Alexeiewna ; avù trei fice, Caterina, Ana (marna 
lui Petru 111) si Elisabeta (împêrâteasa de mai 
tàr<}iu); 1711 câstigând favorul marelui vizir, 
salvà la Prat armata ruseascâ din o situatie peri- 
culoasà; 1712 o recunosoù Petru cel Mare pu
blics de sotie a sa; 1724 fù îneoronatâ, iar dupa 
moartea sotului ei (1725) C. dupâ stâruintele lui

Mencicow fù proclamata împêrâteasa a tuturor 
Rusilor. C. era înzestratâ eu o tarie bârbâteascâ 
si pârerile ei pUne de sens si energie erau as- 
cultate atât în mijlocul armatelor cât si în con- 
sUiu; arètà mult zel pentru stat, dar avù si ea 
greselile ei. C. este bânnitâ de a fi împins pe 
tarul la uciderea fiului sëu din prima câsâtorie, 
Alexis; iar dupâ moartea sotului ei làsà totul 
pe màna amaAtuIui ei Mencicow. f 1727. 7) C. Il 
Alexeiewna (proprie Sofia Augusta), fica princi
pelui Christian Augustde Anhalt-Zerbst, n. 1729 
in Stettin; 1 Sept. 1745 se câsâtori eu marelo 
principe Petni, nepotul si succesorui împërâ- 
tesei ruse Elisabeta; negligeatâ de sotui ei, C. 
intm in legâturi de dragoste mai ântâiu eu con- 
tele Sergei Solticow, apoi eu Stanislau August 
Poniatowski si pe urmâ eu Grigoriu Orlow ; dupâ 
detronarea si uciderea sotului ei (9 lui. 1762), 
care numai în 5 lan. aceluiasi an urcase tronul 
sub numole Petru III, luà C. frânele guvernàrii 
în mânile sale; cei dintâiu 13 ani de domnie ai 
C.-ei au fost plini de binecuvêntare, întroducênd 
reforme liberale si nrmând în afarà o politioà 
moderatâj dar de când devenise Potemkin favo- 
ritul ei, incepù o viatâ destrâbâlatâ, se aruncà 
în vîrtejul unei politice nepacinice si rîvnitoare 
de cuceriri, care, ce e drept, pe contul Poloniei 
si al Turciei, îi mari iinperiul în mësurâ cod- 
siderabilâ, dar în lâuntru îl destrâmà. C. avù 
legâturi eu scriitori eminenti (Piderot, d’Alembert, 
Voltaire, etc.) si înaintà sciintele. Voltaire o 
numi Semiramida Nordului. f 1796.

Caterisire, (grec. = depunere, condenmare), 
este ceea ce se (jice în biserica occidentalâ »sus- 
pensio«, adecâ o sentîntâ, prin care se ia unui 
cleric facultatea de a sâvîrsi actele liturgice 
cuvenite gradului sëu precum si beneficiile ad- 
neie. Dreptul de a pronunta o asemenea sen- 
tintâ îl are episcopul pentru clerul inîerior supus 
lui, iar pentni episcopi patriarchul. Acest drept 
genuin a fost însâ modifioat în biserica ort. din 
Remania prin situatia ei si prin legislatiunea 
modemâ. Astfel logea clenilui mirean din 1893 
prevede înfiintarea de dicasterii eparchiale pe 
lângâ fiecare episcopie, cuatributiuneade a judeca 
causele curât bisericesci si a impnne suspendarea 
sau suprimarea lefii, precum si pedepsele ^cen- 
surele) prevë4ute în regulamentelo sf. Sinod, intre 
cari cea mai mare este C. Consistoriile acestea 
sûnt compuse din 3 clerici, numiti de episcop 
în întelegere eu ministrui pe 3 ani. üsândele 
bânesci se executâ de ministeriu, iar censurele 
bisericesci de câtrâ episcop. In cas de C. se 
poate apela la sf. Sinod, care e în drept sâ oas- 
seze senti nta si sâ trimitâ causa spre judeeare 
definitivâ unui ait consistoriu limitrof. Dreptul de 
a da un cleric în judecatâ, îl are ministeriul S' 
episcopul, iar penti-u biserici patronale, s' eP': 
tropii. Acusa se sustine din partea episcopului 
de revisonil epai’chial, iar din pariea guvernului 
sau a epitropilor de defensorii ecle'siastici ai 
ministeriului. Un regulament spécial deteiniinâ 
prooedura. Cât pentru caterisirea episcopilor, 
chiar si a protoereilor, ea nici odatâ n’a fost o 
oâdere exclusivâ a mitropolitii°ri muii mai Putln 
a unei autoritâti strâine, ci era un cas réservât 
domnului. In présent ea este de competinta sf. 
Sinod în întelegere eu guvernul, si nu de mult 
s’adatun exemplu prin caterisirea mitropolitului
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Ghenadie în 20 Maiu 1896. (Cf. Almaaachul cul- 
telur, Bncoresci, 1893 pentru legea clerului mirean. 
Xenopol, Ist. Boin. III., 661 ; Judeoata sf. Sinod 
aaupra mitropolitului Ghenadie. Buouresoi, 1896.)

Cateta, (grc. = perpendicularâ), termen de m a- 
tematicâ. Laturile cari formeazanoghiul drept 
in ti'innghjul dreptunghiu. In architecturâ: 
axa UDui solid de revolu^une întrebuin(at în 
construofiune.

Catgut, (engl.) fire eu cari se leagà vasele 
saugvine în timpul operatiunei. Ele se prépara 
mai en samâ din mafe de oaie ca §i coardele de 
vioarâ, numai câ firele întrebuintate în chirurgie 
sûut préparais în inod chimie astfel, încàt în- 
troduse în organismui oniului, nu mai poate da 
nascere la o infectiune a plâgilor.

Cath —, V. çi Cat —.
Cathartioa, (med.) numirea medicainentelor 

purgative, v. Purgative.
Cathoart, William Shaw, Conte, general çi 

diplomat engl., n. 1755; 1776 advocat înEdin- 
burg, 1788 peer pentru Sco(ia, în reshoaiele 
contra Franciei avanseazâ la rangul de general, 
1797 ?eful regimentului de garda, 1803 coman
dant suprein din Irlanda, 1805 $i 1812 in misiune 
diplomaticâ in Busia, participà la congresele din 
CMtillon ÿi Viena; 1814 ridicat la rangul de 
Conte ; f 1843 la Cartside, lângà Glasgow.

Cathéter, instrument chirurgical în forma de 
teavâ. Se întrebuinteazà mai eu samâ pentru 
de^ertarea udului, întroducênd pentni acest scop 
instrumentul în beçicâ prin canalul urinar. Deo- 
sebim C. metalice §i de cauciuc.

Cathmandu, capitula statnlui Népal, în India de 
est, eu 50,000 loc. ; în mijiocul ora^ului se aflâ 
vechiul palat al lui Maharadça, numit Darbar.

Catifea, stofâ finâ, pe fatà eu jrërul scurt çi 
des. Se fabricà din mâtasâ, çi se întrebuinteazà 
pentru veçtminte scumpe ; sau din bumbac, iji 
se vinde eu preturi mai ieftine, sub numele de 
pliÿâ çi velvet.

Catilina, Lucius Sergius, cetâtean roman, n. 
108 a. Chr., la 68 praetor, la 67 propraetor 
în provincia Asia. In urma jefnirilor comise 
acolo, înzâdar s’a încercat sa dohândeascâ con- 
sulatul. Nereupind a înscenat conjuratiunea nu- 
mitâ dupa autorul ei «Conjuratiunea Catilinarâ», 
al cârei scop era resturnarea constitutiei re- 
publicane. Cicero a descoperit planul conjuratilor 
prin Pulvia, iubita unuia dintre ei, çi la 8 Nov. 
63 1-a desvàlit înaintea senatulni prin memora- 
bilele discursuri contra lui C. In urma acestora 
C. s’a depârtat din Borna în Etruria, de unde a 
încercat o rescoalâ contra Bomei, dar a câijut 
la Pistoria (62). [Dr. P. O. J

Catlllnare, existence, persoane cari îndrâz- 
nesc a face ori ce, fentru-ca, întoemai ca Catilina, 
nu au ce pierde.

Càtlna, com. rur. în Bom., j. Buzëu, compusâ 
din 13 càt. eu 2240 loc. Terenul com. fiind muntos 
e putin productiv, dar e avut în substante mi
nerais : fier, sare, gips, pâcurâ §i mai rar chich- 
libar, dar nu se exploateazâ.

Cfttina, numele popular al mai multor plante 
dindiferite familii precum: Xanthium spinosuni 
L. (v. ac.); C. albà, Hiçpophaë rhamnoides L. 
(v.ao.); C.degarduri, Lycium barbarum L. (v. ac.) ; 
C, micà, Myricaria germanisa Desv. (v. ac.); 
C. rofie, Tamarix gallica L. (v. ac.)

Catinat, Nicolas de, mareçal frc., n. 1637 în 
Paris. A fost ântôiu advocat, dar pierderea unui 
procès 1-a fâcut sa între în armatâ. S’a distins 
in resboiul contra Spaniei (1667—68) la asediarea 
oraçului Lille; în resboiul contra Savoiei a re
portât strâlucita învingere delà Staffarda (1690). 
In resboiul de succesiune spaniol (1701) însâ 
avù putin noroc fatâ de printul Eugen. f 1712 
în St.-Gratien. Memoriile au apârut 1819, Paris.

Catîr, Mulul sau Muscoiul, (Equus mulusj, 
este animalul ce se nasce din încruciçarea unui 
mâgar *cu o iapâ sau a unui armâsar eu o raâ- 
gâritâ. Cel dintaiu seamënâ mai mult eu calul, 
cel din urmà eu mâgarul. Vocea însâ o are cel 
dintâiu ca mâgarul, cel din urmâ ca calul.

Catisma, (liturp.J, mai multi sau mai putini 
psalmi împârtiti lo anumitâ clasâ. Fiecare clasâ 
sau sectiune se uumesce C. (çedere), pentru-oà 
este permis ca eu ocasiunea ori la fiuea cetirei 
C.-ei sâ se odichneascâ. Secfluni de C. sûnt 20, 
fiecare se împarte în 3 pârti §i se îucheie eu 
doxologia cea micâ.

Cato, 1) Marcus Porcins G., numit §i Priscus 
§i Superior (cel bëtran), n. 234 a. Chr., a servit 
un timp în armatâ; întors la Borna a excelat 
ca orator, a fost aies quâstor, edil, apoi praetor 
înSardinia. La 196 doveni consul, supuseSpania 
resculatâ, çi la 191 luà parte victorioasâ în 
expeditia contra lui Antioch. Ca censor (184) 
fù foarte sever, îndeosebi veghia asupi-a vechilor 
obiceiuri morale, $i astfel îçi atrase ura nobiliiAei 
corupte. Chiemat ca arbitru in ceitele dintre 
Cartagiueni ?i regele Numidiei, cunoscù pericolul 
ce amenintâ statut roman din partea Cartaginei, 
(Ji pe (ji mai înfloritoare. Ori ce vorbire în sénat 
0 încheia eu cuvintele (deçi neautentioe) : »Oe- 
teriun censeo, Carthagiuem esse delendam», A 
mûrit la 149 a. Ch. C. a excelat çi ca scriitor. 
Scrierile lui sûnt editate de .Jordan. Lipsea, 1860.

2) Marcus Porcius G. Minor, n. 95 a. Ch., 
un strânepot al Censorului; ca tribun al po- 
porului a excelat prin virtutile sale civice §i 
prin oratoria sa. Caracter neînfrânt, republican 
desinteresat, a luptat mult contra nisuintelor 
lui Caesar ?i Pompeius de a Ina puterea. Dupâ 
Victoria lui Caesar la Thapsus, îngriji de scà- 
parea tuturora. Cerii iertare pentru fiul sëu, el 
insuÿi nu voi sâ supravietuiascâ câderei repu- 
blicei $i-$i dâdù singur moartea.

Cato, Catonis disticha, se numesc nisce 
precepte sau (jicëtori morale, în forma versi- 
fleatâ: «Disticha de moribns ad filium*. In evul 
mediu serviau ca lecturâ foarte càutatâ.

Catolic, (grec.) universal; biserica întemeiatâ 
de Isus (Jhristos se (Jioe catolicâ încât are sâ 
perdureze pânâ la capëtul lumei çi e aptâ de a 
cuprinde în sinul séu pe to(i oamenii de pe pâ
ment. Catolicism, e aceea doctrinâ religioasâ çi 
organisarea hisericeascâ creçtinâ, care are carac- 
terul universàlitâjii. In spécial C. e profesiunea 
religiunii creçtine, care recunoasce de cap al sëu 
pe papa delà Borna. Numirea de C. se între- 
buinjeazà în oposifie eu protestontismul ?i eu 
celelalte confesiuni. Catoheos, se numesce capiil 
bisericesc al Armenilor monofîsiti eu residenfa în 
Et9iniadin(provincia Eriwan,apartinëtoare Busiei ). 
Tôt C. e çi titlul patriarchului nestorian din Co- 
chanes în Curdistan. (v. Nestoriaui).

V. ?i ait. Eom.-cat. çi Greco-cat.



758 Catoptrica — Caucasia.

Catoptrica, o parte a opticei, care se ocupa 
eu reilectarea razelor luminei, în deesebi eu în- 
vltatura despre oglincji.

Catran, v. Gudron.
Citrln^a, cretintà, §ort larg de lanâ, adeseoii 

tesut în mai moite eolori, eare se poartâ de 
feraneele romane în loe de roehie.

Cattaro, (în limba slavâ KotorJ, eapitala eâ- 
pitânatului de aeeeaçi numire în Dalmatia, îângâ 
sinul Bèeebe di G.; oa eomunâ are 5435 loe. 
(1890); residentâ eppeaseà, gimnasiu, çeoalâ de 
navigatiune. C. are un fort (San Giovanni) bine 
întârit, çi légat eu oraçul prin ziduri. Din G. 
due drumuri bune la Muntenegru çi Getinje, 
eârora le servesee de port.

Cattimelibocus, numiiea latinâ a veehiului eo- 
mitat german Kateenélnbogen. (v. ac.)

Cattleya Lindl., (botan.) gen de plante din 
famiUa Orehideelor, tribul Epidendreae, ce cresc 
în America tropicalâ din Mexico pana în Brasilia. 
Spéculé de G. se disting prin flori frumoase, 
de aceea nmlte din ele se cultiva la noi în florârii.

[A. Pr.]
Catullus, Gains Valerms, cel mai însemnat 

poet liric la Romani, n. 87 a. Gbr. în Verona. 
Poesiile lui G., cele mai moite scurte, au un 
cuprins liric, elegic çi epigramatic; în deosebi 
pline de sentiment sont bocetele dupa fratele 
mori çi cântarea de nuntâ eu ocasiunea cununiei 
unui prietin. limba versurilor sale e frumoasa. 
Poesiile lui G. au fost editate de Schwabe. (Berlin, 
1886); Ellis. (Oxford, 1878), etc.

Càtun, O grupare mai mica de locuin^e stabile 
ale locuitorilor din România. Mai multe câtune, 
càte 3—8—10 laolaltâ, formeazâ o eomunâ.

Càtunele, com. rur. în Rom., j. Mehedin(i, pe 
valea Motrului, composa din 3 cât. eu 900 loc. 
agricultori çi economi de vite. Aici pe malul Mo
trului se gâsesc ruinele unei vechi cetâ(i ; se 
()ice a fi ruinele castiului «Amutria»; între ruine 
s’au gâsit monete eu inscriptiunea împëratului 
Sever, .sâge(i, inele eu initiale pe dînsele, iar în 
1885 s’au gâsit nisce monete vechi de aur.

Caturix, 4eu de resboiu la Gelti; predicatul 
lui Esus (v. ac.)

Cfttuÿa, partea delà ruda carului, unde se pune 
jugul ; lanf, legâturi, fiere.

Câtuÿnica, numele vulgar al plante! Nepeta 
Cataria L. (v. ac.)

Cauca, 1) afluent dm stânga al rîului Mag- 
dalena in (îolumbia, 1030 km. long; 2) depar- 
tament în republica sudamericanâ Columbia, eu 
603,800 km*., çi ca. 620,000 loc. (1881). Se cul- 
tivâ cereale çi poame ; pâdurile dau cauciuc, sas- 
saparilla, vaniÛe çi scoar(â de China ; din bâi se 
scoate aur çi platinâ. Capitula statului e Popayan. 
Alte oraçe mai sûnt: Pasto, Cartago, Cali, Buga, 
Buenaventura.

Caucaland, o (earâ în Dacia, anume Ardealul. 
Hunnii la 376 bâtênd pe Goji la Istru çi Prut 
i-au împins (din çesul României de aiji) în doue 
direction! : o parte sub Fridigern a trecut preste 
IstiTi (Dunâre) în Mesia, iar altâ parte sub re- 
gele Athanaric, a scâpat spre nord între munti, 
(dupâ Ammianus Marcellinus) în G., loc aça numit 
pentru înâltimea muntilor, desimea pâdnrilor. 
(Cf. C. în Dacia de Dr. At. Marienescu, Æran- 
sUvania» 1891).

Cauoas, fCaucasus, rus. KawkasJ, sistem de 
munti între Europa çi Asia, situât! pe istmul 
dintre lacul Gaspic çi Marea Neagrâ. C. se im
parte în doue pârti principale : 1) C. mare, numit 
de obiceiu çi numai G., care se întinde delà 
peninsula Apçercn, la lacul Gaspic, pânâ la penins. 
Taman, la Marea Neagrâ, în directie spre vest- 
nerd-vest, avênd o lungime de 128Ô km. C. maie 
se compune din mai multe çiruri paralele, avênd 
culmea înâltime mijlocie de 3700 m., vâi auguste 
çi afunde, cari împiedecâ mult comunicatiunea; 
G. are o multime de piscuri, între cari cele mai 
înalte sûnt Kasbek (5044 m.), Elbrus (5646 m.), 
Gimarai-Chooh (4777 m.), etc. Preste C. mare 
duc deuë pasuri: valea Terek (calea Tifiis) çi 
pasul delà Derbent. 2) G. mic, situât înspre sud- 
sud-est delà C. mare, despârtit de acesta prin 
valea riului £ura çi màrginit înspre sud çi sud-est 
de valea rîului Aras, care îl desparte de platoul çi 
muntii Armeniei. G. mic se întinde paralel ou 
C. mare în lungime de vr’o 530 km. çi e légat 
de acesta prin muutü Meçiçe sau Grusini-Ime- 
retini, cari formeazâ culmea despârtitoare între 
basinul Lacului Gaspic çi al Mârii Negre ; lângâ 
aceçti munti se aflâ pasul Suram, prin care trece 
calea feratâ transcaucasianâ. C. mic âneâ se 
compune din mai multe çiruri paralele, eu vâi 
afunde çi piscuri înalte ca Alagôs (4154 m.), un 
dater stins, etc.

Deçi vulcanii C.-lui sûnt stinçi, totuçi se ob- 
servâ o continuâ activitate vuloanicâ suteranâ, 
care se manifestâ în desele cutremure, precum çi 
în numeroasele isvoare de pâcurâ (Baku, ïaman), 
isvoare calde begate (Terek, Sunça, Tifiis, Borçom, 
Abas-Tumau, Derbent, Pjatigorsk, etc.) çi vul- 
cani nâmoloçi. Bogâtülo minérale ale C.-lui se 
compun din : aramâ, fier, plumb, argint, sare, 
cârbuni, pucieasâ çi pâcurâ. Clima e foarte va- 
riatâ, pe ceastele nordice moderatâ, sus pe munti 
asprâ, pe coastele sudice domoalâ çi vegetafia 
abondentâ ; aci se cultivâ pomi, vii, castani, ço- 
fran, orez, etc. Fauna e foarte bogatâ, preseii- 
tând çi tipuri proprii.

Caucasia, 1) C., numirea colectivà a ferilor 
situate între lacul Gaspic çi Marea Neagrâ, des- 
pârtite prin culmea principalâ a Gaucasului în : 
Giscaucasia, eau t®1!!0 înspre nord delà 
Gauoas, çi Transcaucasia, sau terile înspre 
sud delà Gauoas. 2) G., guvernament general çi 
cerc mUitar rusesc, constà din terUe amintite 
mai sus, avênd un teritor de 472,554 km*., çi 
7.547,697 loc.; se compune din: a) Giscaucasia 
(guvernamentele ; Guban, Stavropol çi Tei'ç), 
224,449 km*., eu 2.852,577 loc., çi b) Transcau
casia (guvemam. Baku, Dagestan, Erivau, lelisa- 
vetpol, Kars, Kutais, Tifiis çi tinutul Mârii Negre) 
248,114 km*., eu 4.695,120 loc.

Poporatiunea G.-ei se compune, afarà de po- 
poarele caucasice, din: Ruçi (2.326,000), Arraeni 
@94,000), Georgieni (900,000), Tatari (1.100,000), 
Cur()i, Ovrei, Greci, Perçi, etc.,^dintre cari cei 
mai multi sûnt ertodoxi, mai sûnt apoi nume- 
roçi mohamedani, buddhiçti, etc. Popoarele cau
casice (rus. Kawkâskije Gôrzy) sûnt loouitom 
tinuturilor mai muntoase ale Gaucasului çi se 
divid în : I grupa vesticâ, câtrâ Marea Neagraj 
câreia apartin Abehasii (42,205 eufl.), Gerchesii 
(152,000) çi Ubychii (80) ; II gnipa estioâ, oom: 
pusâ din Geci sau Gecen^ (224,000), Lesghieni
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(305,000); m popoare mongolioe (Calmuoci), 
turcesci çi iranice vr’o 589,000 suflete. (v. art. 
respective.)

Cauciuc, (botaa.) se nuinesce productul din 
suoul làptos delà diverse specii de Urticaceae, 
Eaphorbiaceae çi Apocyeaceae tropicale. Gel mai 
midt se extrage în America din specii de Hevea, 
eu deosebire delà H. guianenais Aubl. In Est- 
india din Fims elastica Roxb. ; Tabaernae mon- 
tana elastica Spr. din Sumatra ne dâ un C. de 
calitate superioarâ. Sucul de C. este tare laptos, 
alb gâlbuiu, se scurge prin taieturi circulare 
practicate pie()i? îu coajâ çi se aduna în vase 
açezate sub un canal de lemn fixât la partea 
inferioarâ a tâieturii. C. american vine în co- 
merciu în forma de butelii sau pantofi rêu for- 
mafi. Spre a-i ob^ine se bagâ forme oorespun- 
(jêtoare de lut, uscat la soare, în sucul liclud ?i 
fiecare strat de suc ob^inut astfel, se uscâ dea- 
supra unui foc fumegâtor. Câud s’a dat îmbrâ- 
eâmintei de C. formate astfel grosimea çi con- 
aiatenfa convenabila, se sparge forma $i se scoate 
afarâ în bueâti. Afarâ de C.-ul amintit mai sus, 
mai vine în comerciu C. amestecat eu scoartâ, 
frunze alte necurâtenii, în bulgâri, în table 
subfiri, bueâti grosse, albe gâlbui pe dinlâuntru, 
numite slànin/t de G.; mai rar vine ca suc brut 
în sticle, numit lapte de G. formeazâ o ilui- 
ditate albâ gâlburie, en miros acru. Sorte prin
cipale de cauciuc sûnt: C. de Para, de Car- 
tbagena, de India esticâ, de Mada
gascar, etc. C. formeazâ o massâ brunâ ne- 
gricioasâ roçieticâ, uneori eu pete albe gâlbui, 
tare çi foarte elasticâ. La recealâ devine durâ 
çi solidâ, la câldurâ se moaie çi se lipesce; la 
200° se toposce çi odatâ topitâ nu se mai întâ- 
resce. E solubil în oleiu de terebentinâ rectificat, 
în oleiu obfinut la distilatiimea C.-ului, dar mai 
uçor în sulfurà de oarbon eu alcool absolut. 
Dupâ evaporarea disolvantUor C. îçi recapëtâ 
structura de mai înainte. Tratat eu sulfurâ de 
cai'bon sau ether de petroleu ?i ehlorurâ de 
sutfur, vulcanisât, devine mai moaie çi mai elastic, 
proprietate care çi-o pâstreazâ çi la frig. Prin 
extragere eu leçie de kaUu sau pentasulfurâ de 
kaliu excesul de sulfur se delâtorâ çi se obtins 
C. desulfurat, aproape negru çi lipiciospe locurile 
tâieturilor proaspete. Aoesta se întrebuinteazâ 
la tevi. Coloarea roçie o capëtâ delà frâmêntarea 
eu pentasulfurâ de antimoniu. C. vulcanisât 
supus actiunii prelungite a vaporiior oal^ de 
120—150° C. se întâresce durabil; durabilitatea 
se promoveazâ prin amestecarea eu substante eu 
sulfat de zinc, magnesia arsâ, etc. Massa aceasta 
poartâ numele de G. întàrit, ebonit, gumi dur 
çi servesce la bastoane, umbrele, piepteni, nasturi, 
tabacberi, pârti de maçini, curele, sfori, obiecte 
impermëabüe, mantale, ghete, etc. Fabrici mari 
sûnt a(Ji în America, Anglia, Francia, Germania 
çi Austria, pe când mai de mult singufa lui între- 
buintare era ca gumâ de çters urmele de creion 
pe bârtie.

Caiious, (pron. caoebos), numire ce se dâ în 
America çi BngUtera întrunirilor de partid pentru 
prealabUa nominare de candidati sau delibîerarea 
altor afaceri de partid.

Cauda, (lot.) coadâ. Gaudal, ce se fine de coadâ.
Caudella, Francisc-Serafin, n. 1812 în Viens, 

11868 în laçi, fost director al Conservatorului de

musicâ çi declamatiune din laçi. Remas de copil 
orfan, a studiat musica singur, condus de in- 
stinctul sëu. Cu ocasia revolutiei din 1830 se 
înrolà ca voluntar într’un régiment de lâneeri; 
lecuit de ranele ce câpëtà în lupte, în 1831 trecù 
în Moldova, nnde profesà musica (piano çi instru
mente de coarde). Dupâ înfiintarea Conserva
torului din laçi, a fost numit 1861 director acestei 
çcoli, post ce ocupà pânâ la moartea sa. Intre 
altele a écris un Març triumfal çi un Imn, ambele 
pentru cor çi orebestrâ.

G. Eduard, fiul celui precedent, (n. laçi 22 Main 
1841), profesor de violinâ çi director al Conser- 
vatornlui din I^i. Lâsànd la o parte studiile 
literare çi scUntifice, s’a consacrai de mic copil 
studiilor musicale, pe cari le începe cu prefesori 
locaU, le urmeazâ la Berlin cu H. Ries, apoi le 
completeazâ la Paris cu Allai'd çi Massart, çi la 
Francfort cu H. Vieuxtemps. In 1861 a fost numit 
profesor çi în 1893 director al Conservatorului. 
A scris musicâ pentru piano, violinâ, voce, apoi 
operete çi opéré comice. Dintre aceste acea care 
a avut mai mult succès a fost prima, 011 e a n c a, 
(laçi, 1880), în colaboratiune musicalâ ou Dr. G. 
Otremba; a scris apoi Fa ta Razeçului, (laçi, 
1881); Hatmanul Baltag, (Bucuresci, 1884); 
Bezedea Epaminondas, (Bucuresci, 1885). 
Ultimele sale produofiuni sûnt: Dorman sau 
Romanii çi Dacii, pe un text de N. Beldi- 
ceanu, çi Petru Rareç, pe un text german 
de T. Rebbaum, ambele nerepresentate âneâ.

[T. C.]
Caudex, (botan.) sinonim cu tulpina. Altâdatâ 

s’a dat acest nume stipei Palmierilor sau Feri- 
gelor, tulpinei unor Monocotiledonate (ca Yucca, 
etc.), sau rbizomului. A(Ji, în spécial, aratâ o 
tulpinâ foarte turtitâ, discoidâ, fârâ frunze, 
cum e cea delà basa ramurei fmnzoase de Cy
clamen, ori cu frunze, dar întrenodurile foarte 
dese, cum e la Agave.

Caudicul, (botan.) prelungire subfire din poli- 
niile Orebideelor çi Asclepiadeelor, ce servâ a 
le lega de stigmat.

Caudinice, pasurile, (lat. Gaudinae Furculae), 
se numiau douë pasnri de mimte strimte lângâ 
oraçul Caudium în vecbiul Samnium. Intre aceste 
douë pasuri au prins Samnifii la 321 a. Cbr. o 
oaste romanâ çi o sibrâ sâ treaeâ pe sub jug.

Cauer, Garol, sculpter, n. 1828 în Bonn, în- 
vë(à sovuptura delà tatâl sëu E. Cauer, 1846—47 
elev al lui A. "Wolff în Berlin, delà 1848 a trait 
în Roma çi mai pe urmâ în Ereuznacb, unde 
t 1885. A créât mai multe opéré de valoaie, 
intre cari de interes românesc este monumentul 
Alexandm Papiu Uarian, ridicat cu spesele Aoa- 
demiei Române la mormêntul acestuia,a&âtor lûugâ 
biserica parocbialâ gr.-cat. din Sibiiu; acest mo
nument, lucrat din marmorâ de Carrara, e compus 
la basâ dintr’un bloc pâtrat, din centrul câruia 
se înalfâ o columnâ in stil corintian, pe care 
este açezat bustul în mârime naturalâ.

Caulainoourt, Armand, Augustin Louis, duce 
de Vicence, general çi diplomat franc., n. 9 Dec. 
1772 la Caulaincourt. Se distinge în campania 
din 1800, contribue la pacea temporarâ dintre 
Rusia çi Francia, ambasador la St. Petersburg 
delà 1807—11, representantul lui Napoléon la 
nongresele delà Pragaçi Cbâtillon, ministru de ex
terne dupâ întoarcerea din insula Elba, membre
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al regentei dupa a doua abdicare a lui Napoléon, 
pus pe listele de proscriptiune scapâ priu pro- 
tectiunea lui Alexandru I, se retrage la o moçie.
Il 9 Febr. 1827. Autor de memoiii «Souvenirs 

U duc de Vicence». [I. S. F.]
Caulerpa Lamourx., (botan.) gen de Aige Chlo- 

ropbycee, subord. Siphoneelor, fam. Caulerpacee, 
eu O specie mai comunâ în mari : C. proliféra. 
Aparatul vegetativ e o talobie continua (sifobiej, 
dar la exterior diferentiatâ într'o tulpinâ tîn- 
toare, lixata de substrat prin rhizoi(}i, ce ies de 
pe fafa inferioarâ, iar pe cea superioarâ presintâ 
ranuiri, ridicate çi ladite, ca nisce frunze.

Caulescent, (botan.) plantele cari au o tulpina 
aerianâ, în oposi^e eu cele acaule (v. ac.) ; sau 
cele ce au o axa asemenea unei tulpini; s. e. 
Algele Siphonee.

Caulicul, (botan.) portiunea embrionului care la 
încoltirea semin^ei va produce o parte a tulpinei ; 
sinonim eu tigela (v. ac.)

Cauliform, (botan.) eu forma $i aparentâ de 
tulpinâ ; s. e. 0 parte a aparatului vegetativ delà 
Cbaracee, Siphonee, unele Floridee, etc.

Caulinar; (botan.) ceea ce (ine de tulpinâ. S. e. 
frunze C. in oposifie eu cele radicale (delà basa 
ebiar a tulpinei aeiiane) ; fascicule libero-leumoase 
C. spre deosebire do cele foliare; stipuli C. cei 
purtafi la basa frunzelor, dar uni^i eu tulpina, etc.

Caulis, (botan.) sinonim eu tulpina $i in spécial 
tulpinâ ierboasâ, nelignihcatâ.

Caulocarp, (botan.) planta ce poartâ pe tulpina 
aerianâ ?i vivace, în fiecare an, flori çi fructe.

Caulom, (botan.) nume dat unei pàr(i a axei 
plantelor Criptogame vasculare ?i Fanerogame çi 
anume tulpinei ÿi ramificaÿiunilor ei. La plantele 
amintite C., eu râdâcinile çi frunzele (phyllom), 
represintâ generatiunea asexuatâ. $i la multe 
Muscinee existà o tulpinâ ; dar pe ea se formeazâ 
organele sexuate ; de aceea, pentru-câ represintâ 
generatia sexuatâ, s’a propusase numi Gaulidium.

Caua, (Caux, Cauls, pron. chos). Salomon de, 
iuginer, n. 1576, f lb26 în Paris; 1614—20 ar- 
chitectul electorului Frédéric V de Pfalz, a zidit 
0 parte a castelului delà Heidelberg. A inventât 
un aparat pentru ridicarea apei eu ajutorul va- 
poiTilui, din care causa Arrago îi atribue inven- 
tarea maçinei eu vapor.

Causa, (lat.J motiv, afacere, mai aies afacere 
de drept. C. cognita, dupâ cercetarea afacerei. 
Gausae cognitio, cercetarea judecâtoreascâ a unei 
afaceri. G. celebrà, afacere extraordinarâ, mult 
discutatâ.

G. pia, ori ce institutiune, care din îndemn 
religios se face eu scopul de a servi spre promo- 
varea cultului divin, ori ajutorarea deaproapelui 
în lipsele sulletesci $i trupesci. C. pie provë(j.ute 
eu reoeriütele prescrise de legi au drept de a 
posede bunuri mobile çi imobile, drepturi çi pri- 
vilegii. Ele pot fi reuniuni religioase çi filantro- 
pice, ori fundatiuni. lutre causele pie se numerâ 
funda^unile pentru biserici, mânâstiri, seminare, 
pentru grija de morboçi, de bëtrâui, orfani, pentru 
scolari, etc. ; reuniuni de înmorinêntare, de res- 
cumpèrarea captivilor, cercetarea si ajutorarea 
familiilor oneste, dar oàdute în miserie, etc. Bi- 
serica crestinà âneâ delà inceputul sèu a înfiintat 
si protegiat C. pie (Fapt. Ap. 4, 32), cari sûnt 
fructul credin^ei vie si al iubirei crestinesci ac
tive. (v. Caritate si Filantropie.) [Dr. Is. Marou.]

Causal, ce aratâ raportul între causa si efect. 
Gausalitate, raportul între causâ si efect. Guri 
causalà, tratament medical care tinde la înlà- 
turarea causelor boalei.

Cauçanl, tîrg în Basarabia, j. Bender, eu 2249 loc. 
C. se aflâ asezat pe malul rîului Botna, dincolo, 
pe malul drept se aflâ ait sat numit C. vechi, 
lar putin spre resârit, la distan(â de 6 km. 
Cainari noui si Cainari vechi.

Causativ, ce indicâ causa.
Causerie, (frc.,pron. cosri),conversatiune, vor- 

bire, îotrejinere familiarà.
Caustice, (med.) remedii ce distrug (esoturile 

organice, daeà ajung în contact eu ele ; eu oca- 
siunea distrugerii se formeazâ de regulâ o escarà 
(pielitâ albâ). Ac(iunea C.-elor se baseazà pe în- 
susirea lor sau de a absoarbe ori discompune 
apa, sau de a oxida puternic substantele jese- 
tuiilor sau în fine de a se combina eu albuinenul. 
C. sûnt: acidele minérale concentrate, acidul 
cromic, chlorurul de zinc, kali causticum, sul- 
fatul de cupru, nitratul de argint, etc.

Cautela, flat.J precaujiune ; în spécial mësuri 
de preoaujiune în afaceri de drept. (v. Cautimie, 
Clausula.)

Cauterlsafla, distrugerea intentionatâ n (ese- 
turilor, eu scop de a vindeca. Mijloacele — Cau- 
teriile — sûnt fierul rosu, platina sau materii 
chimice; cele dintâiu distmg prin ardere, cele 
de al doilea pe cale chimicâ.

Cauflune, (lat. eautio din caveo, më pâzesc), 
act prm care o persoanà garanteazâ îndepliuirea 
obligajiunii unei alte personne ; persoaua care 
dâ 0 asemenea garantie. De pildà art. 15 0. C. 
obligà pe strâini în Romània, cand ei sûut ro- 
clamanti în ori ce afacere, afarâ de cele co- 
merciale, daeâ nu posedâ imobile de o valoare 
îndestulitoare în (earâ, sa dea C. pentru plata 
cheltuelUor de judecatâ si daunelor ce ar puté 
résulta din procès; eautio judicatum solvi.

Cavadlnescl, com. rur. în Rom., j. Covurluiu, 
compusâ din 3 cât. eu 2142 loc., cari se ocupâ 
eu agricultura, viticultura si prâsirea vitelor; 
afarâ de aceste se mai cultivà numeroase grà- 
dini de zarzavaturi ; multe femei cultiva si viermi 
de mâtasâ. Aici sûnt 4 biserici (una în ruinâ s| 
închisà), 2 scoale, una de bâieti si alh1 ûe fete, s> 
1 moai'â eu aburi.

Cavage, (franc.) asezarea mârfurilor în pivnitâ 
sau magazin, si plata pentru asezare.

Cavaignac, 1) C., Louis Eugène, general franc., 
n. 15 Oct. 1802 în Paris, fim lui Jean Baptiste 
C., (1762—1829) fost membru al oonventului. 
1848 guvernator al Algeriei, apoi meinbru al 
adunârii nationale, dupâ rescoala din 15 Maiu 
1848 ministru de resboiu ; 23 lunie diotator mi- 
htar, bâte poporul parisien, apoi ajunge president 
al puterii executive republioane, din care post 
demisionà în Dec. 1848. j* 28 Oct. 1857 în Ournes 
(Sarthe). 2) C., Godefroy, fiul celui precedent, 
om politic franc., n. 21 Maiu 1853 ; 1882 dé
putât republican, 1885 subsecretar de stat m 
ministeriul de resboiu, 1892 sourt timp ministru 
al marinei, 1893 tiuù in camerâ o vorbire splen- 
didâ în contra coruptiunü în prooesul Panama; 
Nov. 1895 pânâ Apr. 1896 ministru de resboiu 
în cabinetul Bourgeois. C. a pâsit eu succès s1 
ca soriitor.
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Cavaillon, ora^ în départ, franc. Vaucluse, 
arondism. Avignon, aproape de rîul Dui-anoe, 
eu 4757 loc. (1891). finutui fructifer din jur se 
luimesce «Jardin de la Provence*.

Gavai, flner, un cilindru fâcut din lemn de 
paltin, sfredelit; la capëtul, pe unde se sutlâ, e 
pu (in mai strimt decât la capëtul opus; are 
çese boi'ti ovale în distança de 27 mm. îutre- 
olaltâ; ele sûnt imparfite în 2 grupuri, distança 
între gmpuri e 73 mm. Lungimea C.-lui e de 
82 cm., iar grosimea 5 cm.; la ambele capete e 
Icgat eu coaje de cires, ca sa nu crepe ; de ordinar 
se infrumseteazà eu diferite încrestâturi. C. dâ 
sunote melanoolicesisimpatice; îl folosescciobanii 
delà stànà. C. se mai numesce si fluer eiobànesc. 
In Valachia din vechime se numia si flueroiu.

Cavalcada, pi'eumblare câlare a mai multor 
persoane împreunà.

Cavaler, C. neologism din ital. cavalière (din 
cavallo = cal) ; 1) ostas câlare învechiaRomà 
(eques). In istoria legendarà a regalità(ii romane 
Romulus ar fi creat3 centurii de C., ai cài or numër 
ar fi fost indoit de Tullius Hostilius si mârit de 
Tarquinius, apoi de Servius pànà la 18 centurii 
(1800—5400). Primiau calul delà stat cum si o 
sumâ pentru întrefinere (aes hordearium). In 
urma desvoltâiii statului roman, avutia claselor 
bügate mârindu-se, crescù si cifra censului ne- 
cesar pentru a întra în centuriile de cavaleri 
(100,000—600,000 de sestei-tii) pe de o parte; 
iar pe de alta se deosebi clasa C.-lor, oameni de 
afaceri, si clasa vechilor aristocra(i, cei dintâiuca- 
pitalisti, cei de al doilea senatori. Gains Gracebus 
inàri oposifia de interese între aceste doué clase, 
dànd C.-lor tribunalele si diferite privilegii, pe 
cari Sulla le desfiintà si Pompeius le sustinù. 
Datoriile militare ale C.-lor se reduseserâ prin re
forma militarâ a lui Marins. (Cf Zumpt, Über die 
rômischen Ritter und Ritterstand in Rom. Berlin, 
1840; Madwig, Kleine philologische Sebriften ; 
Belot, Histoire des Cbevaliers romains, 2 vol.) 
2) In e vul m ediu, dupa Carol cei Mare, partea 
principalâ a armatelor era cavaleria, nâscutà din 
uecositatea de a lupta contra Ungurilor si a Sara- 
sinilor, iar resboinicul se obiema C. (chevalier, 
caballero, Ritter). Nimeni nu putea fl C. prin 
nascei'e, ci numai prin consacrare, regii ebiar 
trebuiaii sa fie con.sacrafi. C. trebuia sa primeascâ 
educatiune în casa unui C. (tatàl, dar mai aies 
un strâin), undé împlinia slujbe de fecior si de 
sentier: îmbràca si desbrâca pe C., punea si ri- 
ilica masa, fâcea patul. Intre 18—20 de ani era 
consaciat: dupa ce fâcea o baie, C. care-1 cres- 
euse îl încingea eu spada si-> da o lovitui â în 
ceafâ (celée). Mai tâi'4iu biserica a comiibcat 
mult consacrarea: noapte întreagà în rugàcinne 
(veillée d’arme.s), sabie binecuvêntatâ, predicâ 
asnpra datoriilor càtrâ bisericâ, sâraci si càtrà vë- 
(Invo. Serbâtorile principale de consacrare Pasti 
si Rusalii. Inven(iunea ierbei de puscâ a avut de 
efect deoâderea eu totul a C.-lor. Maximilian I 
a fost numit ultimul C. 1519. (Cf. L. Gautier, la 
Chevalerie 1890; Alw. Schultz, Bas boefisebe 
l,eben zurZeit derMinnesinger, 1878—80, 2 vol.)

[I. S. F.]
Cavaleria, numirea colectivâ a trupelor càlai e 

de inilitari, (Cuirasiri, Carabinieri, Dragoni, Hu- 
sari, Chevauxlegers, Ulani, etc., în România: 
Rosiüri si Câlàrasi). C. e o trupâ scumpâ, fiind-câ

Eiioiclopoclia româuü. Vol. I.

trebiie provëcjutâ eu cai buni. Valoarea ei de- 
pinde în pritna finie delà puterea si iutimea cailor. 
Armatura principalâ a C.-ei e o spadâ latâ, de 
care se folosesce în momentul cioenirii, apoi Ca
rabine (v. ao.), care însâ numai rar le poate în- 
trobuinfa, s. e. în posifii de apërare, ori spre 
însciitarea apropierei inimicului. In unele ar- 
mate erau întroduse si lance, delà 1871 delâ- 
turate, însâ în timpul din urmâ din nou întro
duse în Francia, Germania si România (la Ro- 
Siori). C. înainteazâ în o orâ 10—12 km., intan- 
teria 4—5 km. Unitatea tacticâ la C. e un esca
dron, care consistâ în oele mai multe State din 
150 câlâreti. In Rom. 4, în Austro-Ung. 6 esoa- 
droane formeazà un régiment, 2 regimente for- 
meazâ I brigadâ, 2—3 brigade o divisiune de C. 
O micâ parte a C.-ei se împarte la divisiunile 
do infanterie, si este ebiematà de a îngriji pentru 
siguranta infanterie! si a împlini servicml do 
ordonanfà la diferitéle comande. Cea mai mare 
parte a C.-ei se stringe în divisiuni, cari se trimit 
ou 2 — 3 (Jile înaintea armatelor, ca sâ aile tru- 
pele inimice, sâ recunoascâ prin patrule si deta- 
Samente poaifiile acestora, s> de altâ pai’te sâ 
zâdârniceascà ori sâ îngreuneze C.-ei adversare 
recunoascerea armatelor proprii. In decui'sul bâ- 
tàliei C. scutesce aripa armatei si pàndesce mo- 
mentele potrivite pentru a ataea trupele adver
sare. In cas când armata e constrinsâ a se re- 
trage, C. are sà opreascâ pe inimic s> sâ usoreze 
retragerea infanteriei, iai- în cas de învingere 
oautâ sâ completeze Victoria, producênd dei utà în 
Sirurile inimicului. Pi'oporfiunea C.-ei fa(â eu in- 
fanteriaeîn Rusia 1:9, A.-Ung. 1:10, Germ. 1:14, 
Francia 1:20, Italia 1:23. Cea mai puternicâ C. 
0 are Rusia.

In România afarâ de timpelede Câlârasi (v. ac.) 
armata mai are ca trupe de C. 6 regimente de Ro- 
fiori, un division de Geudarmi si douë esoadi oane 
de escortâ. Regimentele de Rosiori formeazà 2 
brigade : brigada 1-a, ou residenfa la Tecuci, cu- 
prinde reg. 1, 3 si 6 ; brigada a 2-a, ou residen(a 
la Bèrlad, cuprinde regimentele 2, 4 si 5. Bri- 
gadele sûnt comandate de côte un general. Regini.
4 Rosiori a avut ca comandant I pe Principele Fer
dinand al României. Fieoare régiment are 4 esca- 
droane s' 1 ploton afarâ din rânduri. Efcctivul 
unui régiment este de: 28 oficieri (din cari 3 
superiori), 514 oameni eu 435 cai. Ambele bri
gade au: 162 oficieri (2 generali), 2928 oameni 
si 2574 cai. Divisionul de Gendarmi are resi- 
denta în Bucuresci, el formeazà garda jegalâ, 
se compune din 2 escadroane în Capitalà ou un 
efectiv de 16 oficieri, 263 oameni de trupâ si 
235 cai, si un escadron la lasi eu un efectiv de
5 oficieri, 130 oameni s> 115 cai. Cele 2 esca- 
droane de escortâ au un efectiv de 7 oficieri si 
257 oameni. Proste toate trupele de C. este un 
general inspeotor al armei.

Istoria. Grecii nu aveau C. pânâ pe timpul 
resboaielor eu Persii, si nioi atunci nu era în 
numër mare, (în Atena abia 1200 câlâreti). Ma- 
cedonienii aveau o C. numeroasâ S' bunâ, care pe 
timpul lui Alexandru cei Mare luptâ în despâr- 
teminte nuinite »Ile«, eu 16 fioiori în front si 
eu 4 siruri. Alexandru a mers în Asia eu 2000 
Hippeis si 5(X)0 Sarissofori. Darius, regele Per- 
silor, avea în bâtâlia delà Gaugamela, 3.31 a. Cbr., 
40,000 câlâreti. Romanii aveau în legiunile lor
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bular. C. tubular este fâcut în scopul de a mari 
suprafa^a de încàlcjire. Locomotivele au C. tu
bulure. C. sûnt supuse unei probe, care consista 
în a le înceroa la presiune rece. umplêndu-le 
eu apâ rece çi supunêndu-le la b pj-esiune mai 
mare decât cea marcatà de timbrul 1er. C. priu 
us se altereazâ, subtiindu-se pai-fial parefii în 
interiorul lor .‘?i putênd da nascere la explosiuni. 
Nenorocirile, ce pot provenî din o explosîe de 
C., au hotai'it pe guvernele statelor civilisato a 
intervenî, reglementând prin legi severe între- 
buintarea lor în diferitele industrii. (V. Maçine.)

Cazan, strimtoarea delà C., partea cea mai 
frumoasà çi mai ângusta a striratorii delà Du- 
nârea de jos, cunoscutâ sub numele Po4ile de 
fier (v. ac.) C. se extinde delà Plavisevita pûnâ 
la Ogradina veche, comune nirale în cott. Caraç- 
Severin (Ungaria). Cf. art. Dunârea.

Câzania, (slav.) colectiune de predici, cuvên- 
târi bisericesci, autorisatà de episcop.

Cazari, seminfie tâtar., care la scriitorii greci 
çi latini din evul mediu ocurà sub numirile : 
Catiri, Acatiri çi Acatiri ; pe tinipul migratiunii 
popoarelor C. locuiau în Ural ; prin seol. VII au 
fost îrapinçi mai départe spre sud în tinuturile 
Caucasvdui, unde au purtat resboaie eu Mobame- 
danii pontru posesiunea Derbentului, Georgiei, 
Armeniei çi a ferilor limitrofe; prin secl. VIII 
se întàrirâ în potriva Gofilor în Crimea; domni- 
torul lor (ohagan) Bulan trecu în secl. VIII eu 
O parte a poporului la judaism. Imperiul C.-lor 
se întindea delà Emba pânâ la Nipru çi Bug; 
ajungea delà Marea Caspicâ, apoi delà Pontus 
çi coastele Caucasului pana la cursul mijlociu 
al Volgei, sorgintii Donetului çi preste Eiew 
la Oka. Dupa 850 merserâ la C. frafii Ciril çi 
Metodiu çi convertira o parte din ei la creçti- 
nism. Culmea puterii C.-lor cade în secl. IX; 
la 965 sûnt înfrânîi mai ântâiu de Swjatoslaw, 
care le cnprinse fortâreata Sarkel; restul ultim 
al C.-lor fu înfrânt în Crimea la 1016 de Greci 
çi Ruçi. Capitula C.-lor era Balandçar, situatâ 
pe locul Astrahanului de a(}i, çi mai târcjiu Sarkel.

Cazarma, fântânâ veche în Eom., j. Mehedinti, 
între com^ rur. Broscari çi Rogova, în dreptul 
pâdurii Vêrciorova; aici se vëd urme de zidâi-ii 
mari vechi; din marginea pâdurii începe brasda 
lui Novae, (v. çi Casarma.)

Cazaau, com. rur. în Rom., j. Bràila, eu 1834 loo. 
agricultori ; are 1 bisericâ çi 2 çcoale, una de 
bâieti çi alta de fete. In timpul luârii Brâilei 
(1828) Ruçii aveauaici quartieml genej-al; tôt aici 
aveau çi întàriri, oari se vëd çi aeji.

Cazna, nécaz, ostenealâ mare, muncà; chi- 
nuire. (v. Tortura.)

Cazot, Teodor losif Iulius, ministru francez, 
n. 1821 în Aiais; 1848 a fost propoveduitonjl 
ideilor republicane în patria sa mai re.strinsà; 
1851 a fost exilât, reîntors în (earâ fù advocat, 
iar 1870 Gambetta Î1 numi secretar în mini- 
steriul de interne ; 1875senator pe via(â, 1879—82 
ministru de justitie, 1883 president al cuitü su
prême de apel, 1884 demisionà.

Cd, semnul chimie al Cadmiului.
C-dur, V. do major.
Ce, în chimie seinn pentni Cérium. In gra- 

maticâ e pronume nehotàrît, interogativ, relativ, 
sau ca exclamare.

Ceaoçiri, pantaloni largi de coloare roçio, cum 
poartâ Turcii çi cum purtau odinioarà büierii.

Ceacu, com. rur. în Rom., j. lalomita, sprti 
nord delà oraçul Càlâraçi, eu 1595 loc. agrioul- 
tori; n’are nici un cât. alipit.

Cead, (TsadeJ, cel mai mare lac în Africa cen- 
tralà nordicâ, eu o extensiune de 27,000 km’. 
Extensiunea lacului se schimbâ, în tiinpurile soei 
ea scade, în cele ploioase cresce, astfel oâ locui- 
torii regiunilor din apropierea lui sûnt adeseoii 
expuçi la inundatii. C. âneâ nu este bine eu- 
noscut; primii Europeni, cari 1-au vëcjiit prima 
datâlal851, aufostEnglezii Clapperton, Denbam, 
Ondney çi Germanul Overweg. Dintre l iiirile, 
cari se varsâ în C., cel mai mare este Çai i, care 
pûnâ acum pujin e cunoscut.

Ceafa, partea dindërët a capului, C. srâ in 
legâtura eu muçchii cei groçi ai grumazului .çi 
eu spinarea, pe care se raziinà capul. |St.J

Ceahiâu, masiv muntos în Rom., j. Neaintu, 
toomai la hotarul dinspre Trans., între rîiirile: 
Bistricioara, Bicaz çi Bistrija; e selbateo, tàiat 
de yài radiind în toate directiunile delà crescet, 
çi lipsit de comunicatiuni ; o singurâ potecâ trece 
pe la V vîrfului C. (1908 m.) çi conduce la 
Bicaz; la N masivului, rîul Bistricioara des- 
chide pasul Tulgheçului, care conduce în valea 
Murëçului. Piscurile cele mai înalte din acest 
masiv sûnt: C. sau Pionul, eu vîrfurile : Panaghia 
çi Butu, iar ramurile mai principale : Râpciune, 
Obeina-Verde, Oboina-Boului, Obeina-Baiului, 
Piciorul-Furciturilor, Culmea Sâoucscuhii, Ob- 
cina-Neagrà çi Culmea Hegheçului. (Cf. Dict. 
geogr. al j.-lui Noarnju. Bue., 1895.)

Ceahor, comunâ ruralà în Bucovina, ciip. çi j. 
Cernant; eu 2178 loc., (20b2 ort. res., 45 cat. çi 
51 mos.), moçie mânàstireascà, parocliie, çooalâ 
primarà; cabinet de lecturâ »Cosinin«.

[Dr. I.'G. Sbiera.]
Ceaiu, este un product végétal prepaiat din 

frnnzele arbustului Thea chinensis Sims. din 
fain. Ternstroemiaoeelor.trib. Gordonieelor. Acest 
frumos arbust de 1—2 m. înàltime are fiunze per- 
sistente, alterne, simple, coriace, ovale, ascutite, 
fin dinfate çi glabre ; florile albe, solitare sau în- 
grâmàdite câte 3 sau câte 4 la subtioara friin- 
zelor, sûnt regulate çi hermafrodite. Cea mai 
mare parte a botaniçtilor considéra T. Bohea L, 
T. viridis L., T. conchinchinensis Loui'., T. can- 
toniensis Leur., etc. ca forme sau ca varietâti 
ale speciei T. chinensis Sims. Acest arbust ori- 
ginar din pâi^ile continentale sau in.sularc dm 
extrenml orient al Asiei, se cultiva adi çi în 
America în Statele-Unite, în Brasilia, etc. Fruu- 
zele preparate se întrebuinjeazâ spre a face prin 
infusiune o beuturâ mult usitatà çi cunoscutâ 
sub numele Ceaiu. Récolta frunzelor de 2. chi
nensis Sims. se face din arbuçti, cari au déjà 
trei ani, cam pe la inceputul lui Àpiilie çi duieazâ 
pânâ la sfîrçitul lui Octombre. Fruiizole ciilese 
se expun la soare, apoi se încàldesc pe plâci 
metalice, unde se intorc continnu, dupa aceea 
se suce.se în formâ de sul eu rnànile pe nisce 
niese, se încâlcjesc de nou çi iar se mai sucesc, 
continuànd aceasta operajinne pânâ ce toate 
sûnt complect resucite. Frunzele în aceasta stare 
se supun unei formenta(iuni, care dureazâ 4, ü, 
sau 8 oaro, dupâ cum este çi temperatura. Aceasta 
fermentatiune însâ trebue sâ se faoâ eu multa
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atentinue, oâci dacà nu este sufioienta obtinem 
un Ceaiu foarte adsti’iugent. iar dacà fermenta- 
fiunea dureazâ prea mult, ceaiul îçi pierde par- 
fuiniil, primind înacelaçi tinip un mires neplàcut; 
precum vedem preparatiunea fmnzelor de C. 
constitue o adevératà industrie. In comerciu 
se cunosc în general 2 feluri de C. ; Ceaiul 
verde çi Ceaiul negru, cari diferâ unul de 
altul dupa modul de preparatiune ; iar nuine- 
loasele varietâti de aceste 2 feluri de C. de- 
pind de etatea frunzelor çi a arbuçtilor precum 
çi de diverse detaliuri de preparatiune. Ceaiul 
are un gust gi un mires plàcut, datorit unui oleu 
esential gâlbui; el contine gi un alcaloid, ou- 
uoscut sub numele de T h e i n à, çi considérât ca 
identio ou Caf eina; afarà de acestea mai con
tine gi un principiu azotes, analog eu caseina 
(lin lapte. Ceaiul (infusiune) se întrebuinteazâ 
ijilnic pentru a combate indigestiunea ; abusul 
aoestei beuturi produce însà dispepsia. In me- 
dicinà se întrebuinteazâ Ceaiul foarte mult ca 
autidot în otrâvirile eu opium, eu digitalina gi 
în contra betiei alcoolice. Uneori se mai între
buinteazâ contra boalelor câilor urinare ca diu- 
retic, sudorific gi ca adstringent.

Ceaiu se mai numesc gi infusmnile de diverse 
alte plante; precum Ceaiu de ismâ (de mintâ); 
Ceaiu de teiu, Ceaiu de soc, etc. [Z. C. P.]

Ceam, (marina) un fel de vas de lemn, eu 
fuudul plat, fârâ arboradâ adeseori, destinât a 
transporta pe Dunàre materiale grele ca piatrâ, 
uâsip, lomne. De o constructie putin îngrijità, 
C. este putin ridicat deasupra apei. Uneori au çi 
vele, çi atunci constructia lor este mai îngrijità. 
Merg de obiceiu în susul Dunàrii, unde navigà 
exclusiv, la remoroa, gi se întorc la vale în scui-sul 
apei, astfel câ transportul este foarte économie.

Ceangài, v. Ciangâi.
Ceanothus L., (botan.) gen de plante lignoase 

uordamerieane din fam. Rhamnaceelor, tribul 
Rhainneae, eu flori mici, albe, carnee, rosee, al- 
bastre sau lilacine, dispose în panicule sau co- 
riinbi terminali sau gi axilari. Multe din specii 
(inclusive varietâti, s. e. eu frunze panaçate) se 
cultivâ la noi ca plante décorative rustice sau 
subrustice, precum C. americanus L., floribundus 
Ilûok, ovatus Desf., Veüchianus Hook., g. a.

[A. Pr.]
Ceapa, bulb (v. ac.), numele popular al plante! 

Alliuvi Cepa L. (v. ac.)
Ceapa ciorei, numele vulgar al plantelor : Mus- 

cari eomosum Mill. çi Muscari racemosum Mill. 
(v. ac.)

Ceapraz, CPassementerie), galoane sau girete 
de lânâ çi de mâtasà, înodate gi lucrate în forme 
de ciucuri, flori gi chiotoare, eu cari se împo- 
dobesc mobile gi haine. C. lucrate din fir servesc 
la costumele militare.

Ceapsa (boneta), seufie sau câitâ pentru oopii 
mici sau pentru femei.

Ceara, productul albinelor din mierea gi pul- 
verea de flori, oonsumatà gi transformatâ în orga- 
nismul lor în C., esudând aceastâ secretiune prin 
inelele abdomenului lor. Dupa pârerea stuparilor 
specialiçti albinele, pentru a puté produce 1 kgr. 
cearà, trebue sà consume la un anumit grad de 
oàldurà 7—13 kgr. miere gi polen. Compositia 
chimicà a C. consistà din mai multe acide (ce- 
rotin, myricin) oxide gi oleuri, cari se disolvâ

în spirt înflerbêntat. Coloarea naturalâ a C.-ei e 
albà, iar cea galbenà o primesce delà aerul din 
cognità çi delà coloarea mierei gi pulverei din 
flori. Greutatea specificâ a C.-ei e 0 96—0-99, to- 
pindu-se la 50—56° R. Mirosul plâout Î1 pierde 
prin încàlcjire la 85° R. ; C. se deosebesce dupà 
flora (erilor gi tinuturilor, dupa cari se gi nu- 
mesce în comerciu. Se ail à çi cearâ miueralâ, 
de plante gi animalicâ. Din cearâ albinele pre- 
gâtesc fagurii. C. se folosesce la fabricarea lumi- 
nilor, în medicinà gi spre alte scopuri indus
triale ; din faguri se extrage C. prin topire dupâ 
diverse metode vechi gi noui, delà cari depinde 
gi calitatea çi pretul ei. (V. Apis gi Stupàrit.)

fE. Campeanu.]
C. de altoit (nobilitat) se pregâtesoe în diferite 

chipuri, de régula din reginâ de brad sau molid, 
care se înoàlcjesce gi se amestecâ eu smoalâ, sëu 
de oaie, cenuçe gi spirt tare. (Pentru 1 kgr. de C. 
830 gr. reginâ, 15 gr. smoalâ, 35 gr. cenuçe cer- 
nutâ, 90 gr. spirt de 90°.)

G. la cultul divin se întrebuinteazâ ca simbol 
al puritàtii sufletesci ; arderea luminilor de cearâ 
e simbolul sacrificârii spirituale, precum gi al 
iluminârii sufletului prin gratia divinâ, al cârei 
simbol e focul. (v. Luminàri.)

Ceara vegetalà, (botan.) se aflâ la multe plante 
depusâ în sau la suprafata membrane! cuticu- 
larisate. Ea consta din diverse uleuri solide, 
mestecate eu o cantitate variabilâ de reginâ; în 
alcool rece nu se disolvâ sau foarte eu greu, 
prea uçor însà în alcool fierbinte gi în eter. 
Présenta ei în cuticulà se manife.stà la încâl()ire: 
C. V. apare îh picuri la suprafatâ. Pe outiculâ 
e ugor de observât microscopie, când dâ orga- 
uelor 0 aparentà de coloare brumàrie cliiar gi 
eu ochiul liber, s. e. pe rapitâ, secarâ, foile de 
brad, pnine, etc. Porma în care ni-se presentâ 
e diversà: ea poate A transparentâ în place, ca 
s. e. la Sempervivmn çi Opuntia, în cruste stre- 
vëzetoare, precum la fructele de Myrica, în bas- 
tonage caracteristice mult putin încovoiate per- 
pendiculare pe suprafata cuticule!, ca pe trestia 
de zahâr, în pâturi granuloase (astfel mai adese), 
s. e. la rapitâ, pe struguri, g. m. d. [A. Pr.]

Geara de palmier, (botan.) unica cearâ vege- 
talâ (v. ac.) ce ne presentâ natura în masse mai 
considerabile. Ea se aflâ în place pe tulpina diver- 
selor specii de Ceroxylon (v. ac.)

Cearâ, statîn nord-est. Brasiliei, eu 104,250km5., 
çi 952,625 loc. (1881), putin cultivât!, dar sir- 
guincioçi. Capitala G., (Nova Bragança de C.), 
intemeiatâ la 1611, eu ca. 80,000 loc.

Ceardac, balcon (v. ac.); pridvor la caselo 
terànesci ; foiçor sau pod de scânduri, agezat pe 
patru stîlpi sau furci lungi çi servind drept post 
de observatiune.

Ceargaf, (prostir, lepedeu), obiect de rufàrie 
pentru agternutul patului, fàcut din pânzâ albâ.

Ceas, ceasornic, maginâ care servesce a in- 
semna gi uneori a suna oarele. Mecanismul unui 
C. astâ()i se resumâ astfel; un resort motor, lu- 
crând la una din extremitàtile mecanismului ; un 
regulator, agezat la oealaltâ extremitate çi dând 
întregului sistem un mers uniform; un sistem do 
engrenagie (roate dintate) dispus a pune în Icga- 
turâ oele doué organe precedente gi a pune în mig- 
care acele (arëtàtoarele). Câtrâ finea secl. XV, dupâ 

j cum aflrmâ Poucirole, se construiau C., cari nu
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erau mai mari ca o migdalâ. La imea domniei 
regelui Ludovic XI, se construiau în Francia, 
§i mai eu samâ în Germania, C. foarte mici. 
Peters Hele pe la 1500 fabricà la Nüremberg 
C. în forma de oue, cari mult timp furâ numite 
oue de Nüremberg. Toate aceste C., din causa 
mecanismului imperfect, mergeau foarte nere- 
gulat. In 1674 Huyghens inventà regulatorul eu 
resort in forma de spiralé; delà accasté epoca 
mimai, fabricafiiinea C.-lor fécù un progrès 
enorm. La 1676 englesul Barlow inventeazé G. 
eu repetifie. La 1750 Harrison, ceasornicar en- 
glez, coDstrui cele dintâiu eronometre (mësurâ- 
toare de timp). De atunci se poate considéra 
ajunsé la perfectiune fabricafiunea C.-lor. Astàiji 
Blvefia, çi anume Geneva, este renumitâ pentru 
fabricarea C.-lor. (V. çi Orolomu.'l [M.]

Ceaslau, 1) C. eâpithnat în Boemia, 604 km9, 
eu 68,654 loc. (1890); 2) C. oraf în Boemia, 
capitala cépitânatului C., eu 8105 loc., centm 
de cài ferate; între C. §i Chatusitz a învins 
Prideric II regele Pmsiei pe Austriacii coniandati 
de Carol de Lotaringia, 17 Maiu 1742.

Ceaslov, (slav.J carte bisericeascâ ritualé, 
care confine rugàciunile çi cântàrile rostite çi 
executate la anumite ceasuri — oare — din cji. 
C. se (Jioe cé a fost compus de Cassian, monacli 
din manéstirea Betleem.

Ceata, adunare, mulfime de oameni sau de 
animale; corp de soldafi, suita.

Cete ângeresci, numéral ângerilor creafi çi dis- 
puçi de câtré D-(Jeu spre servirea oamenilor, (Cf. 
cart. IV Reg. VI, 15 ; Evr. XII, 22 ApocaUps V, 
11.) C. âng. sûnt împàrfite dupé olasé, grad, func- 
finne. De régulé se deosebesc 9 clase, anume : 
ângeri, archangeli, scaunele, începëtoriüe, dom- 
niile, puterile, virtufile, cherovimii çi seraflmii.

Ceatà inarmatà, dupé Cod. pen. rom., (art. 
170—79), adunare de persoane pentra o crimésau 
delict, în care mai mult de trei persoane poarté 
arme pe fafé. (v. Rebeliune.) Cf. çi art. Banda.

Ceaja, v. Bura. C. cereaseà, v. Calina.
Ceaur, familie boiereascé însemnaté din Mol

dova. O gésim de prin secl. XVI eu date mai 
précisé. Cronica lui Huru citeazé pe un boier: 
Florea C., féré atribut spécial, sub Dragoç Vodé.

[0. L.]
Ceaurul Vasile, compefitor la domnia Mol- 

dovei, po vreniea lui Mib. Racovifé a Ill-a oaré 
(1716—27), susfinutdin partes nemulfâmifilor çi a 
Nemfilor întrafi în fearé, (resb. eu Turcii 1718). 
Organisa o resmirifé, care jefuî totul, mai aies pe 
partisanii domnitorului.Tétarii alungênd peNemfi 
çi înebeindu-se pace, C. fn pedepsit de Vodé prin 
confiscarea mai mnltor sate (Péçcanii, etc.) çi prin 
uciderea cetaçüor sëi prinçi.

Ceau^, uçier, funefionar civil sau militar turc, 
pedel. Pe la începutul seclului corpul de C. era 
din 700 oameni sub un baç-ceauç. In Egipt, sub 
Mameluci (1171—1517) soldafi cântând la marçuri 
sülemne. À(Ji înseamné sergent de oraç sau de 
armaté, aprod. Odinioaré C. mai însemna vétaf 
de surugii, iar C.-baça un fel de mareçal al Porfii.

Cebes, (KebesJ, filosof grec, discipul al lui So
crates. üriginar din Theba. Lui i-se atribue trei 
dialoge eu confinut filosofic, in cari se trateazé 
despre starea sufletului înainte de unirea lui eu 
trupul, despre caracterul çi soartea oamenilor càt 
sûnt în viafé çi despre ieçirea din aceasté lume.

Dupé C. adevërata fericire consisté în consciinfa 
despre putinfade a deveni virtuos. (Cf. Teodoreacu, 
Ist. fil. ant. ; üebervveg, Gesch. d. Pb. I.) [PI]

Cebus, fCapueinusJ, o maimufé ce tréiesce în 
Guyana, Venezuela çî Peru. Are o voce slabé çi 
plângëtoare.

Cec, (engl. cbeck, franc. Chèque), inscris, asig- 
nafiune plétibilé —féré interese — la presentare, 
ori la 0 datéi anumité, prin care oineva di.spune 
de 0 snmé ce o are disponibilé la o bancé sau 
la 0 alté persoané. C. s’a desvoltat din contul 
curent çi presinté avantagiul, cé siinplificé nie- 
canismul circulafiunii çi permite a face pléfi eu 
0 micé pierdere de timp çi de bani. C. trebue 
sé arete suma de plétit, sé fie datat çi seinnat 
de emitent; el poate fi émis la purtétor ori în 
folosul unei persoane numite. Afaoerile de C. îu 
cele mai multe State sûnt regulate prin legi spé
ciale, în Rom. prin Cod. comercial (art. 364—69). 
Aid C. trebue présentât pentru plata în loc 
8 dile, iar în alte looalitéfi 15 (Jfie a dato. Abu- 
suri eu C. se pedepsesc — afaré de pedepsele 
prevë(}ute în Cod. penal — eu amendé égalé eu 
10°/o a sumei arëtate în C. In Ung. afacerile de 
C. âncé nu sûnt regulate prin lege.

Cecà, specie de buhé, CStrix aluco). v. Buho.
Cecchetti, Bartolomeu, istciicçi paleograf ital, 

n. 2 Sept. 1838 la Venefia. Director al Ar- 
chivelor statului din Venefia, supraintendeut al 
Arcbivelor provinciilor venefiene çi membru al 
comitetului de direefie a »R. députazione sevra 
gli studii di storia patria». Numeroase sciieri de 
paleografie, archivisticé, eradifie — 148 de nii- 
mere, 11 discursuri funebre. Relativ la Rouiâni : 
Bibliografia délia Principessa Elena Ghika Dora 
d’Istria. Venefia, 1868. A îngrijitde copiarea unor 
documente pentru Academia Româna, f 16 Mart. 
1889. Dupé moarte aies membru on. al Acad. 
Rom., 22 Mart. 1890. (Cf. G. Giorno, Estratto 
daU’Archivio veneto, (diseurs funebru), ï. 38. 
1889. R. Predelli, Estratto dall’Ateneo Veneto, 
Maggio-Giugno, 1890.) [D. E.]

Cecenfi, puternic popor din Cauoas, în numër 
de 224,000 indivicji. Locuiesc în véile rîpoase 
ale Sundjei çi Argunului, aflueufi pe dreapta 
Terekului. In aceste locuri selbatice C. au 
putut înfranta aça mult timp armele Ruçilor, 
çi au remas cei mai fideli lui Chamil. In tradi- 
fiunile lor spun, cé s’au coborît din iniinfi înalfi 
la véi din causa sterilitàfii. Atunci C. tréian în 
familii (tokumj isolate çi independente. Uniiidu-se 
mai multe familii, formaré sate autonome sub ju- 
risdicfiunea bëtiùnilor. 'J’eara fiind féré stépân, 
fiecare familie îçi însuçi rériçtea practicaté în 
péduri. C. trecênd Sundja çi stabilindu-se în pé- 
çunile çefilor Karbadei, trebuiré sé le pléteasoé 
ca dajdie o mësuré de grâu de fiecare casé çi 
sé se supuné regimului ari.stocratic de aici; pe 
când cei vecini Kumukilor recunoscuré autori- 
tatea acestora. Massa nafiunii remase însé fidelé 
institufiunilor ei democratice. Slébi(i prin sepa- 
rafiunea familiilor, C. chiemarà pe Turli sâ-i gu- 
verneze ; aceçtia venind eu resboinici, féouré dhi 
ei buni soldafi. Mai târijiu C. gonesc pe ïmli çi-çi 
capëté independenfa primitivé pané la Chamil. La 
început eierau islamiçti-sunifi, iar în 1840 ebie- 
maré pe Chamil, care primi jurémêntnl çi zéloagele 
lorçile predicà un an muridismul. Acesta le aplicu 
legea Coranului çi un guvern régulât. In resboiul
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lui Cliamil eu Ruçii C. îi aduserâ mari servicii, 
iar în 1859 ei sûut aupuçi de Chamil, care le 
aplicâ legile sale ca ÎDvingëtor. Ei sûnt brigaruji.

Cecil, (prou, sesil), William, v. Buileigh.
Cecilia, l) C., sfântâ, dupa legendâ nâscutS 

în Borna din o familie patricianà, f pe la 230 
ca martirâ. C. trecù în ascuns la creçtinism ?i 
fâoù vot de virginitate perpétua; pârin^i ei o 
logodirâ eu un tiner pàgân, Valeriu, pe care 
însâ C. îl cumpâni sa priraeascâ çi el creçti- 
iiismul ei sa respecte votul fàcut de dînsa. Va
leriu $i eu fratele sèu Tiburfiu mûrira ca martiri. 
C. fù aruncatâ într’o baie fierbinte, remase însâ 
nevâtëmatâ; apoi fùpredatâ calâului, cai'e înoercà 
de trei cri sa o decapiteze, dar fârâ résultat, C. mûri 
însâ a treia (Ji în urma rânilor primite. Papa 
Paschalis I lâsà 821 sâ se depunâ osâmintele 
ei în biserica sf. Cecilia din Borna. Sf. C. trece 
de patronna musicei bisericesci; ei i-se atribue 
inventarea organelor. Palestrina fundà în Borna 
0 reuniune eu numele C.-ei pentru cultivarea 
musicei bis., iar papa Pius EX. transforma acea 
reuniune în Academie de musicâ. Çiua comemor. 
22 Nov. 2) G., Metélla, flea lui Caecüius Cre- 
ticus ei so^a lui Crassus cel tinër ; monumentul 
ei sépulcral se afiâ aproape de Borna în stânga 
vechiului drum Via Appia; e o zidire puternicâ 
rotundâ avênd un diametru de 20 m. ; poporul 
de rând numesce aceasta zidire dupâ capetele 
de bou ce o decoreazâ, Capo di bove ; în evul 
mediu s’a folosit ca turn de apërare. Sub papa 
Paul III s’a gâsit aci sarcofa^ de marmorâ 
al C.-ei. [nt.]

Cecropia L., (botan.) gen de plante din fam. 
ürticaceelor, tribul Conocephaleeor; toate sûnt 
arbori eu lemn moale ueor, în interior eu suc 
lâptos; frunzele mari palmati-lobate sûnt San 
albe ei përoase pe fa^a inferioarâ, ver^i pe cea 
superioarâ, sau ver(}i pe ambele fe^e. Speciile 
oitate, vr’o 40, cresc în America tropicalâ. Se 
cultivâ în llorârii calde ca plante décorative 
(G. dealbata "Williams.), sau pentra fructele lor 
comestibile (C. palmata L.) In (erile de originâ, 
din fninzele ei mugurii de C. peliata L. se face 
ceaiu, luat ca antidot în casuri de intoxicâri eu 
ràdâcinile unor plante ; tôt fninzele ei sûnt anti- 
blenor^ice, iar lemnul moale ei u?or servia 
Caraibilor la fabricârea trâmbitelor ; a(}i servâ la 
faccrea de conducte, çghiaburi, etc. pentru apà.

Cecrops, (KekropsJ, cel mai vechiu rege mitic 
în Attioa, el a zidit cetâtuia Atenei, a întrodus în 
■4ttioa religiunea, agricultura, cultura niaslinilor, 
comerciul ei navigatiunea.

Cedrela L., (botan.) gen de plante liguoase din 
fam. Meliaceelor, trib. Cedreleae, ce cresc în 
Asia, Australia ei America tropicalâ ei subtro- 
pioalâ. Lemnul frumos ei odorant al multor specii 
se folosesce la lucrâri de artâ ; scoarta s. e. delà 
Ç. febrifuga Bl. din Estindia ei leva în medi- 
cinà. C. sinensis Juss., din Cliiua ei laponia me- 
ridionalâ, e întrodusà în Europa sudicâ ca plantâ 
ornamentalâ subrusticâ ; alte specii se cultivâ la 
noi în florârii. [A. PrJ

Cedron, ( Ghedron, Kidron), acum Wadi-Sitti 
Marjam - Valea Mariei, vale lângâ lerusalim, 
are apà numai în timp de ploaie, se vai-sà în 
Marea Mcartâ. Partea vâii dintre dealul masli- 
nilor ei zidul lerusalimului se numesce ei valea 
losafat (loil. 3, 17).

Cedru, numele vulgar al frumosului arbore 
Gedrus Libani Barri.

Cedrus Loud., (botan.) gen din fam. Conife- 
relor, trib. Abietineae, cuprinde frumoei ei mari 
arbori eu ramuri întinse orizontal ; frimzele per
sistante aciculare sau subtetragonale rigide, so- 
litare pe ramurile mari, pe râmurele însâ fas- 
ciculate ; florile monoice, cele mascule în amente 
solitare la vîrful unor ramuri foarte scurte, cele 
femele în amente sesile subglobuloase ; fructele 
sûnt conuri drepte, oblonge sau ovale ei rotun- 
(Jite la vîrf. Acest gen ai'e trei specii originare 
din Bimalaja, din Orient ei din Africa borealâ ; 
unii botanieti nu admit ca specie decât pe G. 
lÀbani Barrel, iar pe C. atlantica Manet ei G. 
Deodara Loudon. le considerà numai ca varie- 
tâ(i, C. Libani Barrel, numit vulgar Cedru, 
cresoe în mun(ii Liban ei Taurus in Siria, adi 
este întrodus ei în Europa, unde se cultivâ sub 
cerul liber ca plantâ ornamentalâ. Cedrul este 
un gigante al regnului végétal, câci tulpina lui 
poate ajunge pânâ la o circumferin(â de 13 m. 
Lemnul de Cedru se întrebuin(eazà ca lemn de 
construc(ie. [Z. C. P.]

Cefa, fmagh. GséffaJ, com. micâ în Ung., cott. 
Bihor. In analele publiée iignreazâ înainte de 
venirea Tatarilor sub numirea Chepanhida ; în 
secl. XIII era cel mai însemnat opid al cottului 
Are 187 case, eu 1236 loc., (730 Bom. gr.-or.) 
Teritorul e de 6183 jug. cat., pâment arâtor, 
produce tôt soiul de bucate; industrie de casâ, 
pomârit, stupârit, prâsire de cai, vite coniute, 
oi çi porci. Oflciu prétorial, sta(iunea câii ferate, 
oficiu telegrafic çi postâ în loc. [f]

Cega, (Adpenser ruthenus L.), mai numit 
âneâ çi Sterlef, iar în Moldova Ciugd, Gigà, 
Geeiugà. Pesce din subclasa Ganoidelor, familia 
Acipenseridelor. Trâiesce în afluen(ii Mârii 
Negre ?i Mârii Caspice, în Dunâre se ureâ pânâ 
la Viena. A devenit un pesce eu totul de apâ 
dulce çi nu mai merge nici odatâ în mare. Se 
reproduce în lunile Aprilie ?i Maiu. Icrele sale 
sûnt de o calitate eu totul inferioarâ, carnea 
sa din contrâ foarte apre(iatà. [Antipa.]

Cehan, supranumele lui Mihaiu III Bacovi(â 
(v. ac.)

Cehl, popor. (v. Boemia.)
Ltmba cehI.

Limba cehâ se (ine, împreunâ eu 1. polonâ ?i 
lusato-sêrbâ, de ramura apuseanâ a limbilor 
slave çi se extinde preste Boemia, Moravia §i 
Silesia, întni cât pârfile acestea nu sûnt locuite 
de Nem(i ori de Poloni. L. Slovacilor, cari au 
dat bârbafi mari de litere Cehilor, âneâ e un 
dialect celio-slav, tôt astfel a Valachilor din re- 
sâritul Moraviei çi din Silesia. L. literarâ de a()i î?i 
ia începutul delà dialectul tribului Cehilor, cari 
din centrul (erii au câçtigat domnia preste alte 
triburi. Ea s’a desvoltat sub influenfa limbei ger- 
mane, din care a împrumutat multe cuvinte gi 
numerâ multe cuvinte noue, formate dupâ timp 
çi împrejurâri, din alte limbi slavice. L. nouà se 
deosebesce de cea veche prin înlocuirea voca- 
lelor largi a, u eu vocalele ânguste e, i; din forme 
a pierdut dualul çi supinul, iar preteritele simple 
au fost înlocuite prin forme compose. Delà loan 
Eus dateazâ §i o ortografle sistematicâ (1369 
pânâ 1415). Literele se cetesc ca în limba la-
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tinâ, iar peutm suuotele ce lipscsc în latinâ se 
îutrebuinteazâ semue diacritice (ô = cl rom.; 
5 = ç ; 2 = j rom. ; r = rz pol. ; d’f = d t în rom. 
dert teâ ; ë = îe ; c = ( ; lî = ii franc, gn ) ; accentele 
dea.supra vocalei aratâ lungime (ù çi û). àccentul 
de câpetenie se pune totdeuna pe silaba prima 
a cuvêntului §i pe aceasta se baseazà prosodia 
cea naturalâ a versului. Prosodia metricà e afeo- 
tatâ çi contra spiritului limbei cehe. In timpul 
de fajâ nu se mai compun versuri metrice, chiar 
ÿi traducerile din poeti clasici se fac în mare 
pai'te numai în versuri basate pe accent. Cf.
H. O. Jaruik, L. .?i lit. C.-lor, »Trausilvania«. 
Sibiiu, 1898.

LITERA.TDRA CF.H.4.
Dovedindu-seepopeele nationale vechi, sub im- 

mele de Kralodvorskÿ çi Zelenohorskÿ ca falsi- 
ficate, se poate afirma, cà literatura cehâ çi-a 
luat începutul deodatâ eu ivirea creçtinismului 
în Boemia, propagatpe deoparte din resârit prin 
Ciril çi Metodiu, pe de altà parte prin predica- 
tori apuseni (secl. IX). Cuprtncjênd biserica din 
apus teren tôt mai vast, limba cârturarilor era 
cea latinâ, în care aflâm scrise câteva cântece re- 
ligioase çi o importantâ cronicà a ferii boeme de 
docanul Kosmas, (f 1125.) Curentul romantic din 
apus strâbâtù în epoca urmâtoare çi în Boemia, 
pe lângà care s’a mai cultivât literatura beletri- 
sticà, s’au fàcut traduceri din biblie çi chiar înee- 
puturile dratnei de caracter bisericesc (secl. XIV) 
çi s’au scâpat, pàstràndu-se în sciis, vechile pra- 
vile ale terii. Cronica lui Da,limil din timpul re- 
gelui loan (131C—46) este totdeodatâ un strigât 
al reaotiunei contra strâinismùlui ce cupiîndea 
teren în (earâ. Sub înriurirea lui Carol IV (1347 
piinà 1378), numit »pârintele patriei«, se înfiin- 
teazâ universitatea din Praga (1348) ?i înfloresc 
ipânâstirile ca centre de culturâ. Decadenfa mo- 
ralâ, eresia, lupta între biserica ?i puterea lu- 
meascâ, pisma nafionalâ între profesorii çi stu- 
dentii cehi çi nem^i ai Universitâtii din Pj'aga, 
dàdurâ mai tàr4iu nascere unei ere de refor- 
ma(iuoe a societâtii în deobste çi a bisericéi în 
spécial. Boierul Toma de Siitny (1331—1401) 
cultiva, retras la (eaiâ, filosofla çi morala creçti- 
iie.oscâ cel dintâiu în 1. cehâ. Pâsirea üotârîtâ 
a lui loan Hus dâdù pe de o parte avênt lite- 
raturei bisericesci, pe de altâ parte ridicà ca- 
racterul national în toatâ teara §i el remase pânâ 
a(}i ca stilist çi reformater al ortografiei cehe. 
leronim de Praga, ca prieten al lui Hus, agità 
pentru ideile lui Viclif çi se puse în urmâ în legâ- 
turâ eu ortodoxii. Osàndirea $i executarea acestor 
hâi bati produse sguduiri .?i mai puternice. Petru 
ChelÈickf respingeatoateinstitutiunile bisericesci 
çi punea temeiu numai pe sf. Scripturâ. Dupâ 
dînsiil lumea întreagâ çi legile ei n’au pentru 
creçtin nici o însemnàtate, el totdeuna este pe 
lume numai un oaspe gata a se duce. Ideile sale 
sûnt aprobate çi de Tolstoi. Pe basa scrieiîlor 
sale s’au întoemit în 1457 începuturile »Uuiunei 
fratilor boerai«, care a avut o înriurire hotâri- 
toare în tearâ ?i preste hotare. De remarcat este 
activitatea scriitorului Sigmund Srubf elelenl, 
numit Gelenius, (1497—1554). Sub înriurirea 
uniunei s’a fâcut clasica traducere a bibliei diu 
limbile originale $i publicatâ mai ûnb'iiu
I. 579—93 in Krâlikv IBible Kvâlickiri. S

in ami
-93 în Kràliky (Bible Krâlickâ). Sub stâ-

pânirea lui Rudolf II çi Veiiceslav luà avênt eu 
deosebire literatura sciintiflcâ, çi cuprinde teren 
arta, încât perioda aceasta s’ar pute numi »pe- 
rioda de aur«, dar resboiul de 30 ani, care ni- 
mici floarea natiunii, aduse iute çi decadenja li- 
terarâ. Ca cet din urmâ episoop al uniunei do 
frati se pomeuesce I. A. Komenskÿ (Comenius) 
(1592—1671) exilât çi el, care çi-a cilçtigat ro- 
nume de refoVmator al vechilor sisteme de odu- 
catiune. Cu spiritul liberal de .sub losif II so 
începe epoca cea noua a literaturii celle. Inteino- 
ietorul slavisticei losif Dobrovskÿ (1753—1829) 
care scrise în limba germanâ, çi mai târijiu tinori 
însufletiti aulucrat pentru redeçteptarea uationalâ 
))rin teatni.çi scrutâri sciintiflee. Panslavistul loan 
Kolldr din Slovàcime (1793—1852) scrie »Slâvy 
deera»; L. Ùelakovskf (1799—1852) .se aprofundî'i 
în poesia popularâ; losif lungmann 1773-1847 
face dictionarul limbei cehe; Pr. Palaekÿ 1799 
pânâ 1876 scrise istoria natiunei cehe pâuà în 
1526; P. I. èafarik (1795—1861) trece ca scru- 
tâtor neobosit al istoriei slave vecbi : »Antichitàtilo 
slave*; I. E. Purkgnè (1787—1869) se ocupà cu 
fisiologia. In dircotia pur pati'ioticâ a scris; I. 
K. Tyl (1808—56), I. K. Erben (1811—70), Boi. 
Nèmcovd (1S2Q—62), K. Havlibek (1821—.56) pu- 
hlicist, e tnare duçman al spiritului exclusiv na
tional. Ideile cosmopolite ale »byi'ouismuIui« çi 
•Germaniei tinere«se incep cu poetul V. I. Hàlek 
(1835—74) çi loan Neruda (1834—91) întenie- 
ietonil modernei prose boeme. Cu soriitorul uni- 
vereal çi foarte fertil laroslav Vrchliekÿ (u. 1853) 
întrâ pesimismul. De amintit în perioda aceasta 
este Soatopluk ùech (n. 1846), scriitor l omantie 
de coloritfoartepatriotic, çi luliu Zeyer (n. 1841). 
La 1886 s'a inaugurât, sub prof. T. G. Masaryk, 
un curent critic, sub care se fac scrutâri sciin- 
tifice. Literatura înfloresce pe toate terenele, 
uumai poesia dramaticà nu çi-a aflât geniul, cu 
toate oâ în Praga existâ teatrul national delà 
1862. In Boemia e o puternicà organisatiune çco- 
larà medie çi înaltâ (universitatea reorganisatâ 
în 1882); Societatea sciintiflcâ fundatà (1784), 
Aoademia fundatâ în 1891 etc., (v. Boemia.) Cf. 
H. O. Jnrnik, L. çi lit. C.-lor, »Trausilvauia«. 
Sibiiu, 1898.

Ceica, (magh. Mayyar-Gséke), com. micâ în 
Ung,, cott. Bihor. Are 160 case, cu 826 loc., 
(400 Romani gr.-or.), çcoale confesioimlc çi una 
de stat. Teritorul e de 2555 jug., tôt niuntos, 
produce putine cereale; industrie de casa, de 
lemn, pomârit, stupàrit, prâsire de vite oornute, 
oi, câpre çi porci. Ofloiul prétorial, judocàtoria 
cercualâ çi cartea funduarâ, statiunea câii ferate, 
oflciu telegraflc çi poçtâ în loc. [tl

Cekiang, piovincie în sud-estul Chinci, foarto 
fructiferà çi bogatâ, cu 95,(XX) km*., çi H'8 
milioaneloc. (1890). Capitula e Hangeiof u ; porturi; 
Ningpo çi Venciu.

Céladon, (franc.) o figurâ în romanul »Astrée« 
ded’Urté, apàrutla 1619 ; deaciîn pics'odc teatru 
denumireaainoresuluisentimental. In secl.XVII 
se numia C. coloarea de modâ vorde ; apoi vasele 
de portelan çi piatrà, chineze çi japoneze, smftl- 
tuite cu verde.

Celastrineae, (botan.) fam. de plante lig- 
noase (rar ei bacee), tropicale çi temperate, di- 
cotyle, cu flori 4- sau 5-mere, îu care androceul 
çi gineceul e iuserat pe uu dise. Cele mai un-
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portante genuri sûnt: Bvonymus, Celastrus çi 
Elaeodendron. [A. Pr.]

Celastrus L., (botan.) gen de plante lignoase, 
uiieori càtârâtoare, din fam. Celastrineelor, res- 
pândit în Africa, Asia, Australia çi America 
borealâ. Jn Europa cresce o nnicS specie în Gra- 
nada; O. scandens L. din America borealâ, C. 
senegalensis Lam. din Sénégal ç. a. se aplicâ în 
medicinâ. Prima specie e întrodusà în Europa 
ca planta ornamentalâ msticâ, altele se cultiva 
la iioi în florârii. [A. Pr.J

Celebes, dupa mârime a treia din grupa insu- 
lelorSunde în Marea est-indicâ ; cumicile insuie, 
ce-i aparfin, are un teritor de 200,132 km*.; 
oele 4 péninsule, între cari sûnt sinurile : Tomini, 
Tolo çi Boni, îi dau o forma ciudatà. C. e tra- 
versatâ de munti eu piscuri înalte preste 3000 m., 
în cari se aflà aur, cupru çi fier de o excelentà 
calitate, çi are numeroase rîuri litorale. Clima 
e ti'opicà; pâmêntul e fructifer, dar vegetatia 
mi e aça abundantâ ca pe Bornéo çi Sumatra. 
Numërul populafiei se urcà la l'/j milion. Dupa 
rassâ sûnt Bugisi (Malai) în sud, Macassari în 
vest çi Alfuri în centru çi în nord, apoi Euro- 
peui çi Chinezi. C. e proprietatea Olandezilor çi 
se imparte în: 1) Guvernamentul C., de care 
se tine peninsula sudicâ, o parte a centrului, 
litoralul vestic al peninsulei vestice çi partea 
vesticâ a peninsulei sud-estice; 2) Residenfia 
Menado, de care se tine restul insulei çi insulele 
Sangir çi Talant. Oraçele principale sûnt: Mang- 
kassar, Menado çiEema. Articoli de export: cafea, 
oleiu de cocos, urez, cacao, buinbac. Primele co- 
lonii au fost fàcute de Portughezi la 1512; Olan- 
dezii s’au açezat în C. primadatâ la 1607.

Celebes, marea, o parte a mârii est-indice, între 
insulele Celebes, Bornéo çi Sulu.

Celebiu, odinioarâ titlu de politetâ, sinonim 
ou Chir.

Celebru, faimos, renumit, vestit.
Celeiu, comunâ ruralâ în Bomânia, j. Boma- 

nati, pl. Balta-Oltu de jos, eu 1427 loc., o çcoalâ 
inixtà eu un învëtâtor, o biserioà eu doi preoti. 
In epoca romanâ aici a fost un oraç, care se 
numia Colonia Malva sive Màlvensis ex Dada. 
Când scade Dunârea se véd picioarele ruinate 
ale unui pod, fàcut de Constantin cel Mare.

Celenterate, (zool.) v. Coelenterate.
Celeres, fiat.) în Borna régala numele sol- 

liatilor din gai'da de câlàreti a regelui ; coman- 
dantul lor se numia Tribunus Gelerum çi avea 
— între altele — dreptul sa adune comi^iile ; 
câ(jênd regatul, gai-da C. se disolvà.

Celerltate, (iutealâ, repegiune), C. în miçcarea 
uniformà este spatiul parcurs de un mobil într’o 
secundà, sau spatiul care 1-ar parourge daeâ miç
carea ar dura o secundà. C. în miçcarea variatâ 
este derivata spaîiului consideratâ ca functiune 
a timpului ; s’ar puté ebiar (}ice, câ este miç
carea medie pe timpul infiuit de scurt, ce ur- 
meazà momentul considérât. C. se indicâ de or- 
dinar în metri, este o cantitate algebricâ, adecà 
susceptibilà de a lua semnul -|- sau —, conform 
sensului miçoârii.

C. absolutà este C. unui punct material în 
casul unei miçcâri absolute. G. augularà este C. 
unui punct, care în o miçcare de rotatiune se 
uflâ la distan (a de un metru din axa rotatiunii. 
Aceastâ celeritate este întrebuintatâ foarte des

în caloulul C.-ii niaçinilor çi ne vine data de 
formula , n fiind numcnil invêititurilor pe
minut. G. aureolarà este limita raportului spo- 
rului suprafetei descrise de o razà vectore, câtrà 
sporul timpului; e constanta in casul miçcàrii 
planetelor. C. final/t e celeritatea din ultimele 
momente ale unei miçcâri. G. inifialà e cele- 
lîtatea din cele dintâiu momente ale unei miç
câri. G. luminei este spatiul parcurs do liuninâ 
în 0 secundà. Fù determinatà de Boemer, as- 
tronom danez, în Paris în 1675—76 prin observa- 
tiunea eclipselor satelitelor lui lupiter, cari deçî 
fuseserâ calculate eu exactitate mare de Dome- 
nico Cassini, resultau întârcjiate când lupiter se 
afla în conjunefinne çi erau accelerate la epoca 
opositiunii. Diferinta provenind din tim])ul eût 
putea lumina sâ vinâ la noi din acele doué po- 
siîiuni ale astrului, s'a constatât, câ lumina par- 
cnrge spatiul eu 300.000,000 de metri pe secundà. 
C. relativà a unei îniüfimi este C. ce are un 
mobil câ(}ênd delà acea înàltime çi vine repre- 
sentatâ prin formula Y'2 gh cunoscênd câ h este 
înâltimea con.sideratà çi g acceleratiunea gravi- 
tatiunii, adecà 9-8088. Are un mare roi în me- 
canicà. C. medie este C. miçcàrii uniforme, care 
ar urma sà înlocuiascà miçcarea realâ a unui 
punct material astfel, încât un spatiu identic sâ 
fie parcurs în acelaç timp. latà valorile uiior 
celeritâti medii.
Om la pas pe secundà l‘50m., pe oarâ 540 m. 
„ alergând „ 2-50—7'OOm.

Cal la pas pe secundâl‘20m.,peoarà 432in.
„ latrapmic „ 2'22m. „ 800m.
„ latrapmare „ 4-44m. „ 1600 m.

alergând „ 15,00m.
Vent uçor „ l'OOm.

„ fortunal „ 50'00m.
Tren de drum de fier de marfâ 20—30 km. 

pe oarâ, mixt 30—40, de personne 40—50, ao- 
celerate 50—60, fulger 60—80.

Un vapor de mare parourge 18—19 nodo 
(1 nod = 1852 m.) pe oarà.

G. medie a unui rîu sau canal se obtine îm- 
pài’tind debitul lui prin sectiunea transversalà. 
C. relativd se numesce aceea a unui mobil în miç
care relativà. C. virtualà este deplasarea si- 
multaueâ çi infiuit de micâ, ce se poate da dife- 
ritelor puncte ale unui sistera, fàrà a altéra legà- 
turile stabilité între aceste puncte. Aceste de- 
plasâri se numesc C-, fiind-câ daeâ sistemul e 
in repaus, ele sûnt proportionale eu C.-file, eu 
cari s’ar miçca diferitele puncte ale lui într’un 
timp infinit de scurt, çi sûnt (Jise virtuale, càci 
sûnt numai posibile, dar neefectuate. Acest prin- 
cipiu important al C. virtuale vine întrebuintat 
în Statica pura, fù stabilit mai ântaiu de Oa- 
lileo Galilei çi mai tûr4iu studiat de Lagrange 
çi alfii.

Celestin, numele a cinci papi : 1) C. L, sfâni, 
(422—432), avù dificultâti eu episcopii Africei, 
cari îi denegarâ supunerea canonicâ; 430 îu- 
tr’uu sinod ^nut în Borna condamna eresiile lui 
Nestoriu. piua comemor. 6 Apr. 2) C. II., mai 
naiute Guida di Gastello, fù aies 25 Sept. 1143 
çi mûri dupâ 6 luni. 3) G. III., mai nainte Hia- 
dnt Bobo,{\lQl—1198),încoronà 1191 peîinpèr. 
Henric VI çi pe sotia aoeluia Coustaiifia. 4) C. IV., 
mai nainte Gottfried Castiglione, aies 25 Oct.
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1241, dar mûri dupa câteva (Jile. 5) G. V., sfânt, 
mai nainte Peiru Morone, fundatorul ordului 
Celestinilor ; dupa o vacanta de mai mulfi ani 
a scaunului papa], fù aies în lui. 1294 sub in- 
fluenfa lui Carol de Anjou, flind în etate de 80 ani, 
dar in Dec. aceluiaçi an abdicà; succesorul lui 
C., Bonifaciu Vin., din temere ca nu cumva 
contrarii sëi sa déclaré abdicarea lui C. neva- 
lidâ, çi astfel sa se dee ausâ la scisinni, îl jinù 
pe acesta închis în castelnl Fùmon e, lângâ Anagni. 
t 1296. piua comemor. 19 Maiu.

Celestina, minerai, sulfat de strontiu, crista- 
liseazâ în sistemul rombic, incolor, alb sau în 
distale albastre. Cristale frumoase se întâlnesc 
în margele sulfuvoase çi gipsifere din Sicilia, în 
calcar la Pschoro (Ratibor), la lena, etc. C. for- 
meazâ uneori ganga blendei çi a galenei. Noduri 
de C. se gâsesc în gipsurile din împrejurimile 
Parisului.

Célibat, obligSmêntuL clericilor neînsurap, cari 
au primit ordurile mari, de a petrece toatâ vlaja 
în castitate çi de a se abtiné çi delà câsâtorie. 
C. e aça de vechiu ca si biserica; clericii pii si 
zelosi âncà din secolii primi au îmbrâpsat de 
buna voie statut celibal, ca mai corespun(jêtor 
eu natura bisericei, care e castâ, mai départe 
ca sâ imiteze pe apostoli, caii, sau n’au fost câsà- 
torip nici odata, sau au renunjat eu totul la viaja 
oonjugalà dupa chiemarea lor la apostolat, în fine 
ca ueimpedecaji de grijile vie(ii familiare, sà se 
poatâ dedica eu totul spre serviciul Domnului 
(1 Cor. 7, 32—33). In decursul timpului s’au adus 
si legi positive, cari prescriu C. anume în bi
serica latina ca obligator pentm top clericii pro- 
movap la ordurile mari, iar în biserica grecâ 
numai pentru acei preop s> diaconi, cari de bunâ 
voie au primit sf. orduri, fiind necâsâtorip, res
pective vëduvi. (Cf. Conc. I al provinciei biseri- 
cesci gr.-cat. de Alba-Iulia, (inut în Blaj la 1872. 
Titl. VII c. III; Dr. I. Éapu, Etica crestinâ, 
Blaj, 1873, pag. 509 uu) [Dr. Is. Marcu.]

Cella, (lat.J caméra, în mânâstiri locuinja sin- 
guraticilor oâlugâri ; în templele vechi locul re- 
seivat chipului 4eului- Cellarius, la Romani 
sclavul care îngrijia de eâmara eu victualii.

Celllnl, Benvenuto, sculpter, metalurg si aurar 
ital., n. 1500 în Florenja. Lucrà în Roma în 
serviciul papei Clement VII diferite obiecte de 
artâ în fier s> aur. Acusat pe nedrept de un 
omor, fugi din Roma la Florenta. Câlâtori apoi 
în mai multe rânduri în Francia la curtea ré
gala, unde executà între 1540—45 diferite sculp- 
turi de valoai'e artisticâ neperitoare, s. e. Nimfa 
delà Fontainebleau, etc. Reiutors in Italia f 1571.

Celnlc, cuvènt slavonesc, însemneazâ la Arâ- 
mâni capul unui trib, (fàlcare cum (Jio si), de 
20 pana la 200 de familri, cari umblâ piin Turcia 
eu turmele lor de oi din munte în munie, pe 
unde îi plaoe celnicului. El are, sau mai bine 
(Jis, a avut odatà putere preste top ceialalp, ca 
un rege absolutist, chiar preste vialà si moarte ; 
si acnm influenta si autoritatea lui este mare. 
In pàrtile nordice ale Turciei Arâmânii îl nu- 
meso »chehaia« dupa limba turoeascà. (Cf. "Wei- 
gand, Aromunen I, p. 186.)

Celosla L., (botan.) gen de plante erbacee din 
fam. Amarantaceelor, trib. Celosieae, ce cresce 
pretupndene sub ti-opi. Specia cea mai cunos- 
cutâ e C. eristata L., «Créasta cocosului»,

ea se cultiva ca planta ornamentalâ în multe va- 
rietâp, a câror particularitate zace în fasciapa 
axei de inflorescen(â combinatâ eu un colorit 
brilant. [A. Pr.]

Celsius, Anders, astronom svedez, n. 27 Nov, 
1701 în Dpsala, t 25 Apr. 1744. La înoeput s’a 
ooupat eu jurisprudenta, mai târ()iu ajunse pro- 
fesor de astronomie la universitatea din Upsala. 
In calitatea abeasta regimul 1-a trimis sâ studieze 
observatoarele astronomice din Germania, Francia 
si Italia. A petrecut mult în Paris, unde s’a pus 
în întelegere eu astronomii mai vestip ai tini- 
pului, si s luat parte si la mësurarea arcului de 
meridian din Laponia, pentm care Ludovic XV 
1-a rémunérât eu o pensiune de 1000 livre. 
Reîntors îu Upsala, si-a constrait un observator 
astronomie, câstigându-si frumoase mérité prin 
pretioasele sale observapuni. Dintre scrierile sale 
sûnt însemnate : «Disquisitio de observationibus 
pro figura telluris determinanda in Gallia babifis<, 
«Nova metliodus distantiam solis a terra deter- 
minandi», apoi disertapunile sale despre mësu
rarea càldurü, în cari între altele propune, ca 
distante termometricâ dintre punctul de înglie- 
tare si punctul de fierbere al apei sâ se împartâ 
în 100 grade, de unde termometrul astfel iin- 
pârpt poartâ numole lui. x

Celsus, 1) C; Aldus Cornélius, érudit .scriitor 
roman, pe timpul lui Nero, care a scris »De 
medicina libri VIII«, în cari e cules tôt ce se 
scia pe atunci câ e mai bun asupra mediciuoi.

2) C. C., filosof eolectic din secl. II al erei 
crestine, unul dintre cei mai aprigi advei-sari al 
crestinismului pe calea sciintei. Pe la 176 a scris 
contra crestinismului o polemicâ: «Adevëratul cu- 
vênt«, pe care 1-a combàtut Origenes îu scriei ea 
sa «Centra lui Celsus» în 8 cârp. (Cf. Ueberweg, 
Gesob. d. Ph. II.) [Plet.]^

Celtes, Conrad, humanist germ.; n. 1459 îu 
Wipfeld, lângâ AVürzburg. Studiile de filologie 
clasicâ le-a fàcut la universitâple din Colonia 
si Heidelberg, unde sub conducerea lui R. Agri- 
cola îsi compléta studiile de filolog si poet latin. 
Ocupà mai multe profesuri la universitâple din 
Eifurt, Lipsoa, Rostock, Cracovia, Praga, Nü
remberg, Regensburg, Ingolstadt, Mainz. Câlâ
tori în Italia, unde ascultà pe cei mai celebri 
savanp ai timpului sëu. Se stabilf in fine la 1497 
ca profesor de poeticâ si retoricâ la Vieua, unde 
înzestrà biblioteca imper, eu opuii lat. si g1BC-i 
harde si globuri, etc., pe cari le adunase în càlâ- 
toriile sale, patronale de împêratul Maxiniilian I. 
La îndemnul sëu împêratul înfiintù în 1501 
«Collegium poëtarum», societate pentru ciiltivaiea 
poesiei, oratoriei si s soiintelor matematioe, al 
cârei president fù numit C. El întroduse cele 
dintâiu representâri teatrale la curtea din Viens. 
A descoperit vechiul itinerar roman, cunoscut 
sub numele de «Carta lui Peutinger.® A mûrit 
la 1508. Delà C. a remas o mulpine de opuri 
poetice, istorice, filosofice, retorice si biografice. 
(Cf. Klüpfel, »De vita et scriptis Conr. C.« Frei- 
burg, 1827.)

Celtl, (lat. CeltaeJ, seminpe indogerin._ res- 
pnnditâ în antichitate preste Europa vesticà, iar 
a(}i, afarâ de prea pujine resturi, lomanisatâ sau 
germanisatâ. O, s’au respândit din Germania su- 
dicâ si din Austria de astâ(Ji mai fiutniu preste 
pnuturile Rinului, preste Francia si iusulele bri-
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tanioe, âncâ înainte de inijlocul niileniului I a. Chr. 
Pria trei mari migratiuni çi-au lârgit C. teritoriul 
în epoca istoricâ; la sfîrçitul seol. VI a. Clir. 
trecurâ C. din Gallia în peninsula Pireneicâ fv. 
Celtiberi) ; la începutul secl. IV a. Chr. ocuparâ 
Italia de nord. ; 284—278 a. Chr. se respândirâ C. 
(Galati) în peninsula Baloanicâ, ajunserâ în ex- 
peditnle lor de jaf pànâ în Grecia §i se açezarâ 
lu urmâ în centrul Asiei mici (v. Galati). Im- 
prejui-area, câ C.-i au râtâcit ?i prin estul Eu- 
lopei, dete nascere ipotesei, sustinute dintre în- 
vëtatii romani de I. Maiorescu çi Obedenani, 
precuin §i de mai multi Francezi, câ Daco-Getii 
ar fi C. In antichitate C.-i se dividau în : 1) Galli 
sau C. în sens mai restrins (în estul rîului Ga
ronne, sudul rîului Seine, adâugêndu-se la aceçtia 
C. din Germania sudicâ, Austria, Italia noidicâ 
çi Spania) ; 2) Belgi (în estul rîului, Seine, oare- 
când pânâ la Elba infer., delà secl. I a. Cbr. 
pana la Rin, adâugêndu-se la aoeçtia çi Belgii 
(lin Britania sudicâ) ; 8) Bri{i (în celelalte pâi'ÿi 
ale Angliei çi în Wales); 4) Geli (în Irlande ?i 
Sco(ia). C. în antichitate erau un popor relativ 
de înaltâ culturâ, locuiau in oraçe §i se pri- 
cepeau bine mai aies în lucrarea metalelor, dar 
n’au fost capabili sâ întemeieze un imperiu 
durabil; dinaintea Germanilor çi Slavilor s’au 
retins, Romanii i-au subjugat çi romanisat. Astàcji 
numëml C.-lor, ce-çi mai vorbesc limba, se re- 
dnce la ca. S'/a mil., dintre cari în Wales 950,000, 
pe insula Man 12,0C)0, în Sco(ia 300,000, în Irlande 
868,000 çi în Bretagne (Francia) i.200,000; nu- 
mëml Irilor americani nu este déterminât. In 
Wales vorbesce poporul în preponderan(â limba 
celticâ, asemenea çi pe insula Man ; în Scofia se 
vorbesce nnmai în pâ^ile nord-vest. ; în Manda 
numai pe litoralul vestic. Bretonii franc, au 
emigrat din Cornwallis în secl. V—VII d. Chr. ; 
ei çi-au pâstrat limba în partea vesticâ a Bre- 
tagnei pânâ la linia, ce s’ar trage delà St. Brieuc 
pànâ la Vannes.

Limbile celtiee, famille din trunchiul limbilor 
iüdogerm., au cuprins în antichitate largi teri- 
torii. Eamul galic vechiu al C.-lor s’a stins, s'au 
sustinut însà Ta soriitorii lat. çi în inscriptiile lat. 
limite nume proprii, pe lângâ aceste, pu(ine în- 
scripfii çi unele cuvinte trecute în limba lat. 
C.-i de pe insulele britanice în parie çi-au con
servât limba; dialectele lor moderne se divid în 
2 grupe : 1) gr. gelicâ sau goidelicâ, subdivisatâ 
în idiomul iric (Manda), gelic (Scofia) çi maux 
(insula Man) ; 2) gr. britanicà, subdivisatâ în idi
omul welshic (în Wales), cornic (în Cornwallis, 
stins în secl. XVIII) çi bretonic (în Bretagne). 
Vechii C. de pe continent au întrebiiin(at mai 
ântûiu alfabetul grec, mai tàrcjiu cel roman; 
din literatura lor nu este nimic ounoscut, câci 
Druidii intercjiceau descrierea doctrinelor lor. 
C.-i de pe insuie au primit alfabetul delà Romani 
çi delà misionarii creçtini. O literaturà mai veche 
ÇI bogatâ în ümba celticâ arelrlanda çi Wales. 
Cf. Prichard, The eastern origin of the celtic 
nation, (1831 çi 1857); I. K. Zeuss, Grammatica 
oeltioa, (18.63 çi 1871); D’Arbois de Jubainville, 
Etudes grammaticales sur les langues celtiques, 
1 (1881). Studiu d. C. çi numele de localitàti, 
de At. M. Marienescu. Caransebeç, 1895.

Celtiberi, (Cel(i locuitori în Iberia), în anti
chitate mai niulte popoare emigrate din Gallia

în peninsula Pireneicâ, (lacei vechi numite: Tur- 
mogidi, Berones, Arevaci, Pelendones, Lusones, 
Belli, Dittani çi Lobetani). C. locuiau îu jumëtatea 
sud-vest. a Aragoniei çi în toatâ partea nord, 
çi est. a Castiliei vechi çi noue. Localitatea cea 
mai cunoscutâ a lor fù Numan(ia. C.-i abia dupâ 
resboaie îndelungate, purtate în seol. II a. Chr. 
(197—133), an putut fi constrinçi de Romani, ca 
sâ le recunoascâ stâpànirea.

Celtis L., (botan.) gen din fam. Uriicaceelor, 
trib. Celtideae cuprinde arbori sau arbuçti spinoçi 
sau fârâ spini, eu frunzele alterne, simple, tri- 
nerviate, caduce sau subpereistente ; florile mici 
verijui, polygame, solitare, fascioulate sau în ra- 
ceme falçe ; fructul este o drupâ pedunculatâ eu 
un simbure osos. Se cunoso vr'o 50 specii 
bine definite çi respândite prin regiunile tempe- 
rate çi tropicale ale globului. In pârjile noastre 
cresce prin tufiçuri çi locuri pietroase C. aus- 
tralisli., numit vulgar Sâmbovinâ. Multe din 
speciile acestui gen se cultivâ prin grâdini ca 
planta ornamentalâ, aça este C. australis L., C. 
ocddentalis L., C. crassifolia Lamk., G. Tour- 
nefortii Lamk., etc. Fructele (drupele) negre 
de C. australis L. sunt oomestibile; ramurile, 
din causa flexibilitâtii çi a soliditâ(ii lor, sûnt 
întrebuin(ate spre a face furci çi coade de biciu 
(codoriçti). Unele specii posed proprietâti médi
cinale. Drupele roçii portocalii de C. oedden- 
talis L. din America nordicâ sûnt administrate 
ca adstringent. In general frunzele diverselor 
specii din acest gen au proprietâ(i amare, adstriu- 
gente çi pu(in acre ; ele exalâ ca çi scoai-(a un 
miros aromatic. [Z. C. P.)

Celula animalà, (zool.) (cellula, dimin. delà 
cella, cavitate), element anatomie, avênd formà 
sfericâ, poliediicâ sau neregulatâ, constituitâ diii 
urmâtoarele pàrti: 1) Membrana învëlitoare de 
naturâ azotoasâ (quaternarâ) la C. animale ; ce- 
lulosicà (temarâ) la C. vegetaJe. 2) Cytoplasma, 
substantà transparentâ çi granularâ, care constitue 
partea esen(ialâa corpului C. In privin(a constitu- 
(iun ei cy toplasin ei BÛ nt m ai multe teorii : a) T e o r i a 
r e ticu 1 a r â (representatâprin Heitzmann, Leydig 
çi Brass), dupâ care cytoplasma ar fi constituitâ 
din 0 re(ea de filamente, ce se întretaie çi cari 
presintâ la întretâierea lor mici corpi numifi mi- 
croso.mi. üchiurile re(elei sûnt pline eu o sub
stantà vîsooasâ hialinâ. Leydig numesce reteaua 
Spongioplasma,çisubstantavîscoasàB[yaloplasma; 
b) Teoria alveolarâ, (representatà prin 
Bütschli), dupâ care Cytopl. ar fi constituitâ din 
un numër de lamele, ce se întretaie între ele 
formâud alvéolé exagonale asemenea fagurilor. 
Alveolele sûnt pline eu un lichid vîscos; c) 
Teoria granularâ, (Altman çi Maggi), con- 
siderà cytopl. formatâ din pàrticele infinit de 
mici, numite granule ; d)Teoria fi brilarà (re- 
pres. prin Flemming), dupâ care cytopl. este 
constituitâ din fibrile formate din o substantà 
numitâ filiarâ çi din o massâ hialinâ, nuinitâ massa 
intei-filiarâ. Totalitatea fibrilelor constitue ceea 
ce se numesce Mitom. In cytopl. se mai gâ- 
sesc: vacuole, reserve de nutritiune çi producte 
de secretiune çi excretiune. 3. Nucleul, vesiculâ 
sfericâ, care ocupâ partea ceuti’alâ a cytopl., con- 
stituit din : a) o membranà nuclearâ foarte subtire 
çi hialinâ; b) sucul nuclear sau enchylema; c) o 
retea numitâ çi acromaticà, fiind-câ nu se colo-
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reazâ eu coJoranti histologioi ; d) cliromatina, mici 
granule dispuse pe fUanientele retelei, oie se oolo- 
reazà intensiv eu col. histologioi ; e) nucleolii, 
mici corpuscule, cari stau în suspensiune în sucul 
nuclear. (v. ilustr.) 4. Gentrosomul, corp sferic 
mai mic ca nucleul, se observa în cytopl. nuniai 
în timpul divisiunii celuloi. El se compune din 
trei parti: o globulâ centrais mai donsâ, nu- 
raitâ centrosomul propriu (Jis, în jurul câniia 
se alla o zona de protoplasmâ, numitâ sferà atrac- 
tivà sau archoplasma, în jurul sferei protoplasma 
se dispune radiant, constituind ceea ce se nu- 
mesee aster.

C.iiindelemente anatomiee vietuitoare, se 
bucurâ de toate fenomenele viejii : 1) Nutri- 
fiunea. Cytopl., datorità stârei sale de agregatiune, 
poate încorpora mici particule alimentare din 
mediul, în care ti-aiesce, eu chipul acesta ea se 
nutresce, asimileazâ çi desasimileaza. 
Asimileazâ cnnd transforma materiile îneorpo- 
rate din mediul ambiant $i le face la fel eu mole- 
culele sale constitutive, (plastidule, Haeckel; 
micelle, Nageli). Desasimileaza din contra când 
dâ afarâ din ea materiile, cari compuneau propria 
ei substanfà. 2. Multiplicafiunea sauprolifera- 
fiunea celularâ. Cytopl. nutrindu-se îçi mâi'osce 
volumul, cresoe, crescênd puterea aceea, care 
înainte do nuti-ijinne putea sa finà atrase spre

^ Cytoplo-sma 
MembranaNucleul C'

centru toate moleculele ei, nu mai poate sa le 
tinà grâmâdite dupa ce celula s’a nutrit çi a mai 
îutrodus în eaun numër de molécule noui. Mole
culele, ne mai putênd fi rofinute gràmadâ, se des
part în doue grupe, eu alte cuvinte cytopl. se di- 
vide. C. trebue darsà seîiimuljeascâ prin divisiune. 
Divisiunea se face în doue moduri : Div. directs 
sau amitosS, çi Div. indirects, mitosâ sau caryo- 
kinesa. In divisiunea directs nucleul se lungesce 
§i se divide în doue, urmând a se divide iraediat 
dupSel çi cytoplasme. La mitosâ au loc mai ântàiu în 
interiorul nucleului mai multe schimbâri, înurma 
carora celula se divide. Membrana nuclearâ dis
pare, filamentul retelei so fragmenteazâ înbucâti, 
cari se pun cap la cap dispunêndu-se în spiralâ 
(spirem). Centrosomul se divide în doué centre 
(sfere directrice), împrejurul cârora se dispun 
filamentele acromatice formând un fus umflat 
la equator §i subtire la ambele sale capote. In 
timpul acesta filamentul întors în spiralâ (spi- 
remul) se rupe în 12—24 bueâti, ce iau forma 
de V, numite segmente nucleare sau anse chro- 
matice, ele se dispun în mod régulât pe linia 
equatorialâ a fusului ca o stea (aster). Ansele 
cromatice se divid longitudinal (se dedubleazà), 
retrâgèndu-se pe filamentele fusului, unele la un 
pol $i unele la polul opus (diaster); ele so dispun 
cap la cap, formând la fiecare pol al fusului, càle 
un spirem (dispirem). Acestui stadiu urmeazâ 
ÿi divisiunea cytoplasmei. 3) Iritabilitatea, feno- 
meuul prin care cytoplasma respunde prin miç- 
câri escitatiunilor din afarâ. [Dr. N. Leon.]

Celula vegetalâ, elementele componente aie 
corpului plantelor supeiioare $i punctul lor de 
plecare, ori cât de complicate ar fi. Deçi îu 
aparentâ C. pare simplâ, structura pârtilor ei e 
foarte complexâ, îneat în realitate trebue con
sidérât ca un mic organism. Pârtile ce o oompun 
sûnt: 0 membranâ (v. ac.) învêlitoare §i un con- 
tinut format din protoplasmâ (v. ac.), nucleii 
(v. ac.) çi plastide sau leuoite (v. ac.). Inainte 
termenul de C. se aplioa numai spatiului, ca- 
merei ooupate de oontinut çi eu aceastâ acce])- 
tiune a si fost întrodus pentru prima data îu 
sciintâ de câtrâ Robert Hooke la 1665. PâuS la 
1835 toti cercetàtorii au continuât a acorda 
aceastâ prééminents membranei învêlitoare a 
C.-ei, aceea care dupa moarte îi formeazà sclie- 
letul. Delà 1835—75 ca parte principala a C.-ei 
e considérât continutul. Delà 1875 pânà a(Ji to[i 
histologistii, atàt în domeniul botanicei càt si în 
al zoologiei, acoardâ preeminenta protoplasniei si 
nucleului, si cercetârile lor continus mai aies îu 
ceea ce privesce stmetura si constitutia iotiinS 
a acestor pSi'ti. Dimensiunile C. sûnt foarte mici, 
microscopice ; forma ei foarte variatâ, dnr mai 
des sfeiicâ, apoi elipticâ, cilindricâ, semilunarâ, 
discoidalS, poliedricâ eu brate, piriformâ, etc. 
Membrana nu permite variatiunea prea mare a 
formei, odatâ câstigatâ, iar forma insâsi o de- 
terminatâ de tensiunile diferite în anumite di- 
rectiuni ale continutului celulelor.

Celularâ, {esltura, (botan.) acea care e com- 
pusâ din elemente, al câror diametru e aproape 
égal în cele 3 directiuni; celulele acestei tesêturi 
au âneâ pâretii subtiri, si nu sûnt speoialisate 
pentru a indeplini vr’un roi de aperare, de con- 
ducere, etc. pentru plants. Un exemplu este (esê- 
tura numitâ parenchym (v. ac.) si meristem (v. ac.)

Gelulare, plante, acelea al câror corp e redus 
numai la o celula (unicelulare), cum sûnt s. e. ; 
Bacteriile, Diatomeele, Protococcus, Drojdia do 
bere, etc., sau e format din mai multe celule 
(pluricelulare) de aceeasi valoare, sau unele di- 
ferentiate, speoialisate în forma si functiuuea 
lor, s. e. cum sûnt multe Ciuperci (Mucigaiuri) 
si Alge. Inainte se considerau ca C. si Musci- 
neele; aiji se scie câ unele din ele sûnt mult 
diferentiate în celulele lor, si formeazà puntea 
de trecere câtrâ celelalte plante vasculare.

Celuloid, substan(â cornoasà, translucidâ, farâ 
mires, vîrtoasà, elasticâ; se prépara din nitro- 
celulosâ si oamfor prin încàl()ire delà 65—130° 
sub 0 mare presiune. C.-ul se apriude user. Din 
C. se fao bile de billard, peptene, mârgele si 
alte obiecte.

Celulosa, substan(a organicâ eu compos. (Cl9 
Hjo O10)n, din care e fâcut organismul plaiiteloi1. 
Se poate prépara din aschii de lemn, sdiobite 
si spâlate succesiv ou solujiune diluatâ de hidrat 
de potasiu, de acid ohlorliidric diluât, apâ, alcool s> 
eter. De asemenea se poate face din hârtie sau 
din bumbac, prin aceleasi mijloace; Substantâ 
incolorâ, insolubilâ în apâ, alcool si etc1'- Se di- 
solvâ în solujie de hidrat de cupru în amoniac. Ca 
acid sulfuric se transfoarmâ în un coi p eu compos. 
Ce H10 06, numit amyloid (v. ac.) Pe aceastâ 
transformare se întemeiazâ prepararea perga- 
mentului végétal prin eufundarea hâi'tiei de filtrat 
în acid sulfuric diluât, apoi spâlaiea eu apâ S1 
eu amoniac. Nüroeelulosa (fulmicoten), materie
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explosibilâ, care se face prio acfmnea acidului 
azotic asupia celulosei. Puterea ei de explosie 
ecliivalcazà eu puterea unei cantitàfi de patni 
ori mai mare de iarbâ de puçcâ. Dacà adaugâm 
0 cantitate mare de acid sulturic preste productuJ 
de nitrificare al celulosei (nitrocelulosa), dupa câtva 
timp se face un amestec de introcelulose, care 
se disolvâ foarte bine în un amestec de alcool 
çi eter, care se numesce colodiu; acesta se în- 
Irebuinfeazâ în chirurgie $i în fotografie pentru 
plâcile négative pe sticlâ. Colodiul se disolvà 
in nitroglicerin çi se obfine o gelatinà explosibüà, 
care e iarba de puçcà fârâ fum.

Cembalo, fttal.J instrument musical, predece- 
sorul piauului modem. Se compunea dintr’o ladâ 
sonorà, în care o sérié de coarde puteau ft puse 
în vibratiune prin interniediarul unei claviaturi ; 
numai la capêtul tastelor, în loc de ciocanaçe, 
caiî sa loveascâ coarda, erau tangente de pana 
sau ait material care o pi.?oau. Câtrâ 1720 C. 
s'a transformat în piano. [T. C.]

Cernent, v. Ciment.
Cenad, (magb. Csanâd), comitat în Ungaiîa, 

deadieapta Muresului, între cott. Ciongrad,Bichiç, 
Arad §i Torontal ; formeazâ un mare çes, între- 
rupt abia ici-colea de mici coline. Pâinêntul e 
foarte roditor ; se cultiva grâii, orz, porumb, ovês, 
uapi, tabac çi ceapâ. Economia de vite e biniçor 
desvoltatâ în domenii ; ferâninieafine cai frumo.?i. 
In Mezôhegyes se atlâ o mare herghehe a statului. 
Numërul locuitorilor a fost în 1891 de 130,575, 
dintre cari 13,689 Komâni ; ei simt agricultori 
çi economi de vite. Industrie, chiar çi cea de 
casa, ?i comerciul sùnt neînsemnate ; singura 
piata de bucate din Makô e mai remarcabilâ. 
instructia publicâ e bine îngriiitâ; în fleoare 
comunâ se aflâ çcoalà poporalâ. Din punct de 
vedeie administrativ C. se imparte în 4 cereuri 
fji un orae eu magistrat régulât. Capitula e oraçul 
Maké (v. ac.).Din istoricul C.-ului se amintesce, 
üâ s'a format ca comitat pe timpul regelui Sf. 
Stefan, care a donat acest teritor generalului 
sou Cenad, învingëtorul lui Ahtum.

Cenadie, (magh. Szâsz-Csanâd, germ. Scholten), 
comunâ ruralà în Trs., cott. Alba inferioarà, eu 
1859 loc. Eomâni (1119) çi Saçi. Aici se aflâ un 
domeniu al archidiecesei gi'.-cat. a Blajului.

Cenadul-sêrbesc, (magh. Szerb-Csanâd), co- 
immà mare în Ung., cott. Torontal, eu 5588 loc. 
Komâni (2191), Sêrbi, Germani si Maghiari ; bancà 
poporalâ çi oassâ de pàstrare.

Cenadul-unguresc, (magh. Magyar-Csanâd), co- 
munà mare în Ungaria, cott. Cenad, ou 3088 loc. 
Komâni (1689), Sêrbi çi Maghiari.

Cenci, familie nobilâ din Borna, ai cârei membri 
s'au luptat pentru autonomia Romei fa(â eu pu
terea papalâ. Renumitâ a fost Béatrice C., n. 1577, 
care, împreunâ eu marna vitregâ çi eu frafii sëi, 
oniorî 1598 pe pâriiitele sëu, Francesco C., care 
fusese de o asprime exti emâ fa(â eu familia sa. 
Ucig'açii furâ prinçi çi condamnati. Apëràtorul 
Beatricei, oa sâ o scape de osândâ, învinovâti 
pe tatàl ei, câ ar fi voit sâ o desonoreze. Aceastâ 
acusàneîntemeiatàaflàcrecjëmêntlapoporçi servi 
multor scriitoii ca material pentru scrierile lor.

Ceneri, Monte, çosea çi muute în Alpii de est 
in cantonul elvefian Tussin; çoseaua C. împreunâ 
oraçele Belinzona çi Lugano. Muntele e perforât 
de un tunel 1673 m. lung (pe calea feratâ Gotthard).

Cenoblu, (grec.) laorà (Xaupa), celà, celulâ, 
chilie, care servesce de locuin(â câlugârilor, cari 
tj’âiesc în comun (Cenobiti), prin ce se deose- 
besc de anachorefi (v. ac.)

Cenopenesis (ïïaeckel), desvoltarea organis- 
melor intr'un mod ce se abate delà legea fun- 
damentalâ biogeneticâ. V. art. Embryo çi Em- 
bryologia.

Cenomani, un popormare celtic, care, pe timpul 
cuceiirii Galliei de càti’â Romani, locuia în (inutui 
deluros dintre Loire çi Seine. O parte a C.-lor 
trecrî pelaînceputul secl. 1V a. Chr. în Gallia trans- 
padana çi ajunse apoi sub dominafiune romanâ.

Cenotaf, (grec.) la Greci çi Romani un mo- 
numont, uneori în forma unui mormênt, care 
se ridica în amintirea unei peisoane, al cârei ca- 
davm nu a putut fi înmormêntat în patrie.

Cens, la Romani recensemêntul averii cetâfe- 
nilor, ce se fàcea din 5 în 5 ani prin Consuli, apoi 
prin Censoi'i. Dupâ avéré cetâtenii au fost îm- 
pâi^ifi în clase çi centurii, dupâ cari erau apoi 
regulate datorinfele çi drepturile cetàfenesci. C. 
électoral, este suma minimalâ de contribuire la 
sarcinile publiée pentru ca cetâteanul sâ poatâ 
fi pârtaç de anumite drepturi publice, în prima 
finie de dreptul électoral; în unele (eri sumà 
censului e alla pentnr dreptul activ çi alta pentru 
dreptul pasiv électoral, adecâ pentm a pute li 
aies se cere cens mai mare decât pentru a alege. 
In Ungaria este întrodus C. égal pentru dreptul 
électoral activ çi pa.siv; însâ C. nu e égal în îu- 
treaga (earâ, çi anume e mai mare în Transil- 
vania, decât în Ungaria proprie.

Censor, magistrat roman,înfiin(atla444 a. Chr. ; 
diregâtoria se numia censura. In Roma erau do- 
odatâ 2 censori. Datorinfa lor era: a) a cla- 
sifica poporul tôt la 5 ani, pretuindu-i averea 
(oensus) çi aruncând amësurat acesteia dârile ; b) 
a întregi senatul (lectio senatus) prin personne 
demne; c) administrarea vâmilor çi arên(Jilor, 
preste tôt controlarea finanfelor; d) veghiarea 
asupra moralitâfii publice (i-egimen morum dis- 
ciplinaeque Romanorum), în care calitate ei aveau 
dreptul sâ admonieze pe ori çi ciue. Puteau lipsi 
pe un senator de locul sëu din sénat, pe oavaler 
de calul ce-1 primia delà stat, puteau permuta 
cetàfeni dintr'un tribus în altul. Aveau dar 
dreptul de a dégrada pe cei cari uu se purtau 
corespun4ëtor rangului lor. Functiunea lor a 
devenit foarte însemnatà (sanctissimus magis- 
tratus). Pe timpul imperiului diregâtoria aceasta 
0 îndepliniau impérafii. In evul nou se numesc 
C. diregâtorii insâroinafi eu censurarea (exa- 
minarea) productelor literare. La institute finan- 
ciare C. indeplinesc oficiul de controlori.

[Dr. P. 0.]
Censura, (lat. = examinare), examen fàcut de 

0 autoritate asupra scrierilor, înainte de a în- 
cuviinfa publioarea lor. Mai toate (erile, cari au 
înoercat aceastâ institufiune, au ronunfat a o 
întrebuinfa din pricina greutàfii de a gâsi o au
toritate de.stul de cuminte pentru a pune C. în 
lucrare eu nepârtinire çi eu îufelepciune. In 
Rom. legea presei din 1862 declarâ C. desfiintatâ 
(art. 26), dar meiifinea în materio politioâ multe 
piedeci libertâtii de eugetare çi de scriere, s e. 
necesitatea pentru ()iarele politii.e de a depune 
caufiune, de a obtins autori.satiunea ministerialâ, 
etc. Constitutiunea din 1866 a desfiintat toate
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aceste piedeci (art. 24), lâsând pe fiecare soriitor 
]-espun(jëtor de scrierile sale înaintea ourtii eu 
jurati în casurile prevëcjute de Codul peiicd. lu 
Ung. C. a fost desfiin(atà prin legile delà 1848, 
îü Austria însâ exista pànâ asta^i. [—.]

In în(eles ecleeiastic se numesce C. acea pe- 
deapsâ bisericeasoâ, care se dicteazâ, în contrast 
eu pedepsele striet luate (poenae), numai pentru 
îndreptarea vinovatului, deei seopul ei nu e vin- 
dioativ, ci médicinal. Intre C. bisericesci se nu- 
merâexcomunicarea,interdictulçisuspensiuueape 
timp nedeterminat. C. lataesententiae este aceea, 
sub care cade cineva în niomentul când a comis 
delictul, çi C. ferendae sententiae, când se iin- 
pune prin sententa judi(ialà. (v. Pedepse bise
ricesci.) (Cf. Dr. loan Ra(iu, Institutiunile Drep- 
tului bisericesc. Blaj, 1877 p. 750.) C. teologicà se 
ijice si sententa, prin care se condamna $i în- 
fiereazà vâtëmarea învëtâturii de credintà ori 
moralà. (Cf. Müller, Theologia mor., ed. V. Vin- 
dobonae, 1887, Lit. I, § 6.) [Dr. Is. Marcu.]

Cent, (lat.) a suta parte; numire de monete, 
a suta parte : din dolarul american, din dolarul 
sau piastnil spaniolo-american, etc., din florinul 
olandez, din franc (Centime), din lira ital. 
(CentesimoJ.

Centaur, constelatiune pe partea sudicâ a ce- 
riului; are douë stele de prima mârime, dintre 
cari steaua a, o .stea duplâ, e cea mai apropiata 
de pâment dintre stelele fixe ; lumina ajunge în 
aproape 4 ani delà ea la noi.

Centaurea L., (botan.) gen de plante erbacee 
bogat în specii (ca. 400) din familia Composi- 
telor, tiibul Cynaroideae, respândit pe întreagâ 
suprafata extratropicalâ a pâmêntului. Se dis- 
tinge de celelalte genuri din trib prin florile ra
diale aproape regulare asexuale. In terile ro
mane cresc mai aies în câmpii çi prin poieni o 
multime de specii asemënàtoare, ounoscuto sub 
numirea poporalâ de volovatec. Prin semë- 
nàturi se aflâ G. Cyanus L., albâstreaua, 
C axillaris Willd., o planta alpinâ çi subalpinâ, 
C. orientalis L. (eu tlori galbene), C. atropur- 
purea WK. (eu flori negre purpurii), ambele în 
regiunea inferioarâ, §. a. specii delà noi, dar mai 
aies mediterane, adese eu foile argintii precum 
C. ragusina L., G. rutaefolia S. et Sm., etc. se 
cultiva ca plante ornamentale. [A. Pr.]

Centauri, dupa mitol. grec, un popor selbatec 
din muntü çi pâdurile Tessaliei ; aveau dor sel- 
bateo de vin çi de muieri, dar Lapitii i-au scos 
din muntü lor. Strâmoçul C.-lor purcede delà 
Ixion çi Nepbele (nor), o (Jinâ asemenea Herei, 
çi pe C. i-au crescut nimfele pe muntele Pelion, 
dar ei împreunàndu-se eu iepe, au produs pe 
Hypocentauri, nisce fiinte, cari delà cap pana la 
buric au fost oameni, iar în partea ceealaltà cai.

[Atm.]
Centenar, serbarea unui eveniment dupa 100 

de ani.
Centésimal, ce se compunë din 100 parti égalé, 

s. e. scara centesimalà a termometrului. Cen- 
iesimo, Centime, v. Cent.

Cent-gardes, numele gardei personale a dom- 
nitorilor francezi. C.-g. s’a format de Ludovic XI 
în 1474 din 100 nobili. In 1727 Ludovic XV 
a disolvat aceastâ garda, iar Napoléon ni a re- 
înfiintat-o 1854, ridicându-i numënil la 200. Cu 
câderea monarchiei C. a disparut.

Centi-gram, (lat.) termen din sistemul metric, 
A suta parte din gram. In acest sistem mai sûnt 
compuse cu centi: centi-metrul linear, a suta 
parte din metrui linear, centi-litrul a suta parte 
din litru, centi-metrul-pàtrat a (Jece-inia parte 
din metrui pâtrat, eenti-metrul-cub a milioanea 
parte din metml cub, çi în fine centi-arul, a 
suta parte din ar, fiind égal cu un metru pâtrat.

Cento, (làt.J hainà petecitâ; fig. versuri sau 
fragmente de versuri compilate din diferiti autori.

Central, ce e în centre, principal.
Centralisare, conducere la un centru. In îo- 

teles politic se numesce Centralisapiune aoel 
sistem de administrafie, la care singuraticele 
functiuni ale statului depind çi sûnt couduse çi 
determinate dintr’un singur centru. Contr. este 
Decentralisafiunea (v. ac.)

Centranthus DC., (botan.) gen din fain. Vale- 
riaueelor cu vr’o 8 specii de plante erbacee 
annale, bisanuale sau vivace din regiunea medi- 
teranianâ; frunzele opuse, întregi; florile roçii 
sau albe, dispuse în cime ramificate umbeliforme, 
au corola neregulatâ. Toate spécifié aoestui gen 
sûnt plante ornamentale çi cultivate ca atare prin 
grâdini ; aça este G. angustifolius DC., G. ruber 
DC., etc. [Z. C. P.J

Centraxonia, (Monaxonia sau Stauraxoma), 
se numesc corpurile vie[uitoare, ale câror pâr(i 
constituante se dispun régulât în jurul unei axe 
(axa principalâ) : Coelenteratelé. v. art. Biologia.

Centre, Ganàl du, canal în Francia de mijluc, 
leagâ rîurile Saône çi Loire, 120 km. lung; 
deschis 1793.

Centrifuga, un aparat nou de smàntànit lap- 
tele dulce prin învêrtire repede. Cea niai în- 
semnatâ este aceea a lui Lefeldt în Schôningen, 
çi C. danezâ de Burmeister çi Vains. Smàntâ- 
nirea se face la o învêrtire a tronibei de circa 
2000 ori pe minutâ, çi grâsimea, ca mai uçoarâ 
(smàntâna), se alege la mijloc, iar pâr(ilu apoase, 
sau laptele macni, la inargine, çi fiecare iese pe 
câte 0 teve deosebitâ afarà. Atat smâutâua cât 
çi laptele macru, remân dulci nealtera(i, decât 
separate delà olaltâ çi pot fi prelucrate mai 
depaite.

Centrifugal, (lat.J forpà c.-à, for(a cai'c tinde 
a depàrta de centru de rotatiuno corpurile 
animate de o miçcare de rotatiune. Mofintt G.-à, 
un aparat pentru-a sbici un amestec, (Ilydro- 
extractor) întrebuinfatâ la fabrioarea scrobelei, 
a zahârului, la scoaterea mustului din boabe sdro- 
bite, la despâi’tirea mierei de stupi din faguri, etc.

Centripetal, (lat.) forpà C., for(a care cautâ 
sâ a p r 0 p i e corpurile de un centru de atractiune.

Centrelecithale, oue în cari vitelul nutritiv 
ocupâ partea centralâ a oului, iar cel formativ 
partea perifericâ (oui Arthropodariloi.)

Centroplana, (Amphipleura sau Zygopleura), 
se numesc corpurile vietuitoare, ale câror parti 
constituante se dispun régulât de o parte çi alta 
a unui plan (planum mediauum. Vertebratele, 
Arthropodarele, etc.) V. art. Biologia.

Centrostigma, (Homaxonia sau Polyaxonia), 
corpurile vietuitoare, ale câror pârfi constituante 
se dispun régulât în jurul unui centru (Stigma). 
(Forme régulât sferice ca: Volvox, Magos- 
phera, etc.) V. art. Biologia.

Centru, mediu, mijloc. In géométrie aoel 
punct al unei figuri sau unui corp, care împarte
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în doue parti égalé toate acele linii drepte, ce 
trec prin el, çi leagâ doue puncte ale perime- 
trului sau suprafetei.

C. puterilor paraléle. Când doue sau mai multe 
puteri paralele sûnt aplicate la un corp solid, 
se pot reduce în généré la o singurâ putere. 
Pentru a ajunge la aceasta, se compuu mai ântâiu 
doue puteri, apoi resultanta acestora eu a treia 
putere, resultanta acestora eu a patra putere, etc. 
])aca se presupune, câliecare putere are pe direc- 
tiunea ei un punct de aplicatiune, punctul în 
care va il aplioatà resultanta deSnitivâ va B C. 
puterilor paralele considerate.

C. de curburà sau C. optic al unei oglincji sfe- 
rice se numesce C. sferei, din care face parte 
oglinda sfericâ.

C. de gravitate se numesce pimctul în care 
se aBâ aplicata resultanta puterilor gravitatiunii. 
Joaeà mare roi în echilibrul corpurilor; eu cât 
acest C. este açezat mai jos la un corp oarecare, 
eu atât stabilitatea acestui corp este mai mare ; 
eu cât acest C. se gâsesce mai aproape de punctul 
de suspensiuue la o balantâ, eu atât aceasta din 
lu'ma este mai sensibilâ.

C. de presiune. Presiunea totalâ exercitatâ 
de un licliid pe un pârete plan, înmuiat, este apli
cata ceva mai jos de C. de gravitate al supra- 
fejei acestui pârete çi într’un punct care se 
numesce C. de presiune.

C. optic, punct situât pe axa principalâ a unei 
lentile la distante de vîrfurile lentilei, propor- 
(ionale eu razele de curburâ ale suprafetelor, 
cai'i mârginesc leutila

C. de recealâ, (geogr. fis.) acele regiuni de pe 
suprafata pàmêntului, unde s’a observât, pânâ 
aici, cea mai mica temperaturâ medie ànualâ; 
astfel de regiuni sûnt Gronlanda pentru emisf. 
vesticâ, ?i nordul Siberiei pentru emisf. esticâ. 
V. Cliina

Centumviri, (lat. = 100 bârbati), la Bomani un 
juriu, care judeca în procese de moetenire. Nu- 
mërul membrilor a fost la început 105, mai 
tàrijiu 180.

Centuria, fiat.J în general ori ce despârtemênt 
oompus din 100 pemoane sau lucruri. La Romani 
0 trupâ comandatà de un Centurie (v. ac.), o 
conipanie de oâlâreti la Romani. In constitutia 
lui ServiusTulius cetàtenimea, împârtitàîn 6 clase, 
se subimpârtia în 193, iar mai târtjiu în 375 C. 
(v. Cens.)

Centurlo, la Romani conducetorul unei Cen- 
turii. C. era un oficie)1 subaltern al tribunului, 
care îl numia. Semnul lui distinctiv era un 
baston (vitis).

Cenuÿa, substantele anorganice, cari remân 
dupa arderea de materii organice (plante, ani
male). C. de plante contine totdeuna fosfor, po- 
tasâ, calciu, magnésie, fier, carbon, aproape tot
deuna natriu, chlor, mangan, siliciu. Din C., de 
difeiitâ provenientâ, se prépara: potasâ, leçie, 
sticlâ, faientà, iod, fosfor, se folosesce ?i cagunoiu.

C. bineeuvêntatà, (pastoi.) simbolul caduci- 
tafii omenesci, cai’e aduce aminte, cà omul pâ
ment este çi in pâment se va întoarce. C. se 
prépara de corn un din ramii bineouvêntati la 
Floriile anului precedent. C. se binecuvêntà în 
pnma (Ji a Paresemilor bisericei de rit latin, 
care (Ji totdeuna e Mercuri, (feria quarta ci-

nerum). Dupâ disciplina veohe bis. li-se punea 
C. pe cap numai penitentilor; de prin secl. XI 
s’au supus acestei cereinonii în semn de peni- 
tenjâ, la începutul postiilui mare, çi ceialalji cre- 
dincioçi. (Cf. Fr. X. Schmid, Liturgik der christ- 
katholischen Religion, tom. II, pag. 487 uu.)

[Dr. Is. Marcu.]
Cenuçâreasa, eroina unei poveçti lâtite la dife- 

rite popoare. Desconsideratâ de surorile ei vi- 
trege, desmierdate de marna lor, çi silitâ a face 
lucrârile ordinare de servitoare (de unde numele 
ei), cerceteazâ necunoscutâ doue petreceri date 
de împërat, la cari fiul îinpêratului se aprinde 
de dragoste câtrâ ea, çi dupâ ce o regâsesce eu 
ajutorul unui pâpuc pierdut, care se potrivesce 
numai pe piciorul ei, o ia de sotie spre marele 
nëcaz al surorilor vitrege. Subiectul a fost tractat 
în mai multe opéré (Rossini) etc. çi în picturâ 
(Schwind).

Cenu^otca, (Gemifiltt), un fët frumos în po- 
veçtile românesci.

Ceontea, Teodor, prof, rom., n. 10 Aug. 1840 
în Deda, Trs., a studiat în Blaj, Graz çi Viena. 
Delà 1876 prof, al inst. pédagogie din Arad. 
Scrieri : Creatiunea çi desvoltarea spiritualâ pri- 
mitivà a omenimei. Ai-ad, 1877 ; Comp. de Geogr. 
univ. Arad, 1880, ed. 1111895; Aiitmetica. Arad, 
1884; Pluralitatea lumilor locuite. Arad, 1877.

Ceovârnâ^anii, com. rur. in Rom., j. Mehedinti, 
formeazâoom. cusatele: Ilovu, Sucharu,Cocorova 
çi mahalaua Ludu, avênd în total 1390 loc.

Cepel, fCsepelJ, insulâ pe Dunâre, imediat din 
jos de Budapesta, 257 km*., eu 10 comune ru
rale çi 18,950 loc. (1891). Descoperirile arclieo- 
logice aratà, câ pe C. au locuit oamoni çi în 
timpuiile preistorice ; Romanii âneâ au avut aici 
0 colonie.

Cephaelis Sw., (botan.) gen de plante, sinonim 
eu üragoga L. (v. ac.)

Cephal —, fgree.J v. çi Keplial —.
Gephalalgia, durere de cap, ca simptom pré

dominant la diferite morburi.
Cephalanthus L., (botan.) gen din familia Ru- 

biaceelor, tribul Naucleelor, ouprinde arbuçti sau 
subarbuçti eu ramuri cilindrice sau putin tetra- 
gonale ; frunzele caduce opuse sau verticilate câte 
trei sau patru; florile mici, albe-gâlbui, adesea 
Çlanduloase, întie caliciu çi corolà sûnt dispuse 
in capitule globuloase. Acest gen are vr’o 6 
specii, respândite prin Asia, Africa çi America 
tropicalâ çi temperatâ. C. oecidentalis L. (Bois 
bouton) din America nordicâ este singura specie 
cultivatà prin grâdini ca planta ornamentalâ. In 
Antile se întrebuinteazà aceasta plantâ contra 
afectiunilor cutanee çi veneriane. [Z. C. P.J

Cephalophore, se numesc moluscele Ptero- 
pode, Gasteropode çi Heteropode (v. ac.), adecâ 
moluscele eu cap distinct ca çi Cephalopodele, 
se deosebesc însâ câ sûnt lipsite de corona do 
tentacule, care-îneungiurâ gura.

Céphalopode, molusce eu cap distinct, pre- 
sentând o coronâ de braje (tentacule) în juriil 
gurei ; cuprinde Dibranchiile sau Acetabuliferele, 
adecâ molusce eu (louë branchii, ca caracatita, 
sepia, calmarul, etc. çi Teti-abrancbiilo sau Ten- 
taculiferele, molusce eu patrubrancliii, canautilul. 
(v. ac. articole.)

Cephalotaxus S. et Z., (botan.) gen de plante 
lignoase din fam. Coniferelor, tribul Taxeae, din
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China çi laponia, caractérisât prin desvoltarea 
spre maturitate a unei unice bace monosperme 
de fiecai’e con. Toate cele 4 speoii ale acestui gen, 
din care oitam ca mai cunoscuta G. drupacea S. 
et Z., se cultiva la noi îu liber. [A. Pr.l

Céphalothorax, divisiuuea anterioaràacorpului, 
compusâ din fusionaiea capului eu toracele, la 
Arachnide çi Crustacei.

Cephalotripsia, operatiune medicalâ, care con
sista in sfârîmarea capului unui enibrion, ce nu 
poate K nâsout, eu scop de a înlesni scoaterea 
lui din pantecele nàscâtoarei.

Cephalotus Labiil., (botan.) gen anomal de 
plante din fam. Saxifragaceelor, eu o unicà specie : 
G. foUicularis Labiil. din Australia sud-vesticà. 
Aceastâ planta inscctivoara, ale cârei foi inferioare 
(ascidii) se aseamënà mult eu urnele de Ne- 
penthes, se cultiva la noi în floràrii. [A. Pr.]

Cepheus, constelatiune pe omisfera nordicâ a 
Jirmamentului, îiitre ursa mica, bàlaur, lebëdà, cal 
(pegasul) çi Cassiopeia, eu rectascensiune delà 
290—100° çi declinafiune nordicâ delà 58—87°. 
Se compune dupa Heis din 159 stele visibile 
eu ochii liberi. Numele C. .se dériva delà C., 
regele Aethiopiei, bàrbatul Cassiopeei çi tatàl 
Andromède!. ,

CephuB, V. Vespi.
Ceplenifa, com. rur. în Rom,, j. laçi, compusâ 

din ü cât. eu 2384 loc. ; are 2 biserici çi 2 çcoale.
Cepçoare, (bot.) uumirea popularâ a plante! 

Alilum fistulosum L. (v. ac.)
Ceptura, com. rur. îu România, j. Prahova, 

se compune din càtunele : C. de sns, C. de jos, 
Soimescu Rotarii çi Malu reçu, eu preste 3000 loc., 
tofi agricultori çi podgoreni. Are o çcoalâ eu 2 în- 
vë(âtori, çi 4 biserici. Imprejurulcomunei s’au dat 
lupte între Români çi Turci.

Cor, numirea popularâ a arboreliü Quercus 
Gerris L. (v. ac.)

Ceracei, (bot.) care se aseamënà eu ceara, 
cum sùnt poliniile (v. ac.) delà unele Orchidée.

Ceram, (Serang), ceamai mareinsulàdin grupa 
Moluccelor sudice, 18,198 km'J. çi 100,000 loc.; 
foarte fructiferâ, darpufin cultivatà; pàdurile dau 
0 mulfime de lemue excelente. C. e posesiune 
olandezâ. Locuitorii sûnt Alfuri.

Cerambycidele, (zool.) famille a ordinului Co- 
leopter, tribiil Pentamera; cuprinde: Carabus 
auratus L., Calosoma sycophanata, Brachinus 
crepitans K., Harpalus, etc.

Ceramioa, arta olâritului. (v. ac.)
Cerargir. mineralj ohlorurâ de argint, se pre- 

sintà în cuouri sau in masse cristaline, cenuçii, 
albâstrue sau veitjue. Insotesce filoanele de sul- 
furà de argint. Gisemintele cele mai importante 
sùnt în Peru, Chili çi Mexico.

Cerastes, çerpe, v. Vipera.
Ceraçu, com. rur. în Rom., j. Prahova, com

pusâ din 5 cât. eu 2568 loc.; are 2 biserici çi 
2 .çcoale. In partea de nord a com., la locul 
uumit Pâducel, se vëd ruinele unei vechi cetâ(i.

Cerastium L., (botan.) gen din familia Cary- 
ophylleelor, trib. Al.sineelor, cuprinde plante er- 
bacee annale sau perenale, mai mult sau mai 
pufin përoase; frunzele opuse întregi sûnt varia- 
bile; tlorile albe sûnt dispuso în cime dicoto- 
mice terminale. Acest gen are vr’o’ 40 specii 
bine distincte, ce sûnt împràçtiate pe toatâ supra- 
fa(a pâmêntulüi. Prin pârfile noastre cresc mai

multe specii, dintre cari însemnâm pe G. ar- 
vense L., G. alpinum L., G. triviale Link., vulgar 
Stru na cocoçului, etc. Unele sûnt cultivato 
ca plante ornamentale pentru formarea de bor
dure, de mosaicuri, etc., aça este G. alpinum L., 
G. tomentosum L., etc. [Z. C. P.J

Cerasus Juss., (botan.) considérât de Bentham 
çi Hooker ca sectiune din genul Prunus L. (v. ac.)

Cerate, sè numesc în technica farmaceuticâ 
astfel de medicamente pentni usul extern, cari 
se pregâtesc prin coutopirea cerei eu gràsime 
sau reçinâ. (v. çi Tabulae ccratae.)

Ceratites, ammonit, gen fosil de molusc ce- 
phalopod, care se gâsesce în calcarul conohilior.

Ceratodus Forsteri Krefft, pesce din clasa 
Dipuoilor. Trâiesce în mlàçtinele din Au.stralia 
çi respirâ prin branebii, iar când se usucâ inlâç- 
tina respirâ prie plâmàni. Are un singur plâniâii 
nebifurcat, din care causâ ordinea, din care facu 
parte, se numesce Monopneumona, în oposipc 
eu Protopterus çi Lepidosiren, cari au plàmâmi! 
dublu, din care causâ ordinea lor se numesce 
Dipneumona. (Cf. R. Semon, V erbreitung, Lebens- 
weise uud Fortptlanzung des C. F. lena, 1893.)

Ceratonia L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Leguminoaselor-Caesalpineae, trib. Caasieelor ; 
singura specie G. Siliqua L. este arbore de mâ- 
rime mijlocie din regiuuea mediteranianà; fiun- 
zele îiitrerupt penate eu foliole coriace çi per- 
sistente; florile mici roçietice, polygame sau 
dioice, sûnt dispose în raceme. Fructul, cunoscut 
sub numele vulgar de Roçcovâ, este un le- 
gumen oomestibil, ce are un niiez diiloe, din 
care se preparâ un sirop çi un fel de vin. C. 
Siliqua L. (Roçcovul) se poate cultiva çi prin 
pâr(ile noastre sub cenil liber, daeâ se acopere 
iarna >Spre a nu degera. Semin(ele de Roçcovâ, 
se ()ioe, câ ar fi servit mai àntaiu de carate spre 
a cântâri pietrile scumpe. ' [Z. C. P.J

Ceratophylleae, (botan.) fam. de plante dico- 
tyle, erbacee, submerse, de apâ duloe, ou foile 
verticilate, dihotom-divise în lacinii sau foliole 
rigid-lineare, eu flori verticilate monoioe. Fructul 
e 0 nucâ fârâ albumen. Cuprinde genul Géra- 
tophyllum. [A. Pr.]

Ceratophyllum L., (botan.) unie gen de plante 
din fam. Ceratophylleelor (în privinja carac- 
terelor v. ^c.), respândit în câteva speoii pe în- 
treagâ auprafa(a globului, eu deosebire în zona 
temperatâ. La noi cresc: G. submersum L. çi 
G. demersum L., ambele poartâ numirea popo- 
ralâ de Cos or, de distins dupâ absenja sau pré
senta unei pârechi de spini la basa fructului.

[A. Pr.]
Ceratopsid, reptil desooperit în straturile so- 

matre, cari se gâsesc în partea de est a Mun- 
(ilor Stâncoçi din Amei'ica de nord, la Laramia, 
apai'tinênd cretaceului superior. C!. avea unul 
sau mai iiiultè coarne pe rostru ; ei formeazâ 
un tip foarte distins, care cuprinde, afai'â de genul 
Ceratops, çi genul Triceratops.

Cerâtu, com. rur. în Rom., j. Doljiu, compusâ 
din cât. C. çi Malaica, avênd 1675 loc., 1 bi- 
sericâ çi 1 çcoalâ mixtâ.

Cerh, (Gervina), famille a rumegàtoarelor. 
Cerbul nobïl saurogw, (Gervus elaphus), mamifer 
din fam. Cervina, ord. Artiodactylu, subord. 
Ruminantia. Are coarnele mari, foarte ramificate, 
urechi lungi cât jumëtate capul, gruniazul sub-
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tire, jos eu péri lungi. Përul vara reçu, iaina 
bran-cenuçiu, coada scurta. Lungimea corpului 
2 3 m., înâltimea la mnër 1-5 m., lung. co4ii 
15 cm. Trâiesoe în Europa ?i Asia, în cete, prin 
pàdurile nmntilor. Fuge foarte repede iji înnoata 
ou maï'e ràbdare. Se vêneazâ peutru carnea, 
pielea ai coaruele lui. C.-ii trâiesc în societate, 
respânditi prin codri seculari ; în Septembre, pe 
la piua Crucei, cel mai puternic C. adunâ toate 
vacile, çutele, la un loc, alungând pe toti cerbii 
eu furie. Dupa o luptâ înflorâtoare, pe viatâ gi 
moarte, triumful de i-egulâ e al C.-lui mai bë- 
trûn, care sdrobesce pe rival, sau îl aruncâ într’o 
prâpastie. Aceasta se numesce bâtaia C.-lor. Vê- 
uâtorii pândesc la astfel de locuri çi pugeâ C.-ii. 
Régula e a se pugea bëtrânul jalus, altcum remân 
gutele sterpe. Çuta poartâ 38—40 septëmâni, fatà 
în lunie un vitel, arareori doi. C.-ul ee poate 
pugoa din 1 Iulie pana în 15 Oot. ; iar guta din 
15 Oct. pânà în 1 lan. [I. S. Ç.]

G. aleeu sau Elanul, (Alces palmatus, Cervus 
alcesj, mamifer rumegâtor din fam. Cervina. Are 
coarnele foarte ramificate, unele ramuri sûnt 
late gi crestate. Oohii mici, ureebile lungi gi late. 
Giuniazul scurt, gros gi ou coamà pe partea de jos. 
Corpul butuoânos, membrele înalte, coada foarte 
scurtâ. Përul lung, des, brun-rogiu, pe picioare 
cenuçiu-alburiu. Lung. corpului 2-6—2'9 m., a 
co(}ii 10 cm., înâltimea la umeri l-9 m. Trâiesoe 
în cete prin pâduri mlâgtinoase. Stricâ arborUor. 
Astà(|i se aflà prin Rusia, Prusia, Svedia, Nor- 
vegia, Asia nord, gi America nordicâ.

C. Dama, (Cervus dama), mamifer rumegâtor 
din fam. Cervinelor, prd. Artiodactylelor. Are 
coarnele ramificate, ramurile sûnt late. Përul, 
iarna rogoat eu pete albe, vara cenugiu, fârâ pete. 
Coada neagrâ, jos albâ. Lungimea corpului 1-5 m., 
lung. oo^ii 20 cm., înâltimea la umeri 90 cm. Trâ- 
iesce selbatec în Africa nordicâ gi Asia sud-ves- 
ticâ. S’a adus gi în Europa centralâ pentru a-1 
aclimatisa.

C. Muntjac, (Cervulus muntjae), mamifer 
rumegâtor din fam. Cervinelor, seamënâ eu câ- 
priorul nostru. Lungimea l'20 m., lung. co^ii 
17 cm., înâltimea la umër 70 cm. Trâiesoe m 
muntii Himalaia, în Java, Sumatra, Bornéo.

Cerb, 1) C. în mitol. grecà. Aktaeon, un yê- 
nâtor renumit de pe muntele Pelion din Boeotia, 
a surprins în scaldà pe Artémis ((}ina lunei), 
care se scâlda eu mai multe nimfe. pinele s’au 
màniat pentru aceasta gi Artémis 1-a strâmutat 
pe Aktaeon într’un cerb, iar pe cûnii lui i-a 
fâout turbati de 1-au spinteoat. (V. gi Cerboaica.)

2) C. în pqveftîle romane. Eët frumos pleaeâ 
dupà Prosa, frumoasa pâmêntului, ajunge la locul, 
unde ea eu (Jinele se scaldà, gi se uitâ la ele, 
dar- Frosa eu (Jinele îl schimbâ în cerb gi el trei 
ani remase cerb, pânà ce într’o pegterà au(Ji 
ursitoarele (Jicênd, câse poate face iar om, daeâ 
vatrece prin càmeçile lelelor. — Ficiorul fript de 
sehe beù dintr’o urmâ de cerb gi se fâcù cerb, 
eu coarne de aur, (sau C. eu leagân de mâtasà 
pespate). — Afinlovind bugteanul, acesta se fâcù 
un cerb de aur gi bâgà pe Dafin în el. — Dn floior 
plecând dupa Ileana, omul eu pâscâlia lovi eu 
un bât pe tovarëg gi îl schimbâ în C. de aur, 
carenoaptea se fâceaiar ficior. — DarC. gi cântâ. 
De regulà o tigancâ mijlocesce la împëratul prâ- 
pâdireasuTQrü ficiprului schimbat în cerb. Acesta 
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vëijênd pràpâdirea, cântâ jalnic dupa sora sa, 
iar C., in care s’a bâgat Dafin, cântâ ca toate 
paserile. Spânul însâroinà pe Harap-Alb ca sâ 
aducâ împèratului «pielea C. -lui eu cap eu tôt. 
Acel cerb are o piatrâ în frunte de strâlucesce 
ca uni soare, dar nu se poate nime apropia de 
C., câci este golomonit gi nici un fel de armâ 
nu-1 prinde, însâ pe care 1-ar zâri, nu mai scapâ 
eu viatâ». (V. gi Cerboaica). [Atin.]

Cerberus la Romani, Kerheros la Greci, a fost 
un cane, închipuit de regulâ en trei grnmazi gi 
trei capete, iar coada ca un gerpe, un fruct al 
iubirii lui Typhon eu Échidna. C. e pus la poarta 
palatului lui Hades, a 4enlui lumii de jos, ca sâ 
pâzeascâ, gi pe ori cine lasâ sâ între, dar pe nime 
sâ iese, gi de lâtratul séu se cutremura lumea 
de jos. Orpheus ou puterea lirei 1-a îmblâmjit, 
Hercules 1-a învins gi adus în lumea dé sus, 
unde din spuma lui veninoasâ a crescut planta 
Aoonitum. [Atm.]

Cerboaica, în mitol. grec, a fost animalul sacru 
al (Jinei Artémis (Diana), simbolul migcârii uçoare 
gi al fugei iute. Artémis se închipuia ca vênâ- 
toare, urmatâ ori purtatâ de o C., ori gi în car 
tras de C.

C. în poveftile romane. Copilul Mâmer pâ- 
durii, vênând în pâdure; dâ de trei (Jine, oari 
se scâldau. El le urmân, dar ele se prefâcurâ 
în trei C. gi cea mai mare strigà; «Nu më sâ- 
geta, câ eu sûnt Elena doamna codrilor gi (jina 
florilor». — Odatâ sora Cerù delà frate, ca sâ-i 
aducâ lapte de cerboaicâ. [Atm.]

„Cerbul“, societate de împrumut gi pâstrare 
în Tîrgu-Jiu (Rom.) fundatà in lan. 1897 de în- 
vëtâtorü din Gorjiu, la initiativa învëtâtorului 
L. Arjooeanu, prin cotisatii lunare de minimum 
5 lei. 1897 avea capital gi fond de resorvà de 
3514 lei. Revirimentul 8151 lei 55 b. Numërul 
membrilor 60.

Cerburenl-laÿu, com. rur. în Rom., j. Argeg, 
oompusâ din 6 cât. eu 1150 loc.; are 4 biserici 
gi 2 gcoale ; pe teritorul acestei com. se gâsesc 
mine de lignitâ, însâ neexploatate.

Cerbu], v. Turoa.
Cerc, (lat. circus), legâturâ de fier sau delemn 

la vasele rotunde ; asociatiune, grupare în jurul 
unei idei; ori ce grupare rotundâ; fig. eferà, 
întindere in toate directiunile, limite bine pro- 
poitionate, împresurare, cuprindere : în între- 
gime. In geometrie: portiuneadin suprafataplanâ, 
cupi'insà în interiorul oircumferintei, care este 
0 linie curbâ, ale cârei puncte se depârteazâ égal 
de un puuct din interior, numit centrul circum- 
ferintei sau centrul oercului. Prin extensiune se 
(Jice în mod impropriu gi circumferintei tôt cerc. 
Linia dreaptâ, care unesce centrul ceroulni eu 
un punct al circumferintei, se (Jice raza oercului. 
Doué raze în prelungire dau un diametru. Acesta 
împarte circumferinta gi suprafata c0rc\rlui ,îu 
câte 2 pârti égalé, numite semicixcumïerinte, gi 
semicercuri, (Jicendu-se in mod impropriu gi se- 
micircumferintei tôt semicerc. Ori ce portiune 
din oiroumferintâ se numesce arc, gi centrul cir
cumferintei se (Jice gi centra al arcului, iar mij- 
locul aroului e punctul de pe arc, care îl împarte 
în 2 pârti égalé. Dreapta, care unesce extremitàtile 
unui arc, se (Jice coardà, iar dreapta, care unesce 
mijlocul arcului eu al coardei, se (jice sâgeaid ; 
sâgeataprelungitâtreoe prin centrul arcului. Por-
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tnunea clin auprafata cercului, cuprinsâ între arc 
$i Goarda sa, se (Jioe segment; iar por^unea din 
auprafata cercului, cuprinsâ între uu arc çi razele 
duse la extremitâtile lui, se 4ice sector.

Exista un raport fix între lungimea cir- 
cumferintei $i a diametrului ; acest raport, care 
este incomensurabil, se noteazâ eu it, fiind it 
= 3-14159265358979323846264338... In calou- 
lelè elementare sc ia tc = 3-14 sau tu = 3-1416. 
Mni — 1 ■' - — 33de mult se lua % = ^ (Archiniede) sau 
TU = (scriind 113355 çi separand în doue 
113 e numitorui, 355 numeratorul, Metius). 
Astfel, notând eu r raza, diametrul va fi. 2 r çi
vom avé a r~ = Trdeciciref. = 2 r-ju : lungimea 
ciref. e égala eu tc multiplicat eu de 2 ori raza.

Tôt TC represintâ çi raportul dintre cerc çi 
pâtratul razei : avem deci = tc, deci
= TC r * : supr. cerc. e égala eu % multiplicat ou 
pâtratul razei.

Cercari, stadiu de metamorfosare a câlbazei 
(Uistomum hepaticum).

Ceroel, 1) C., Nicolae, Român din secl. XVIII, 
care traduoe din latinesce în românesce trac- 
tatul lui Cristian Wolf de întroducere în ma- 
tematice. (Cf. A. D. Xenopol, vol. V. ; Xenopol 
çi Erbiceanu, Serbarea çcolarâ delà laçi.)

2) C.,Petru, Domn al Munteniei, fini lui Pëtraçcu 
cel Bun çi fratele lui Mihaiu Viteazul, n. 1541, 
la moartea tatâlui sëu fù exilât în Rodos, Tra- 
pezunt çi Cipru, pe unde învëfà limbi multe, 
mai aies italiana, în care scria çi versuri. El 
câutà sâ câçtige domnia Munteniei eu sprijinul 
Franciei, care voia sâ faeâ în resâiit un stat 
devotat intereselor sale, çi se duse (1579) la Paris, 
unde Henric III îl luà sub proteo(iunea sa. Trece 
prin Vene(ia, merge apoi la Constantinopole, unde 
dupâ mu]tegreutà(i c^tigà domnia în 1583. A vend 
nevoie de bani multi spre a lupta la Constau- 
tinopole, el se aratâ domn lacom çi crud. In 1585, 
când pârâsi scaunul, ducea eu sine în Transil- 
vania 40 de carë eu lucruri çi bani. In Tran- 
silvania i-se secuesti-eazâ averile, el însuçi este 
pus la închisoare, diu care preste 2 ani scapâ 
pe fereastrâ eu ajutorul unei frànghii, noaptea, 
lâsând în pat o pâpuçe. Merge la Borna çi câçtigâ 
pe lângâ Francia sprijinul papei. Vine la Con
stantinopole çi promite 1.000,000 galbeni, ad- 
versanil sëu Mihnea promite câ^i bani vor duce 
600j cai. Ucis de Turci 1590. (Cf. Tooilescu, 
P. Ceroel-, A. D. Xenopol, vol. IH.) [I. S. F.]

Cerceluÿl, numirea popularâ a mai multor specii 
de Fuchsia L. (Fuchsia splendens Zuc.) (v. ao.); 
tôt astfel se numesce prin unele locuri çi Con- 
vallaria majalis L. (v. ac.)

Cercetare, câutare de informajiuni, anche ta. 
G. prin martori, mod de probâ admis, în prin- 
cipiu, ori de oâte ori nu a fost ou putinja pârjii 
a-çi procura probâ scrisâ. <7. la fafa locului, 
se ordonâ de tribunale, cftnd C. prin martori sau 
expertisa este insuficientà pentru a face luminâ 
completâ. In Rom. nu numai unul sau mai mul(i 
din judecâtori, dar çi completul tribunalului sau 
curjii poate sâ fie chiemat a merge la fafa locului.

Cerohez, Christodol, general de brigadâ, n.
7 lan. 1839, întrat în armatâ ca sergent-cadet

în 1856, ajuns la gradul de colonel de infanterie 
la 1870; a luat parte în campania din 1877 ca 
comandantul Divisiei a 2-a; s’a distins în (Jiua 
de 28 Nov. la lupta delà Bucova, înti-ând îu 
Plevna ; a înaintat spre Vid çi a câ(}ut în spatele 
armatei turcesei, fâcênd numeroçi prisonieri çi 
luând 30 tunuri. La 1 Dec. 1877 a fost îna
intat general de biigadâ. La 19 Dec. a condus 
trupele sale bii distinsâ bravurâ la Smârdan, unde 
în mai pujin de 3 oare a luat eu asalt întàriri 
încungiurate eu çanjuri îndoite, armate eu tunuri 
çi apërate eu îndërëtnicie de numeroase trupe 
inamice. Din causa sânâtâîii sale sdruncinate s’a 
retras din armatâ la 1 Apr. 1882 çi la 12 lulie 
1885 a incetat din viajâ la laçi.

Cerchezl, popor nomad din Rusia euvopeauâ, 
în Circasia. Ei, dupâ Dulaurier, sûnt lipsiti de 
culturaintelectualâ çi nu ounosc scrisul ; de aceea 
nu au monumente scrise. Numai din când în 
când întâlnim în analele strâiue bucâji din istoria 
lor, din cari vedem oâ au fost neliniscifi de toate 
popoarele, cari au dictât legi Peninsulei ’raurice : 
Romani, Greci-Bizautini, Huni, Cazari, Ruçi, 
Mongoli çi Georgieni. Nimic însà nu le-a alâbit 
amoral de independentâ, çi ei s’aii libérât de 
aceçtia precum au putut. Este de mirât con- 
servarea obiceiurilor lor neschimbate din cele 
mai adânci timpuri : viajâ de brigancji çi pirafi, 
vên4are de sclavi çi prisonieri, oultul ospitalitàtii, 
regimul aristocratie çi feudal. Strabon spune, câ 
ei erau guvernaji de »Skeptonki« (purtâtori de 
souturi), cari aveau preste ei régi sau tiraui. 
Geograful d’Amasie a cunoscut la C. doué grade 
superioare ale societâtii lor: regii (actuali pckés) 
çi skeptonki sau nobilii mari; apoi sclavii eli- 
beraji, servi! çi solavii. C. n’au legi scrise, ci 
obiceiuri (odat) basate pe trei principii : ospita- 
litatea, respectai bëtrânilor çi dreptul resbuuârii. 
Afacerile comunale sûnt decise de o reuniune 
popularâ sub cerul liber, compusâ din principi, 
nobili çi chiar servi. Pentru ei »Vendeta« e un 
drept saoru. C. aparjin tipului celui mai frumos 
al rassei albe. Au în germen toate calitnjile mo
rale çi sûnt dedafi la cel mai îiialt grad de energie 
çi de activitate. Femelle lor rivaliseazâ în frum- 
sejâ eu cele georgiene.

CercisL., (botan.)gen din fam. Leguminoaselor- 
Caesalpineae, trib. Bauhinieae, cupriude 3 sau 4 
specii de frumoçi arbori ce crese îu Europa, 
Asia temperatâ çi în America borealà ; fruuzele 
simple sûnt alterne cordiforme, ovale, rotunde 
emarginate, pujin coriace çi de un frumos verde 
strâlucitor ; florile, cari apar înaintea franzelor, 
sûnt rosee çi dispuse în raceme sourto fasciouli- 
forme pe ramurile de un an sau pe cele^ mai 
bëtrâne çi sûnt uneori aça de numeroase, îneât 
acoper aproape totalmente ramurile ; fructul este 
un legumen (pâstarà) comprimât eu numeroase 
seminje ovoide negricioase. Din speciile acestui 
gen însemnâm pe C. Siliquastrum L. din sudul 
Europe!, care se cultiva foarte mult prin grâdini 
çi parcuri ca plantâ ornamentalâ. Lemmu seu 
are vine negrii, se poate lustrui çi se îotre- 
buinjeazâ în industrie. [Z. C. P.|

Cercomonas, protozoar flagelat. G. hominis A 
fost gâsitîn timpul epidemiei de choiera 1853—04 
în sârurile bolnavilor.

Cercopitheous, un gen de moiniije ; cele mai in- 
semnate sûut: C. sabacus, C. diana, C. aethiops,
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C. mona, C. cephus, G. ruber, G. fuliginosus. 
Traiesc în Africa. Ble sûnt nisce moimite foarte 
frumoaae, curate çi vesele.

Cereale, (bucate pane) se numesc plantele 
(lin familia Gramineelor, ale càror boabe serveso 
la nutritiunea omului $i animalelor, çi sûnt tot- 
odata indispensabile. Cultura lor a fost consi- 
deratâ totdeuna drept basa culturii çi civilisa- 
(lunii umane. Ele sûnt plante annale çi bienale, 
sau semenâturi de toamnâ çi de primâvarà, ou râ- 
dâoinile fasciculare, paiul gel la interior, ou mai 
milite noduri la mijloc, capi le asigurâ tenacitatea, 
çi üoi'ile dispuse în spic, compua din spiculé, ou 
una sau mai multe flori. Boabele lor sûnt gdlaçe 
ori îmbrâcate în o ooaje groasâ çi asprâ. Ele 
sûnt învëlite în nisce pleve glumae aspre, cari 
se termina de oele mai multe ori în nisce fepe 
lungi çi aspre. Fac parte din gnipul C.-lor ; grâul, 
Ti'iticum sativum, sêcara, Secale cereale, orisul, 
Hordeum vulgare, ovësul, Avena sativa, meiul, 
Panicum milliaceum, porumbul, Zea mays, ma- 
luHle, Sorghum vulgare çi hrifca, Polygonum fa- 
gopyrum, care din punot de vedere botanic face 
parte din familia Polygoneelor.

Cerealia, la Romani serbâtoare în onoarea 
()inei Ceres (v. ac.) Cultul 4inei Ceres (la Greci De- 
meter) s'aîntroduslaa. 258 al Romei. C. se (ineau 
delà 12—19 Apr. çi înoepeau eu ludi romani çi 
procesiune în cire, apoi în 4ina din urmâ se 
încheiau eu ludi cereales, resp. Cerealia. Preo- 
tesele 4inei purtau haine albe çi cununi de grâu 
pe frante. La C. agronomii se ospetau, în circus 
se (ineau alergàri eu cai. [Atm.]

Cerebellum, partea mica a creerului, din groapa 
inferioarâ a oàvâliei capului. Astâ pârticicà a 
creerului este organul, care reguleazâ raiçoârile 
muçohilor corpului animal. • [St.]

Cérébral, ce se référé la creeri.
Cerebrin, sau Phrenosin, o substanfâ chimicâ, 

ce se extrage din creeri prin alcool fierbinte; 
tormeazâ inici globule[e transparente, 

Cérébro-spinal, sistemul, creerii, mëduva spi- 
iiârii çi nervii.

Cerebrum, v. Creeri.
Ceremiÿi, popor finez al Rusiei europene, în 

guvernamentele ; Viatka, Kazan, Simbirsk, Orem- 
bm-g çi Perm. Ei înçiçi se numesc Maris 
(oameni); numele de C. (orientali) li-s’a dat de 
Morduani pentru oà Iccuiesc la est de aceçtia. C. 
erau un popor pastoral, dar fîind restrinçi în 
posesiunUe 1er, au devenit agricoH, cultivând 
cereale, multe vite çi albine. Sûnt foarte igno- 
ran[i; neavênd Utere alfabetioe, n’au pâstrat 
nimic veohiu din cultul, din legile çi din istoria 
1er. Ce sciu, sciu din tradi(iune. Limba lor e un 
amestec dispiâout de finezâ, tartara çi rusa. C. 
numërâ ânoâ 200,000 indivi4i, dependen]! de 
Rusia din 1469. C. considéra femeile ca sclave 
çi le vend ca pe marfà. Daoà s’a câsâtorit fe- 
ineia lor nu mai aratâ nici picioarele sale, nici 
përul sëu. Femeile çi fetele iubeso a se împo- 
dobi eu brâ(âri çi inele. Incâltàmintea lor e hi- 
doasâ; tôt astfel çi îmbrâcâmintea. Basa vietii 
sociale o formeazà lucrul în comun. Impârtesc 
umnea propor[ional eu numërul membrilor fa- 
iniliei. Furtul e privit eu groazâ; hotul e ex
clus din comunitate. Criminalul, exclus, ne- 
niad adâpostit de nimeni, finesce adesea a se 
omorî singur.

Cérémonial, (iat.) totalitatea formalitâ[ilor ob- 
servatela ocasiuni solemne. G. de curie sefixeazâ 
de fleoare curte însaçi. G. de stat e basat pe 
obiceiu ori pe învoialà reoiproeâ. De C. inter
national se |ine observarea ordinei de raug eu 
ocasiunea convenirilor suveranilor, la audience 
solemne ale solilor çi la salutarea nâilor. C. s’a 
desvoltat în imperiul bizantin, a trecut în occi
dent mai fintâiu la curtea lui Carol cel Mare, çi 
çi-a ajuns culmea sub Filip II (1556—1598) în 
Spania çi sub Ludovic XV (1715—1774) în 
Francia. Numai în timpul moi non s’a abandonat 
striote(a C.-lui în occident; în orient însâ, mai eu 
sama în China, pana în 4iua de a4i exista un 
C. foaiie sever. [V.]

C. religioase s’au instituit de bisericâ ca sa se 
celebreze liturgia eu mai mare solemnitate, sa se 
administreze sacramentele eu mai multâ devo- 
(iune çi sa se deçtepte în credincioçi sentiments 
pii. C. instituite de bisercâ variaza în diverse 
timpuri çi locuri. (Cf. Drouven, De re sacramen- 
taria, ed. IL Venetiis, 1756, tom. I., p. 123 uu.)

Ceremoniar, clericul (preot ori diacon), care 
asistâ episcopului, oând acesta pontiûcâ, çi gri- 
jesce, ca toate C. sa se execute în ordine çi 
punctuos. [Dr. I. M.l

Ceremuç, afluent din dreapta al Prutului, 
se compune din împreunarea a douë-pârâuaçe, 
cari isvoresc din mun^i apuseni ai Bucovinei 
despre Maramureç ; despârtesce Bucovina de Ga- 
lifia, çi primiud în sine mai multe parae, mai 
aies din (Ireapta, se revarsS la Nepolocàuf în Piut.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Cerere, petifiune. G. de casatiune sau récura 

în casafiune, G. de revisiune, oâi extraordinare 
de atac în contra hotârîrilor definitive. (V. art. 
Curte de Casatiune çi Revisiune.)

Ceres la Romani, (Demeter, marna pamêiitului, 
la Greci), 4>na agriculture!; ea a învëtat pe 
oameni ca si are çi semene fructe. ipeara ei a 
fost în deosebi Sicilia çi mai bucuros petrecea 
pe campiile delà Enna (un çes roditor). Aretusa 
a dat odata ospëtare pentru 4eii din Sicilia çi 
atunci Proserpina, fata 4iuei C., eu soatele sale 
de joc culegea flori de pe câmp, dar Pluto a 
ràpit pe Proserpina. C. a oâutat-o çi n’a aflat-o, 
iar stelele i-au spus, ci numai 4eul Sol (soare) 
scie unde se afli. Sol îi çi spune çi la plangerea 
Cererii lupiter a decis, ca Proserpina (4ina se- 
inêntei, semênta însaçi) jumëtate de an si çeadi 
la Pluto, çi jumëtate de an (resirirea, înflorirea 
çi coacerea semêntei) la mama-sa. C. a avut douë 
serbitori de frunte, în 12—19 Apr. (rugiciuni 
la câmp pentru rodirea grânelor) çi în August 
dupi seoeriç (multâmiri pentru roduri) çi femeile 
îi sacrificau bucatele, ce s’au cules la începutnl 
seceiiçului. In onoarea 4>ne' s’au dat çi ludi 
cereales, iar templul ei, numit Aedes Cereris, s’a 
zidit la an. Romei 258. [Atm.]

Ceres, primul planetoid.
Ceresin, ceari minerali, aflându-se în piment, 

de unde se scoate çi rectifici în fabrici ; coloarea 
e albi eu mires de picuri. Se folosesce ca su- 
rogat de ceari la fabricatiunea luminilor çi pentru 
împregnarea hârtiei, lemnului, gipsului, pielei çi 
tesëturilor. [E. Câmpeanu.]

Ceretto Sannita, oraç în provincia italiani 
Benevent, eu 6343 loc. (1881); residenja unui 
episcop; viticulturi, postivirii.

bü’"
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Cereus Haw., (botan.) gen de plante din fatn. 
Cacteelor, trib. Echinocacteae, respândit în 
America tropicalâ çi subtropicalà; caractérisât 
prie tulpina costata, adese elongatâ çi ramificata, 
fârâ foi sau aceste squameforme çi eu ovarul 
exsert. Dintre Cactee C. giganteus Engelm. din 
Mexico nou atinge cea mai considerabilâ înâl- 
time de ca. 20 in. Multe din specii înfloresc 
noaptea. La noi în florârii cea mai cunoscutâ §i 
mai respândita specie e: G. Ch-andiflorus Mill. 
de pe Antile. [A. Pr.]

Cerldwen, în mitol. oeltioâ muierea lui Hu, 
a 4evilui creator, §i marna lui Arthur, cari fac 
O trinitate (treime), iar Arthur se 4ioe unitatea 
1er, Hu represintâ principiul masculin în na- 
tura întreagâ, iar C. principiul femenin, femeni- 
tatea lumii.

Cerlgnola, oraçîn provinoiaital. Foggia (Apulia), 
eu 24,446 loc. (1881) $i culturâ de bumbac. Aici 
repurtarâ la 28 Apr. 1503 Spaniolii o strâlucitâ 
victorie asupra Francesilor. In apropiere se vêd 
ruinele vechiului oraç apulic Salapia.

Cerigo, cea mai sudicâ dintre insulele ionice, 
vecbiaXyttera,dedicatâ (Jeitei Aphrodite ; apai^ine 
nomarohiei grecesci Argolis-Corint ; are 277 tma. 
?i 10,524100.(1889). Produce grâne, vin, olive, 
oi $i câpre. Capitula e oraçul Kythera (805 loc.), 
eu portul Kapsali (162 loc.). Spre .sud-est se aflâ 
mica insula Antikythera sau Cerigotto, în ve- 
chime loc de refugiu pentru pira(i.

Cerinthe L., (botan.) gen de plante erbacee, 
adese annale, eu foi glabre, însa eu puncte tuber- 
culate, din famiUa Boragineelor, tribul Borageae, 
respândit eu deosebire în regiunea mediteranâ. 
C. minor L. »pidosnic< sau >somnoroasâ< e specia 
cea mai comunâ la noi, ea cresce si în Europa 
centralâ ; C. aspera Rth. se aflâ în Dobrogea si 
Moldova inferioarà; G. àlpina Kit. în regiunea 
alpinâ si subalpinâ a Europei sudice si medie 
(s. e. si în Caipa(i.) Specii de C. întimpinàm 
uneori cultivate în grâdini. [A. Pr.]

Cerita, minerai, silicat de cérium, lantan, didim, 
calciu si fier hidratat. Se presintâ în cristale rom- 
bice si se gàsesce la Riddarhytta în Westmauland 
(Svedia.)

Ceriu, firmament (v. ac.) In întele.sul dogmatic 
(biser.)C. estelocul, unde Dumneejeu îsi manifes- 
teazâ gloria sa clar si intuitiv alesilor sèi, anume 
ângerilor si sutletelor fericite, cari, precum se 
exprima sf. Scripturâ, îl vëd fa(a la fa(â, (Mat. 
17, 10; I Cor. 13, 12). C. se mai (Jice lumea spi- 
ritualâ si nevë(}utâ, în oposi(ie eu cea corporalâ 
si vë()utâ de pe pâment (Ef. 1, 10).

Cerime se numesoe si boltitura pe arcuri a 
bisericilor. [Dr. Is. Marcu.]

Cerfum (Ce), corp simplu; se gâsesce în can- 
titate micâ în diferite combinatiuni naturale, 
precum : fluoeerit (tluorura de Ce), monazita, eu- 
xenita; în cantitate mai mare se aflâ în cerità 
(600/o).Metalul liber are greutatea atomicà 139-9, 
se oxideazâ, aprin(}êndu-se la aer; are densitatea 
6‘72. C. a fost descoperit de Cronstedt în Cerita 
(v. ac.) Mai tàr()iu Mosander reounoscù în pre- 
tinsul C. âneâ doue metale: Lantan si Didim. 
La înoeput a fost obtinut sub formâ de pulbere 
gri, foarte oxidabilâ. Astâ(Ji se ob(ine topit în 
cuptoml lui Moissan. Formeazâ compusi mai im- 
portan[i eu oxigenul, chloml, carbonul, precum si 
diverse sàruri ca: sulfat, azotat, carbonat; de

asemeuea formeazâ compusi, în cari C. îutrâ ca 
compus la minimum si maximum în acelas tinip. 
C. si compusii lui nu au întrebuintare nici in- 
dustrialâ, nici chimicà. S’a încercat întrebuin- 
tarea oxalatului în medicinà.

Cermei, (magh. GsermdJ, corn, mare în Uug., 
cott. Arad, situatâ lângâ rîul Sartis. In analele 
vechi apare la 1421). Are 508 case, eu 2746 loc., 
(1773 Româm gr.-or.). Biserica s’a zidit la 1786, 
Scoala e regulatâ. Teritonil: 10,510 jug. catastr. 
pâment arâtor; industrie de casà, pomàritul, stu- 
pâritul, mâtâsâritul, prâsire de cai, vite cornutc, 
oi si porci. Tirgurile delà C. au bun renunio. 
Statiunea càii ferate, ofloiu telegrafic si posta 
îu loc. [f]

Cerna, rîuri, 1)C., afluentpestânga al Dunârii, 
isvoresce din poala muntelui Gàrdomauu, Rom., 
j. Mehedin(i, curge spre sud-vest ; înoepénd delà 
gura rîuletului Craiovifa, (un mic afluent pe dreapta 
al C.-ei) pânâ la Precipiciul Fetei formeazâ granita 
între Banatul Timisan si Rom., apoi trece pe te- 
ritorul Banatului, formând romantica vale, în 
care se aflâ Bâile Herculane ; dupa ce primesc» pe 
dreapta rîuletele Mehadica ji Ohaba, unité ou 
Belareca, se îndreaptâ spre sud si din jos de 
Orsova veche se varsâ în Dunâre. Pe malurilo 
C.-ei era âneâ pe timpul Romanilor o cetate eu 
numele Tierna sau Tserna. 2) C., cel mai în- 
semnat afluent pe stânga al Oltetului, isvoresce 
în muntele Cursorul (Corsoru), Rom., j. Vâlcea, 
curge delà nord câtrà sud-est în directie aproa|)c 
paralelâ eu Oltetul pânâ în dreptul coin. Mâl- 
dâresci, de unde se îndreaptâ spre sud-ve.st si 
se varsâ în Oltet putin mai jos de com. Ote- 
telisu. Cel mai mare afluent al C.-ei e Cerni- 
Soara. 3) C., afluent pe stânga al Muresului (Trs., 
cott. Hunedoara); isvoresce în muntii Poiana- 
Rusca, curge mai ântâiu càtrâ est, apoi spre nord- 
est si din sus de Deva se varsâ în Mures, [nt.j

Cerna, com. rur. înRom.,j.Tuloea, cul8781oc., 
în majoritate Bulgari, apoi Turci si pufini Ro- 
mâni ; ocupatiunea lor e agricultura si prâsirca 
vitelor; are 2 biserici si 1 scoalâ eu 2 învètâtori.

Cernagora, numele sêrbesc al Muntenegrului 
(v. ac.I

Cernala, rîu în Crimea, isvoresce din apropiere 
de Baïdar si se aruncâ în fundul bàei Sébas
topol. Aoi Rusii, lângâ podul delà ïraktir, furâ 
niuiioi(i de Francezi si Sardinieni în 16 Apr. 1855.

Cernât, Alexandru, general roman, n. 17 lau. 
1828. f 8 Dec. 1893. La 1852 sublocot., colonel 
la 1866, gen. de brig. la 1873, gen. de diy. la 
1877. Ministru de resboiu la începutul resboiuliii 
independenjei, C. predâ portofoliul resboiului lui 
BrâtianUj fiind numit comandant-sef al armatei 
române in Bulgaria, în care calitate luà parte 
la învestirea Plevnei. C. avù o înaiutare repede 
(în 26 ani general) si ajunse la functiunile cele 
mai înalte ale ierarchiei militare; fiind distins 
eu mai multe decora(ii si medalii înalte : virt. mil., 
Steaua si Cor. Rom., sf. Ana, sf. Gheoglie, etc. 
In tôt timpul oarierei sale C. s’a distins prin 
taot si întelepjiune în comandâ, calitâti cari 
îl fâceau a fi mult stimat si iubit. Corpul qli- 
cierilor armatei române a ridicat prin subscrip- 
tiune bustul lui, care s’a asezat în fa(a coman- 
damentului oorp. 2 de armatâ în Bucuresci.

Cernâtescu, familie boier. de preste Ult, pose- 
dând satul Cernàtescii lângâ Jiu. lu hrisoave fa-
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miliare se întàlnesc pe la începutul secl. XVIII; 
çi sûnt probabil de origine de làngâ riul Cerna.

Cernâtesou, P. I., profesor de istoria univ. la 
Universitatea din Buouresci. f 21 luüe 1892. 
Scrieri; Comp. de istoria gen. ed. III, 1873; 
Istoria contimpuranà delà 1815—1871, traduceri 
çi prelucràri fârà valoare. , [D. E.]

Cernauca, comunâ rur. în Bucovina, câp. 
Cei'nâut, j. Sadagura, ou 2360 loc., (1781 oi't, 
369 cat. çi 210 mos.); mo^ie boiereascâ, parochie, 
çcoalâ primarâ, posta. [Dr. I. G. Sbiera.]

Cernâul, (germ. CsernowiUJ, capitala Buoo- 
vinei, ora? autonom, açezat parte pe costiçuri, 
|)arfe pe çes,-làngâ Finit. C. e reçedinta, mitro- 
politului gr. or. al Bucovinei çi Dalmatiei, sediul 
giivernului terii, al dietei, camerei de oomerciu, 
directiunii postelor, directiunii de finante, al bri
gade! de infant. 59, comandei gendarmeriei tel<ii 
ni-. 13, al directiunii de geniu. C. are un hotar 
de 57-65 kma. çi 54,171 loc. (1890), (7624 Eomâni, 
10,384 Ruteni, 27,256 Germani, 76 lOPoloni), între 
cari 17,356 Ovrei; în gamisoanâ: (2174 ficiori) 
regimentul de infanterie bucovinean »Principele 
Eugen» nr. 41 çi excadronul 3 din regim. de 
dragon! bucov.-gali(ian «Baron de Piret* nr. 9. 
Românii din C. se tin mai mult de clasa cultâ, 
cei de prin suburbii sûnt în partea cea mai 
mare agricultori, pàlmagi. Sûnt çi vr’o câtivame- 
seriaçi : dulgheri, cioplitori de piatrâ, ace.çti din 
urmà mai aies prin Clooucica çi au çi o sooie- 
tate numitâ »Fràtia«. C.-ul are 5 suburbii: Ca- 
liceanca, Clooucica, Horecea, Roça (Roç) çi Mà- 
iiâsteriçte.

Zidiri: Reçedinta mitropolitanâ ziditâ la 1864 
pânà 1875 în stil bizantin dupa planurile lui 
Hlawkas, constâ din trei palaturi mari, între ele 
e 0 ogradà spatioasâ çi împodobitâ eu straturi 
de flori çi eu doué rânduri de saleâmi. In pa- 
latul nord-vestic se aflà sala sinodalâ, odàile 
mitropolitului çi ale archimandritilor, biurourile 
coDsistorului, capela mitropolitanâ eu un turn 
înalt çi aurit ; çi multe alto odâi de loouit. Pa- 
latul nord-estic, deasemenea eu un turn înalt 
çi aurit, se numesce casa preotilor. Pânâ nu de 
mult loouiau acolo mai multe familii. Totodatâ 
se mai afla acolo cabinetul de lecturâ al socie- 
tâtii academice ; «Junimea», tipografia preoteascâ, 
etc. In palatul sau aripa sud-vestieâ se aflâ se- 
piinariul clérical gr.-or. archiepiscopesc, fundat 
îu 1826. Cu acest institut e împreunatâ çi çcoala 
cantoralâ gr.-or. înteineiatâ în 1838. Sus locuieso 
aluninii seminariali — mai toti romani — çi pre- 
positii loi-, jos e biuroul decanului delà facultatea 
teologioâ, biblioteca seminarialâ, salele, unde se 
titt prelegerile teologice. Sus se mai aflâ o ca- 
pelâ, unde se roagà seminariçtii seara çi dinii- 
neata, iar jos e capela seminarialâ, unde merg 
teologii Dumineca çi serbâtoarea la bisericâ. Corul 
seminariçtilor se duce de régula la catedralâ. Bise- 
ricuta seminarialâ e o frumsetâ atât în privinta 
picturei, càt çi a constructiunei ei architectonice.

l'atedrala archiepiscopalâ, zidire cu cupole, dupâ 
luodelul biserioei »Isac« din Petersburg, nu dé
parte de reçedinta, fundatâ 1844 pe spesele fon- 
dului religionar gr.-or., sflntitâ în 1864. Hramul 
ei e la Pogorîrea Spiritului sfànt. Reparatâ în 
1896. Personalul ei e : un archipresbiter, un deu- 
tereuon, un exarch, un archon, un periodeut, 
un archidiacon, un diacon, doi cantori, doi pa-

raeclesiarcbi. Deutereuonul e predicator pentru 
limba romànâ; exarchul catedral e totodatâ çi 
predicatorul ei pentru limba ruteanâ. In suburb. 
Caliceanca se aflâ o bisericâ veche de lemn, 
transmutatâ din oraç în 1876 pe spesele fon- 
dului. Ea a fost fâcutâ de comuna bisericeascâ 
în 1783 pe locul biserioei, ce se numia »dom- 
neascâ<. Bisericâ domneaaeâ a fost fâcutâ do 
principele Moldovei Nicolas Alexandre înainte 
de 1735, iar în 1779 a fost mutatâ delà C., de 
pe piata sflntei Maria de làngâ fàntàna turoeascâ, 
la Çerâutii de jos.

Bisericâ sfàntului Nicolas, fâcutâ din lemn, 
înainte de 1748 de boierul Stroescu, Staroste din 
C., reparatâ în 1779 çi a doua oarâ în 1885. 
Bisericâ sfintei Faraschive, làngâ çoseaua capi- 
talâ, ziditâ pe locul unei biserici vechi de lemn. 
Afarâ de acestea biserici se mai aflâ çi o bi
sericâ micâ, ziditâ din piatrâ pe spesele erarului 
judiciar la 1827 ; e situatâ în ograda tribuna- 
lului penal. La cimitir se aflâ çi o capelâ, în care 
sûnt açezati episoopii reposât! ai Bucovinei : Do- 
siteiu Cherescul, Bendella, Blazevici çi Morariu 
(Andrievici); numai osemintele lui Hacmanse aflâ 
înmormêntate în catedralâ. — Biserici strâine 
sûnt: bisericâ romano-catolicâ, cea a iesuitilor 
çi a greco-catolicilor (a unitilor) çi cea evangelioâ. 
Apoi mai este templul jidovesc, sinagoga cea mare 
çi alte multe mai mici.

I^coale: Universitatea Francisco-Iosefinâ cu trei 
facultâti : teologicâ gr.-or., juridicâ çi fllosoflcâ, cu 
279 studenti (1891—92) çi 36 profesori, (v. art. 
Universitate), fundatâ la 1875. Gimnasiulgerman 
superior o. r., înflintatîn 1808, cuopt clase vechi çi 
pe làngâ acestea àncâ noue clase paralele. In anul 
çcolar 1892/3 a fost cercetat de 98 Romani, 100 Ru
teni, 84 Poloni, 442 Germani. 1 çcoalâ realâ supe- 
rioarâ, 1 çcoalâ industrialâ în legâturâ cu 1 çcoalâ 
comercialâ. Pedagogiul german. Aici se cresc în- 
vëtâtorii romàni çi ruteni, tôt aça çi învëtâtori- 
tele ! Inaintea lui era preparandia — cursul pre- 
parandial — ziditâ pe spesele fondului gr.-or. 
în 1848. Mai târcjiu, în 1852, a fost aceastâ pre- 
parandie raodificatâ, iar în 1860 reorganisatâ. 
In 1870 s’a fundat în locul ei pedagogiul c. r, 
Gu dînsul e împreunatâ o çcoalâ de exercitiu 
cu patru clase pentru copile çi alta de patru 
clase pentru bâieti, apoi mai sunt douë clase — 
cursul preparator, — unde se pregâtesc copilele, 
çi 0 clasâ de bâieti pentru primirea în anul I 
al pedagogiului. Pe làngâ dînsul mai este çi 
çcoala penti-u luorul de mânâ çi grâdina do copii. 
Çcoala realâ superioarâ gr.-or., înfiintatà àncâ de 
pe la 1851; çi mai multe çooale poporale.

Sodetàfi : Societatea pentru cultura çi litora- 
tura poporului roman în Bucovina, fundatâ în 
1862. Societatea politicâ «Conoordia*, fundatâ în 
1885. Societatea «Doamnelor romane», fundatâ în 
1890. Ea are preste 25 de filiale prin or^e çi 
prin sate, çi desvoaltâ o aotivitate intensivâ çi 
bineouvêntatâ. Sub priveghiarea ei se aflâ un 
internat de copile çi un ours de limba romànâ. 
Societatea »Armonia« pentru desvoltarea musicei 
vocale. Societatea «Academia ortodoxâ», pentru 
literatura retoricâ çi musicâ bisericeascâ, Socie
tatea academicâ «Junimea», çi Societatea »Lu- 
mina« a cantorilor romàni în Bucovina, fundatâ 
în 1891. Afarâ de acestea mai sûnt çi multe 
societâ(i strâine.
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Biblioteei: Biblioteca terii, a universitatii ; bi- 
bliotecB pentra tinerimea românâ, înfiinjjatà de 
Societatea pentru cultura çi literahira românâ; 
biblioteca seminarialâ, a Academiei ortodoxe, a 
Junimei ; biblioteca poporalâ bucovineanâ, edatâ 
de seminariçti, încetatâ acuma; biblioteca »Lu- 
minei«, etc. Cabinete de cetire sûnt: cel al So- 
cietâ^ii pentru cultnrâ çi literaturâ, cel al Âca- 
demiei ortodoxe, cel al Junimei çi cel scâpâtat 
al Luminei.

Piefe: Fiat a capitalâ eu o cruce catolicâ pe 
dînea. Piata »Austriei« eu statua »Austria« lu- 
cratâ în marmorâ. »Piata lemnelor», eu statua 
sf. Nepomuc çi biserica lesuifilor. Piata «Rudolf*, 
ç. a. — Induària nu e însemnatâ (mori ou vapor, 
berârie) ; comerciul ou producte agricole, lemn, 
rachiu, vite, lânà, piei, etc., e aproape exclusiv 
în mànile Ovreilor çi Armenilor.

Istoria: Fasa ântâia: delà început pânâ 
la împreunarea Bucovinei eu Austria (1777). 
De C. ca loc de vamâ se face amintire ântâiaçi- 
data sub Alexandru cel Bun (uric : 8 Oct. 1407) 
çi sub Vodâ Petru (Suceava 29 Oct. 1456). C. 
n’avea pârcâlabi ori ispravaici, ci numai Sta- 
rosti: «cei mai bëtrâni mai mari* preste tîrg 
çi tinutul lui. Cemâutenii plâtiau '/lu parte din 
fructele lor mànàstirei Schitului mare din Ga- 
litiaruric delà VodàGhica, 13 Iulie 1659). In 1764 
era Staroste din C. Pâun. Starostele çi marele 
oâpitan din Cotman n’au mai existât dupa oou- 
parea Bucovinei. B e s b o ai el e, ce au atins C.-ul : 
in 26 Oct. 1497 Albert, regele leçeso, e bàtut 
de Stefan cel Mare în pâdürea cea întunecatâ 
a Cosminului. Scâpând Albert, dupa acel mâcel 
sângeros, fuge de acolo prin C.; C. a fost ars 
între 1508—10 çi 1527—38 de oatrà Poloni; po 
timpul domniei lui Vasile Lupul de câtrâ Tatari 
(1660). In resboiul dintre Euçi çi Tnrci, provocat 
de Carol XII, regele Svediei, se dâ o luptâ la 
C. ; dupa paoea delà Belgrad (1739) Ruçii, re- 
întoroendu-se preste Nistru, duo ou dînçii multi 
Moldoveni, între cari çi Cernâuteni, etc. In 
urmarea atâtor resboaie, jâfuiri çi prâiji, C.-ul 
nu putea sa iee nici un avent mai însemnat. 
Pe la jiunëtatea secl. XVIII C. avea numai o 
ulitâ mai mare. Pe lângâ aceastâ ulitâ erau açe- 
zate casele — mai bine ()is bordeele — vr’o 200, 
dupa un raport al trimisului englez Porter, care 
trecù în calea sa delà Constantinopole prin 
C. (1762). Casele erau de lemn, de lut, ori îm- 
pletite din nuele, acoperite eu paie, stucb çi 
trestie. Bdificii publiée erau înainte de 1774 
cele trei biserici ; sf. Nicolae, Paraschiva çi bi
serica sfintei Maria (Adormirea).

Fasa a doua (1777—1897). Dupa ocuparea 
Bucovinei de câtrâ anstriaci s’a întrodus in ea 
administratie mUitarâ, bine organisatâ, eu ge- 
neralnl Enzenberg în frunte. Cancclaria terii era 
în C. In C. mai era un director districtual çi 
un auditor: cel dintâiu îngrijea afacerile admi
nistrative çi politice, cel de pe urmâ afacerile 
juditiare. Enzenberg mai întroduse, fârâ a se 
atinge de status quo, un fel de magistrat pro- 
visor, constâtâtor din vornicul oraçului, 4 pâ- 
rinti orâçenesqi ca consilieri, un scriitor, 4 servi- 
tori judeoâtoresci çi 2 strâjeri de noapte. In 1786 
se delâturà administratia militarâ çi se întroduse 
cea civilâ — oficiul cercual (Kreisamt) — ca mijlo- 
citor între boieri çi supuçi, deçi nu pe calea cea

mai scurtâ. Dupâ couscriptia din 1787 erau în 
C. 2686 suflete. ’feava era un cerc al Galitiei çi 
supusâ guvernului din Liov. Câpitanul cercual 
locuia în C. Lângâ dînsul mai era çi un coinisar 
cercual. In 1787 numërul caselor era de 414. 
Casele au început a se zidi din material mai 
solid, din cârâmidâ çi piatrâ. Lucrul mergea eu 
spor, câci casele de piatrâ erau libéré de birul 
statului prin 30 de ani çi de birul tîrgului prin 
10 ani. $i comuna aducea multe jertfe în scopul 
mârirei oraçului, cumpârând delà proprietaii 
loc de zidit çi case. Colonii: Delà împreu
narea Bucovinei eu Austria, au început a în- 
curge în te^irâ coloniçti de prin alte tei'i ca 
spuza; mai aies din Galitia: Poloni, Mazuri, 
Euteni, Ovrei — între cei sositi çi multi am- 
ploiati, — prin ce s’au amestecat limbile foarte 
tare. Lit.: Dr. loh. Polek, Ausgewâblte Capitel 
aus dem Gedenkbucbe der rom.-katb. Pfan-e zu 
C., Czernowitz, 1890; Idem, Historische Skizze 
în Osterr. Stadtebuch. Wien, 1888; Idem, Ge
neral Spleny's Besebreibung der Bucovina. Czer
nowitz, 1893; Wickenhauser, Molda; Dr. I. V. 
Paçcan, Cernâutul çi suburbiile sale, în «Familia*, 
an. XXXII, etc. (Cf. çi art. Bucovina.)

Cernavoda, com. urb. în Rom., j. Constanta, 
pl. Megidie, situatâ lângâ Dunâre aproape de 
mâretul pod Carol I, eu 2235 loc., între cari 
1359 ort., 269 oat., 537 mobamed. çi 70 mosaici ; 
are 1 bisericâ ort. eu 2 preoti çi 2 geamii eu 
2 hogi; 2 çcoale rom., una de bâieti çi alta de 
fete, eu 1 învëtâtor çi 3 învëtâtoare; mai are 
çi 0 çcoalâ musulmanà. Loc. se ocupâ eu agri- 
cultura, prâsirea vitelor, pescuitul çi comerciul. 
In portul delà C. numërul anual al bastimentelor 
de rîuri înteate çi ieçite e ca. 1339, iar al celer 
de mare e de ca. 142. Totalul importului çi 
al exportului se evalueazâ la 4.976,478 lei. 
Lângâ oraç se gâsesc ruinele vechiului Axïpolis 
al Romanilor. Slavii au numit aceasta localitato 
C., iar sub Turoi s’a numit Carasu, ca çi balta 
cea întinsâ dintre cele 2 brate ale Dunârii. C., 
debuçeul vâii Carasu asupra Dunârii, situatâ pe 
drumul cel mare ce conduce delà Mâcin sau 
Hîrçova asupra Silistriei, pe termurele drept al 
fluviului çi la capëtnl vestic al pragului dobro- 
gean, închis odinioarâ prin aça nnrnitele «Valuri 
ale lui Traian*, trase din Dunâre la Marea Neagrâ, 
ocupâ 0 positiune strategicâ importaùtâ, raâritâ 
a^i prin constniirea podului preste Dunâre. In 
timpul puterii Turcilor C. constituia umü diu 
sprijinele liniei de apërare, indicatâ între Dunâre 
çi Marea Neagrâ, mai aies prin Valea Carasu, 
çi ale cârei urme de organisare se vëd prea 
bine a(Ji în tôt lungul acestei depresiuni, mai 
aies la C., Megidie çi Constanta. Mai numeroase 
sûnt urmele de întârituri între C. çi Megidie. 
Oraçul ocupâ fundul depre.siunii pe marginea 
Dunârii. Dealurile delà nord (C. çi Dermengm), 
cel delà sud (Tetera B ai ru), luate în _în- 
tregul lor constituesc circuit çi comaudâ Dunàrea 
çi depresiunea Carasu ou cel pufin 60 m. : ele 
poartâ spre Dunâre urine de baterii, cari des- 
coper prea bine pâuza fluviului ; iar spre est 
urme de diverse uvrage çi ohiar tabere întârite, 
construite în scopul vedit de a intercepta coinu- 
nicatiunea pe Dunâre çi cea do pe uscat. Uvra- 
gele la nord coroneazâ dealul C. çi desooper de
presiunea lacurilor Purcaretu-Ramadanu-Tibrinu,
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oari singure constituesc un sériés obstacol la 
nordnl deçresiunii C. La sud de C. ating Du- 
nârea done >valuri romane», onul deasupra sa- 
tnlni Cochirleni, altnl la jumètate distantâ dintre 
acest sat çi C., ambele îçi au flancurile estice 
sprijinite pe balta Carasu. La est de C. un 
crâmpei de »val roman» barezâ valea Cai’asu. 
Luata în întregnl sëu, aceasta posi^une se pre- 
sintâ în conditîuiü tactice destul de avantagioase 
pentru a se puté organisa în cap de pod, care se 
inlezneascâ manevrele strategice în Dobrogea.

[lannescu.]
Cerne, Titus, compositor çi musicograf, n. 

16 Iulie 1859 în laçi; a studiat un timp mate- 
maticele la univ. din Ia?i çi apoi ingineria la 
çcoala de Poduri çi Çosele din Bucuresci. Pa- 
siunea sa pronuntiatâ pentru musicâ îl fâcù a 
pârâsi aceste studii, precum mai târ(}iu çi cele 
de architecturâ la Paris. Studiile musicale, în- 
cepute în conservatorul din laçi, çi le-a con
tinuât la conservatorul din Paris çi apoi la cel 
din Bologna, unde a ob^inut diploma de mâiestru 
compositor. In acelaçi timp a fost admis çi în 
sectiunea mâiestrilor compositori ai Academiei 
fllarmonice boloneze. A scris diferite bucâfi co- 
rale, apoi romante pentru voce çi piano, can- 
tata »Ester«, pentru soli, cor çi orchestra, exe- 
cutatâ în diferite rânduri în laçi, o uverturà 
pentru orchestra, o liturgie pentru voci bârbâ- 
tesci, a arangiat pentru cor cântece poporale çi 
a redactat revista musioalâ »Arta« (v. ac.). Actual 
çef al corului bisericei sf. Spiridon din laçi çi 
mâiestru de musicâ la seminarul Yeniamin ; se 
ocupâ eu publicarea unui »Dictionar musical», 
ajuns déjà la litera E, op care va face sâ dis- 
parâ 0 adevêratâ lacunâ din literatura romanâ.

Cerneala, substan{â lichidâ, care se întrebu- 
inteazâ pentru scriere eu condeiul çi pentra 
tipârit ; ea este de diferite colori. C. neagrà, se 
face fierbênd sulfatul fieros (calaicanul) eu gogoçi 
de stelar, confine deci tanat çi galat de fier. 
Scrisul eu aceasta C. se înroçesce eu timpul, 
din causâ oâ sârUe de fier se transformâ în oxid 
de fier. C. de alizarinà, se face eu indigo ; în 
solutia de indigo în acid sulfuric se adaugâ sulfat 
fieros, apoi se fierbe eu gogoçi de stejar. Aceasta 
ataeâ condeiele, când contine un rest de acid 
liber. C. foarte bunâ se face din extractul de 
lemn galbën, tratat eu alaun amoniacal, sulfat 
de cupru çi putin acid sulfuric. C. rofie se face 
eu carmin, disolvat în amoniac, în vechime se 
fâcea din cinabru amestecat eu gumâ. C. al- 
hastrà çi violetà se face din colon sintetice de 
anilinâ. C. pentru marcarea rufelor se face eu 
nitrat de argint sau eu negru de anilinâ. C. sim- 
paticâ de diferite varietàti, eu care scrierea este 
necoloratà, devine însâ ooloratâ prin înoàlcjire 
sau prin reactiuni chimice.

Cernetu, fostâ com. urb. în Rom., j. Mehe- 
dinfi ; pana la 1842 capitala acestui judeî, iar 
astâijj e alipitâ la com. urb. Turnu-Sevérin.

Cernlca, sat în Rom., j. Ilfov eu 606 loc. ; 
face parte din com. rur. C.-Câldâraru. Làngâ 
acest sat se alla mânâstirea de câlugâri C., si- 
tuatâ pe douë insuie din lacul Colintina; mâ
nâstirea C. s’a fundat de marele vomie C.-Stirbey 
la 1608; a durât dupa aceea mai bine de 1 secol, 
dar apoi s’a pnstiit din causa unei ciume mari. 
La 1781 se stabili aici archimandritul Gheorghe

çi dete mânâstirei noua viafâ ; astâdi e una din 
cele mai impopulate mânâstiri ale terii, numerând 
121 câlugâri. Aici este o bibliotecâ eu càrti bi- 
sericesci foarte vechi. Delà satul çi mânâstirea 
C. s’a numit fortul nr. Yin al cetàtii Bucuresci, 
situât între fortul Pantelimon nr. VII çi Câtelu 
nr. rS çi între bateriile 7—8 çi 8—9 în pai tea 
esticà a capitalei. C. e un fort de a 3-a màriine.

Cernigov, oraç în Rusia europ., capitala guver- 
namentului eu acelaç nume; pe dreapta Desnei; 
17,100 loc. Este un oraç comercial, eu o epis- 
copie, fabrici de postav, de pânzâ, de .sàpuu, etc. 
Este îneungiurat eu un meterez de |)àrnènt çi 
apërat de o cetâ^ue încungiuratâ de un simt çi 
palisade. Catedralâ (din secl. XI), casa iinp. de 
orfeline, çcoalâ imp. de arte çi meseiii, gininasiu 
çi seminar. Ca vechiu oraç polono-ruteaii, ei-a 
odinioarâ capitala ducatului-palatinat. Primai |m- 
latin polon fu în 1635 Martin Polinowski, ultimul 
în 1784 Ludovic Wilga. Fundarea acestui oraç 
dateazâ din secl. X. El trecù în mânile'Ruricilor, 
principi de Scandinavia. In 1321 el fù recucerit 
do Gedymin, mare duce de Lituania, iar în 1479 
fù cucerit de ’farul Ivan Vasilievici. In 1579 fù 
reluat de Poloni. Reocupat de Moscovici, cl fù 
restituit Poloniei în 1634 çi reluat de uou de 
Moscoviti în 1609.

Cernobog, Cernoboh, Czarnybog, în mitol.slav. 
(Jeul întunerecului ; C. stâ în fa(â eu Belbog, ()eul 
alb çi al luminei. [Atin.]

Cernomorskil okrug, district în uord-vestul 
guvern. rus. Caucasia, dealungul terimirului 
nordic al Mârii Negre, eu 239,000 loc. ; vochia 
popora(ie cerchezà a emigrat 1864 în ïuicia, 
in loculei s’au colonisât Ruçi, Germani çi Romani.

Cernosionul, (pâment negm), pâment humos 
negru, în Rusia sudioâ. C. aflându-se pâuâ la o 
adâncime de vr’o 2 metri, este cel mai productiv; 
0 fâçie dintr’însul se continua çi în Roniânia, 
formând partea cea mai roditoare a (ei-ii.

CernovicI, Arsénié, patriarch sêrbesc la Ipec, 
t 24 Ont. 1706. C. a lucrat mult pentru ridi- 
carea lui George Brancovici, fratelo initropolitului 
ortodox Sava Br. din Ardeal, pe tronul Sôrbici, 
numai ca eu atàt mai uçor sa poatâ elibera pe 
Sèibi de sub dominatiunea turceascâ. La 1690 
circa 80,000 Sêrbi (v. ac.) de toatâ etatea çi scxul, 
sub conducerea lui C., au emigrat în Ungaria do 
frica Turcilor, cari déjà ocupaserâ cea mai mare 
parte a Sêrbiei çi ameninjau çi Belgradul. C. çi-a 
câçtigat mari mérité pentru poporul sêrbesc din 
Ungaria, exoperându-i delà împ. Léopold, în 
schimbul ajutorului dat contra Turcilor, deplina 
independen(â bisericeascâ, aça precum pretinde 
dreptul canonic al bisericei ortodoxe, çi niai 
multe privilegii nationale politice, respingênd 
alianta oferità de George Râkoczy la 1704 in 
contra împëratului. Intre altele Léopold prin 
diploma sa delà 21 Aug. 1690 le asigurà Sêrbilor 
folosirea calendarului iulian, alegerea patriar- 
ohului, pe care îl recunoasce totodata çi de cap 
al tuturor ortodoxilor din imperiu, apoi folosirea 
neconturbatâ a averii çi scutirea de dare ; prin 
patenta delà 11 Dec. 1690 îi scoate ou total do 
sub jurisdictiunea autoritàtilor regnicolare, ca sâ 
nufieîmpiedecati mai départe în exerciarea drep- 
turilor lor, iar la 4 Mart. 1691 le permite a-çi 
alege voivod national, încredintându-i aoe.stuia 
çi comanda supremâ preste trupele serbesci.] ,
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Gerografla, (lat.-grec.) procedeu de a grava în 

cearâ; consista în aceea, câ o tabla de cupru se 
acopere eu un strat de cearâ, pe care apoi se 
face desenul. Liniile desenului se taie în cearâ 
pâuâ pe tabla, çi pe urmà se reproduo pe cale 
galvanoplasticâ. C. se folosesce eu deosebire în 
America pentm facerea hartelor çi planurilor.

Cerone, Domenico Pietro, musicograf ital., 
n. 1566 in Bergamo, delà 1592 în Spania, maestru 
al capelei lui Filip II çi Filip III, 1608 la eapela 
din Neapole ; f 1613. Sorieri : Regole per il canto 
ferme (1609); El melopeo y maestro, tractado de 
niusica theorica e practica (161.8), probabil o lu- 
crare copiatâ dupà manuscriptul pierdut al lui 
Zarlino.

Ceroplastica, arta de a forma din cearâ obiecte 
plastice, s. e. modèle, statuete, flori, etc.

Ceroxylon H. B., (botan.) gen de palmieri, 
trib. Areceae, din Granada noua çi Venezuela. 
Speciile âcestui gen, dintre cari ca cea mai cu- 
nosoutâ: C. andicola H. B., dau cearade palmier 
(v. ac.) ; ele se cultivà la noi în florârii. [A. Pr.]

Cerretti, Luigi, poet italian, n. 1738 în Mo- 
dena. 1765 prof, de retoricâ la univ. din Mo- 
dena, apoi director de studii în Bologna, mai 
târijiu prof, universitar în Pavia. f 1808. Opéré : 
«Poesie e prose scelte», (2 vol.) ; »Instituzioni di 
eloquenza», (2 vol.).

Cerro Gordo, pas în Mexico, 64 km. spre nord- 
vest delà Veracruz, cunoscut prin învingerea 
Americanilor de nord, comandati de Scott, asupra 
Mexicanilor în 18 Apr. 1847.

Cerçitori, câlugâri, v. Mendican(i. Cersitoria 
în statele moderne este opritâ ca pâgubitoare 
pentru desvoltarea sim(ului économie al popo- 
rului. De sâraci se ingrijesce asistenfa publicâ 
(v. ao.) Cf. çi art. Vagabon(}i.

Certamen, fiat.J luptâ pe întrecute, emulare, 
disputa.

Certa puncta, numire data unei patente a imp. 
Maria Teresia din 1769, prin care s’au régulât 
rapoiturile între domni çi iobagi, aducênd acestora 
mai multe uçurâri. (Cf. Bari|iu, Ist. Trs. I 385.)

Certepartie, (ital. carta partira, franc, charte 
partie, engl. charter-party), în comerciul maritim 
scrisoare de încârcare a mârfurilor în vase pentru 
transport pe ape.

Certeze, comunâ micâ în Ung., în partes nord- 
estioâ a T'erii Oaçului, sub poalele muntilor de 
(.'àtrâMaramureç, ou 1100 loc. rom.; are pâduri 
imense, pline de 6are selbatice, pâmèntul însâ 
e slab, poporul trâiesce mai mult din oârâuçie ; 
în hotarail oomunei se aflâ çi apâ mineralâ bunâ 
de beut.

Certificat, în gen. ori ce atestat, ori ce dovadâ 
scrisâ. Certificaie fcolare siint actele oficiale, 
eliberate de autoritâ(ile çcolare, pentru a proba 
posedarea unui titlu çColar. Absolven(ii çcoalelor 
primare urbane (4 clase) çi rurale (5 clase) capëtâ 
C. de absolmre, dupâ care se înscriu la o çooalà 
secundarâ. Absolvenfii çcoalelor normale primare 
trec un examen genei’al de capacitate, dupâ care 
capetà C. de capacitate çi în virtutea acestui 
C. BÛnt numifi în învêtâmènt în ordinea de clasi- 
ficafie de pe tablou. Prin o lege mai nouâ des- 
niü(audu-seîn Rom. examenulde bacalaureat, to(i 
elevii absolvenfi ai color 2 seefii de liceu snperior 
y°r câpëta un C. de absolvire, dupà care se vor 
inscrie la Universitate. [G. Gh.]

Certitudine, siguran|â deplinâ.
Cerulariu, fCaerulariusJ, Mihail, patriarch în 

Constantinopole, s’a distins piin apërarea ener- 
gicâ a doctrinelor çi drepturilor bisericei orien
tale fa(à de înoirile întroduse în biserica apu- 
seanâ çi fa^â de nouele încercâri ale patriarchului 
din Roma a fi recunoscut ca cap çi preste bi
serica din resàrit. Papa Léo IX aflâ bunâ oca- 
siune a-çi asigura suprema(ia preste patriarchii 
de resârit atunci, când împëratul bizantin Con
stantin Monomachul stâruia a câçtiga ajutorul 
papei contra Normanilor, cari amenintau (orile 
bizantine în Italia. C. în(elegénd cà împëratul 
este aplecat a jertfi drepturile bisericei de re- 
sârit pentru a câçh’ga ajutor, sciù de timpuriu 
sà paraliseze pertractàrile între împërat çi papâ. 
Pâçirea resolutâ a patriarchului, care sus(inea, 
câ daeâ ar fl admis un primat în bisericâ, acela 
compete eu mai mare drept patriarchului din 
Constantinopole, avù de urmare noue încordàri 
între resàrit çi apus, cari se terminarà eu ex- 
comunicare reoiproeà La întrevenirea împëra- 
tului solii papali participâud la sinodul din Con
stantinopole (1054) çi neputênd venî la o înte- 
legere, au pubhcat anatema asupra resâritului, 
aflsându-o de biserica Sf. Sofli, iarâ patriarchul 
çi episcopii resâritului mâbnindu-se pentru 
aceasta au ars sensoarea de anatemisare a papei 
çi au aprobat sorierile lui C. asupra apusului, 
cari combâteau folosirea pânei nedospite în 
cuminecàturà çi alte înoiri întroduse în biserica 
apuseanâ. De atunci dateazâ desbinarea între 
biserica de resàrit çi de apus.

Cerusa, (albde plumb), carbonat basiode pluinb, 
se întrebuinfeazâ in picturâ pentru facerea ooloarei 
albe. Composifia ei este : 2 C08 Pb -|- Pb (OH)a. 
C. se face în industrie, întroducêud bioxid de 
carbon (CO,) într’o solu(iune de acetat bazio de 
plumb. (V. çi Alb de plumb.)

Cerusit, minerai, carbonat de plumb, se pre- 
sintà în prisme rombice, uneori tabulare, ter- 
minate prin piramidà, e de coloai’e albâ sau 
incolor; C. e un minerai de alteratiune agalenei, 
çi se gâsesce în general la partea superioarà a 
filoanelor plombifere. El se formeazà çi astâtji în 
oonducte de plumb. Cri.stale frumoase vin delà 
Mies, Friedrichssegen, Pribram, Leadhills, etc.

Cervantes, Miguel de C. Saavedra, cel mai 
mare scriitor spauiol, n. diutr’o familie de nobili 
scâpâta(i la 1547 în Alcala de Henarez aproape 
de Madrid. Soldat în 1571, pierdù un brat în 
lupta delà Lepante, luà apoi parte la campania 
din Algeria, unde fù prins de corsari çi (inut 
5 ani în robie. Dupâ ce fù rescumpërat mai luà 
parte la trei campanii çi dupâ ieçirea din armatâ 
trâi în mare sârâcie exercitând functii subalterne, 
acusat çi (inut la închisoare pentru neoràndueli 
de serviciu çi neapreciat de conipatrio(i pentru 
scrierile sale, pànà la moarte, 1616. C, a fost 
unul din întemeietorii teatrului spaniol modem ; 
preste 20 comedii çi drame, dintre cari cea mai 
însemnatâ este Numancia, scrise el pànâ la iyirea 
lui Lope de Vega; dar dupà succesele obtinute 
de acesta, C. care-i recunoscea pe deplin inc- 
ritele, se lâsà de teatm çi din piesele sale nu 
publicà decât 8, singurele can se pâstreazà. Se 
încercà çi în pastoralà eu Galatea, dar mai 
târcjiu el insuçi criticà acest gen fais. Apoi scrise 
12 novele, pe cari le publicà la 1613 çi în sfîrçit
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capodopera sa Don Quijot do la Mancha, ùnul 
din cele mai admirabile romane din toate lite- 
raturile, în doue parti : I publioatâ la 1605, II 
la 1615, dupa ce în acest interval un necunosout 
publicase o continuare nesàratâ a primei pà4i. 
Eroul acestui roman, om râtâcit de citirea ro- 
juanelorcavaleresci, apucnndu-sedeîntreprinderi 
nepotrivite eu lumea in care trâia, este cea mai 
minunata imagine a celor ce nu înteleg reali- 
tatea luorurUor, ci trâiesc conduçi de fantomele 
im^inatiei lor. Sancho Pança, scutierul lui Don 
Quijot, eu bunul sëu simt terre à terre çi eu 
egoismul sëu instinctiv, este imaginea triviali- 
tâtii vulgare; amêndouë aceste tipuri sûnt con- 
duse delà început pana la sfîrçit eu cea mai 
stricts conséquents. Alte scrieri mai sûnt : Per- 
siles çi Sigismonda, roman posthum, §i Câlàtoria 
la Ppnas, o alegorie satirioa. Traduoeri roniâ- 
nesci : Prima a lui I. R. {Eüade Radulescu) dupa 
traducerea francezâ presourtatâ çi lipsitâ de va- 
loare a lui Eloiian, Bucuresoi, 1840; a doua a lui 
St. G. Vêrgolici, publioatâ în parte în »Conv. üt.«

Cervenia, com. rur. în Rom., j. Teleorman, eu 
2227 loc. agricultori ; are 1 biserioâ eu 2 preoti 
$i 1 çcoalà eu 1 învëtàtor. Intinderea oom.'e de 
preste 6000 hect. ; solul e de o calitate superioarâ.

Cervera, numele mai multor oraçe în Spania, 
mai însemnate: 1) C., Giudad, în prov. Lerida 
(Catalonia), ISngâ rîul C., într’o vale bogatâ în 
oliyi, yii çi eereale ; C. are 4151 loc. (1887), bi- 
sericâ în stil gotic, mânâstire çi un castel. Filip V 
întemoià aci 1717 o universitate, care mai târ(}iu 
se uni eu cea_ din Barcelona. 2) G. del Rio 
Alhama, oraç în prov. Logrono (Castilia veche) 
ou 4964 loc. 3) G. del Maestre, oraç în prov. 
Castellon de la Plana (Valencia), 2428 loc. ; în 
apropiere cariere de marmorâ. 4) C. de Pisuerga, 
oraç în prov. Palencia (Castilia veche), 1167 loc., 
raine de càrbuni.

Cervera, Don Pascual y Topete, contraadmiral, 
comandantul suprem al flotilei spaniole în res- 
boiul ispano-american, n. 18Febr. 1839, s’a distins 
în Cuba, în Africa çi în luptele eu Carliçtii, are 
decoratii numeroase ; în jumëtatea a doua a lunei 
Maiu 1898 i-a succès a ajunge eu flotila spaniolà 
în portul Santiago de Cuba fârâ nioi un incident; 
la începutul lui lunie respinse atacul ameri- 
canilor.

Cervicapra, (zool.) o specie de Antilope.
Cervidae, (zool.) v. Cerb.
Cervin, Mont, germ. Matterhorn, pisc în 

forma de obelisc în Alpii Penninici, între Pié
mont çi cantonul elvetian Vallis, 4505 m. înalt. 
Pe C. s’au urcat prima-datà turiçtii engl. Hudson, 
Whymper, Hadow çi Lord Douglas in 14 lui. 
1865 ; la reîntoarcere însà trei inçi, împreunâ 
eu un câlâuz, au oâcjut în abis.

Cervus, (lai.) cerb. (v. ac.)
Ces, (mus.) V. do bémol.
Cesalpini, Andrea, botanist, n. 1549 la Arezzo, 

t 1603 ; profesor la Pavia. In scrierea sa : 
De plantis libri VIII sûnt cele dintâiu înee- 
puturi de clasiücatie. A mai scris: Appendix 
ad libres de plantis.

César, v. Caesar.
Cesarini, Iulian de, cardinal, n. 1398. Sub 

papa Martin V ajunse episcop. A prédicat în 
Gerraania contra Hussitilor; 1431—38 a présidât 
conciüul din Basel ; 1439 a luat parte la per-

tractârile pentru reunirea bisericei orientale eu 
cea apuseanâ. A périt în lupta delà Varna (1444).

CesarottI, Melchiore, poet ital, n. 1730 în 
Padua, unde a fost prof. univ. pentru 1. gre- 
ceascâ çi ebraioâ ; f 1808. Mai cunoscute sûnt 
traducerile sale din Ossian çi a Iliadei ; pentru 
poesia sa »Pronea«, adresatâ lui Napoléon I, a 
câpëtat pensiune. Editia operelor sale (1805—13) 
cuprinde 42 'volume.

Ceslu, V. Caesium.
Cesiune, stramutarea la o a treia persoanâ 

(Gesionar) a drepturilor oreditorului original 
(Gedant) fatâ de debitorul sëu (Cesionat). 
Obiectul C.-ii poate fi ori ce pretensiune, care 
nu este strîns legatâ de persoana creditorului, 
ca s. e. întretinerea. C. eu privire la voinfa 
creditorului original poate fi voluntarâ, tacitâ 
San silnicâ. Rela(iunea între cesionar çi cesio
nat e tôt aceea, care a fost între cedant çi 
cesionat pe basa principiului : nemo plus juris 
ad aUum transferre potest quam ipse habebat, 
de aceea cesionatul poate validita çi contra 
cesionarului toate esoeptiunile, cari le-ar fi putut 
validita fa(a de cedant. Cedantul însâ respunde 
cesionarului nu numai pentru existenfa vala- 
bilâ a pretensiunei, ci dupa legile unor state çi 
pentru solvabUitatea debitorului. Dacâ creditorul 
cedeazS pretensiunea sa mai multor persoane, 
cesionar e acela, câruîa mai Sntâiu i-a cedat-o, 
çi debitorul, dacâ a fost avisât despre cesiune, 
numai acestuia are sa solveascâ; când întâietatea 
nu se poate constata, pretensiunea se imparte 
égal între tofi cesionarii, iar dacâ aceasta e in- 
divisibüâ, to^i cesionarii se considéra de creditori 
soHdari. Cf. Cod. civ. rom. art. 1391—1404 
despre stramutarea creantelor çi 1122—1127 
despre C. bunurilor. (V. çi Benefioiu de C.)

Ceçme, port în Asia micâ, în fa(a insulei 
Chios, eu 20,000 loc. çi o citadelâ'. Aici repur- 
tarâ Ruçii asupra TuroUor o strâlucità învingere 
în lupta navalâ delà 5 luhe 1770.

Cestoda, Cestoidi sau Cestodele, viermi 
plathelminti, parasiti, eu mai multe genuri, nu- 
mite toate popular cordea sau panglicâ.

1) Ténia solium, viermeie solitar, lung de 
10—12 metri, format din 800—900 segmente 
(proglotide) rectangulare, lipite cap la cap ; la una 
din extremitâti se aflâ capul pu(in mai mic ca 
mâgaiia unui bold, purtat de un gât filiform, ale 
câmi segmente scurte merg din ce în ce crescênd 
mai tare în lungime, eu cât se apropie de cealaltâ 
extremitate a corpului. (v. Uustr.) Capul presintâ 
deasupra lui douë coroane din 26 oroçete çi 4 yen- 
tuse, prin ajutorul cârora se fixeazâ de parefii in- 
testinului. Din causa vietii parasitare gura çi apa- 
ratul digestiv au dégénérât, nutriflunea se face 
prin porii outiculari de pe suprafata corpului. Fie- 
care segment este un individ hermafrodit eu organe 
bârbâtesci çi femeiesoi. Ouele fiind înghitite de 
câtrâ porci, coaja lor se distruge çi embriomd, care 
se formase în interiorul lor, se desvoaltâ în sto- 
raacul porcului. Bmbrionul presintâ 6 croçete 
(Larva Hexanta), eu cari sparge pâretii aparatdui 
digestiv çi merge de se fixeazâ în muçchi, luâhd 
forma unei vésicule albe de mârimea unei boabe 
de mazere, numitâ Gysticercus cellulosae. Dacâ 
omul mânâncâ carne de porc, afinsâ de cysti- 
oerci, ei cresc îndatâ ce au ajuns în stomac çi 
preste cât e va septëmftni ajung tenii de câte un
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metru, care se fixeazâ eu oroçetele çi traiesce 
în intestinul subfire.

2) Ténia mediocanelata traiesce tôt în intestin 
la om, însâ are oorpul const. din 1200—1300 
segmente, nu presinta oroçete çi oysticercii, 
traiesce în carnea de bou. Présenta teniilor în 
intestine provoaeâ adeseori accidente de epiiep- 
sie, dureri abdominale, gbiorâituri, fiori, vârsâturi, 
diaree sau constipatiune, çi daeà unele pei'soane 
conserva aparentele sânàtâtii, altele devin foarte 
anemice. Se combat teniile ou scoartâ çi râdàcinà 
de rodii, semintade bostan (dovleac), Kousso, etc. 
Trebue observât sa iasâ capul, câci în cas con- 
trar se înmultesce repede prin muguri.

3) Ténia Echinococus, constituit din patru 
segmente, lungâ de 3—6 mm., traiesce în in- 
testinul subtire la câui, dar e foarte primejdioasâ 
din causa, ca cysticercul se desyoaîtâ în maiu 
la om, ajungênd de mârimea unui ou çi a unei 
portocale, cunoscut sub numele de Kyst hyda- 
tic sau Èchinococ.

4) Ténia erassicollis, în intestine la pisicâ. 
Cysticercul, numit fasciolaris, traiesce în maiu 
la çoarec sau guzan.

5) Ténia coenurus, în intestin la cane ; Cysti
cercul, numit cerebralis, traiesce în creer la miel.

6) Ténia marginata, în intestin la cane ; Cyst., 
numit tenui collis, în peritoniul rumegâtoarelor.

7) Ténia crassiceps, în intestin la vulpe ;
Cyst., numit longi collis, în cavit. toracicâ la 
çoarecele de camp. [Dr. N. Leon.]

Cestrum L., (botan.) gen de plante lignoase din 
fam. Solanaceelor, trib. Cestriueae, din America 
ti'opicalâ çi subtropicalâ. Din causa florilor fru- 
moase (corola infundibuliformâ, galbenâ, roçie 
sau purpurie) çi a odorului lor delicios se cultiva 
la noi în Qorârii unele specii, s. e. C. elegans 
Schlecht., C. aurantiacum Lindl., etc. In patria 
lor alla aplicare medioalâ ca fébrifuge, résolu
tive, etc. Sucul delà C. oppositifolium Lam. îl 
foloseso indigerrii oa un venin énergie, în care 
moaie vîrfrrl sâgetilor lor. [A. Pr.j

Cestus, la Greci çi Romani un brîu, pe care 
îl încingeau femelle pe sub sîn. Nu é de a se 
confunda eu zone, care se încingea preste mijloc.

Cestus Veneris, mic animal de mare din 
clasa Ctenophorelor (v. ac.), de forma unei façii 
sau unui brîu.

Cesurâ pausà mica, ce se face lamijlocul versu- 
rilor mai Ittngi, când se cetesc sau reciteazâ ; C. se 
înseainnà prin. doue linii verticale. C. se nrrmesoe 
dieresd, când coïncide eu fines unui tact din vers.

Cetacea, sau Chifii, un ordin al animalelor 
mamifere. Se deosebesc de celelalte mamifere 
prin forma membrelor, cari sûnt prefâoute în 
rnnotàtoare. Corpulgol, seamënâcu ai pescilor, dar 
înnotàtoarea codalâ este orisontalà (nu vertioalâ, 
ca la pesoi). La piept au o pàreche de tife. 
Sûnt animale mari, trâiesc în mari. Capul li-e 
foarte mare, n’au grumazi. Piolea e foarte 
groasâ çi gr-asà. Pe spate se ridicâ pielea for- 
mând o înnotàtoare dorsalà. Le lipsesce scoica 
urechii. Nàrile ies la frunte ; prin ele dau va- 
porii de apâ din plâmâni, cari condensându-se 
se transforma în nisce coloane visibile de apâ. 
C. n'au dinfi, ci nisce table cornoase nuinite 
fanoane. Trâiesc în cete, în màrile tuturor 
zonelor çi se nutresc eu plante sau eu carne. 
Cele mai însemnate specii sunt : Dugongul

(Hallicore dugong), Delfinul comun (Delphinus 
delphis), Narvalul (Monodon monoceros), Ca- 
chalotul (Catodon macrocephalus) lung de 20 m., 
Chitul cel mare sau Balena (Balaena mystice- 
tus) lung de 20 m., greu de vr’o 100,000 kgr. 
ç. a. (V. ac. art.)

Cetate, ori ce positie militarâ apêratâ jur îm- 
prejur de fortifioa(ii permanente. C. mari, ca 
Bucuresci, cari au forturi împrejur la distante 
mari, se nrrmesc Câmpuri retrançate.

Cetatea, numele mai multor locaJità(i în 
Rom. çi Trs., dintre cari mai însemnate sûnt;

C0stoda;(Tenia solium).
a capnl, b porii genitali; 1 capul mûrit; a rostrui, b croçete, 

cc ventuse; 2 croçet isolat.

1) G., colintt în j. Buzeu, cât. Càrlomânesci, ce 
domina gurile vâilor Buzeu çi Niçcovu, impor- 
tantâ din punct de vedere strategie çi archéo
logie ; mai toatâ massa sa e plinâ de hârburi de 
variate forme çi din diferite epoce. 2) G., urme 
de cetate în j. Doljiu, corn. Co(ofenii din dos, 
probabil din timpul nâvâlirii barbarilor; e situatâ 
pe vîrful unui deal avênd forma triunghiularà ; 
spre vest se vëd urmele unui zid gros çi înalt 
de 8 m. In aoelaçi judef se mai gàsesc i-uine 
eu numele de C. în com. Bistrifu pe malul stâng 
al Dunârii, zidita, dupa monedele, ce s’au gàsit 
acolo. probabil pe timpul lui Septimiu Sever. 
3) G., com. rur. rn j. Doljiu, situatâ dealnngul 
malului stang al Dunârii, compusà din cât. C. 
çi Dlmit, avend 3366 loc., dintre cari 200 sûnt: 
Bulgari, Greci, Sêrbi, Ovrei, etc. Suprafa(a com.
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este de 5750 hect., dintre cari 400 hect. sûnt 
vii. Loc. se ocupâ eu agriculture, nieseriile çi 
comerciul. Are 1 bisericâ eu 2 preofi, 1 çcoalâ 
priuiarâ de bàieti eu 2 învëtâtori çi I çcoalâ de 
fete eu 1 învotâtoare. Niunele çi 1-a luat com. 
delà O cetate de pâment îneungiuratâ eu un çant. 
Aceasta com. a fost teatrul resboaielor dintre 
Ruçi çi Turci în anii 1853—58. Aici se aflâ sta- 
tionatâ o companie de dorobanti. 4) C., deal eu 
vii în j. Mehedinti, com. rur. Bobaita; are 
un fort roman, pe care loouitorii îl numosc »C. 
lui Traian«. 5) C., ruinelc unei oetâfi romane 
în j. Tulcea, com. Nicolifel, pe dealul Nico- 
litel; de aici pleaeâ spre nord çi sud un val, 
càruia poporul îi (}ice »Vahil lui Traian«. 0) C., 
pisc în j. Vâlcea, com. Gràdiçtea; aici se vëd 
ruinele unei vechi cetafi, ce se crede a fi fost 
C. dacicâ.

C. albà, V. Akjerman.
C. Bdbei, niunte pe ramura Bucegilor, din 

culmea Carpatilor în Rom.
C. Bolii, V. Bolii.
C. de Floci, v. Flooi.
G. Fetei, veclii redute în Rom., j. Ilfov, în 

depârtare de 500 m. de com. Gâciulati.
C. mare gi micà, v. Roçia.
G. Neanifului, v. Neampi.
C. de piatrà, v. Chioru.
G. lui Radu Negru, v. Breaza.
G. oii, ruine în Rom., j. Con.stanfa, pe teritorul 

coni.urb. Hàrçova; în timpul domiuatmnii romane 
se crede câ aici ar fi fost açezatâ cetatea Cius.

Cetatea de Baltâ, (magh. Kiiküllôvâr, germ. 
Kockelburg), com. rur. în Trans., cott. Têrnava 
mica, eu 1535 loc., ffl75 Rom., 531 Magh., restul 
alte nationalitàti). Românii aparfin oonfesiunei 
gr.-cat. çi gr.-or. ; scaunul protopresbiteratului 
gr.-or. rom. al Têrnavei, (eu 23 comuneçi 11,969 
sufl.) ; oficiu po.stal ; tîrguri cantate. 0. de B. fù 
pana în timpul mai nou capitala cott. Têrnava 
mica. Cetatea de aici e foarte veche ; fundatonil 
ei e necunoscut; trecutul ei istoric e interesant 
çi din punct de vedere românesc; în timpurile 
vechi a fost proprietate reg. çi centrul unui 
domeniu vast; la 1469 Stefan cel Mare, domnul 
Moldovei, pentru a resbuna pustiirea (erii sale 
prin armatele'unguresci, întrà în Trs., o pràdà 
çi nu ieçi din ea decât atunci, când regele Mateiu 
Corvinul propune împâcarea çi îi dàruiesce 
C. de B. çi Ciceul; de aici înainte aceste cetâfi 
eu domeniilelorremânproprietatea domuiïor mol- 
doveni pânâ la Petru Rareç, care dupa alun- 
garea sa din domnie, (1538) fù deposedat de ele 
de eâtrâ loan Zâpolya, pentru încercàrile sale 
de a se da pe partea Nemtilor; Rareç le dobândi 
din nou 1544 în a doua sa domnie delà sultanul 
Soliman în schimbul serviciilor, oo le fâcuse 1541 
împëràtiei turcesoi, eu prinderea voivodului 
Trs. Mailat, în.sâdârîmatedeguvernulTrs. pentru 
cumplitele pustiiri fâoute de Rareç în (earâ. 
Delà moartea lui Rareç (1546) înainte apunênd 
ueatîrnarea Moldovei, aceste cetàfi se pierdurà 
pentm totdeuna; lacob Eraclide Despotul (1561 
pânâ 1563) le cerù înapoi delà loan Sigismund, 
dar nu isbuti. Sub Apafi C. de B. ajunse în po- 
sesiunea lui Emeric Tôkoly, apoi trecù la Mihail 
Apafi jun., dupa moartea câruia trecù la fisc, 
iar delà acesta 1764 ajunse în posesiunea fa- 
miliei Bethlen. Cetatea originarâ nu era zidita

pe locul, unde stâ cetatea actualâ, ridicatâ la 
1769 de Nicolae Bethlen, ci jos în valea Têr
navei mici, unde çi aiji se vëd urmele de çan- 
(uri vechi; de aici numirea ei rom. [nt.]

Cetâtean, cel ce lociüesce în cetate; cel ce 
posede drepturile civile. Cetdfenie, indigenat. 
(v. ac.)

Cetâtuia, în Rom. numele mai multor locali- 
tàfi çi urme de fortificatiuni vechi ; mai însem- 
nate sûnt: 1) G., (JidovaJ, pisc al muntelui Cio- 
lanu în j. Buzeu, càt. Haleçu, format dintr’o 
mare stâncà calcàroasâ, de unde se ofere o pri- 
velisce admirabilâ spre pisourile muntilor delà 
nord çi spre frumoasa vale a Buzeului. Aici se 
aflâ 0 bisericâ construitâ numai din piatrâ, zu- 
grâvità eu chieltuiala regelui Carol I. 2) G., urme 
de întàrituri în j. Fâlciu, în pâdurea coin. 
Moçna, numite de popor »C. lui Stefan-Vodâ cel 
Mare«. 3) G., fostà mànàstire în j. laçi, situatâ 
în capètul despre nord-est al dealului Hlinoea. 
Aceastâ mànàstire a fost îneungiuratâ eu zid çi 
servia în trecut de adàpost çi de apërare contra 
nâvâlitorilor barbari. Aici s’a închis Mihail Ra- 
covitâ Vodâ dimpreunâ eu boierii ferii pe la 
1716 apërându-se contra Nemtilor, cari întra- 
serâ în tearâ, dar cari au fost învinçi de Mol- 
doveni eu ajutorul Tâtarilor. In acelaçi judet se 
aflâ çi un deal eu acest nume, ce desparte satele 
Cucuteni çi Bâiceni, pe care se crede, câ a exi.stat 
0 cetate ; aici se gàsesc diferite remàçite de anti- 
chitàti. 4) G., deal în fata gârii Predeal, Rom., 
j. Prahova; aici bâtù la 1784 armata tur- 
ceascâ çi românâ, condusâ de Mavrogheni, pe 
Austriaci, cari întraserâ în jearâ sub comanJa 
generalului Rail. 5) G., schit în j. Vâlcea, spre 
nord de oraçul Râmnicu-Vâlcea, pe çoseaua care 
duce la Càlimânesci, situât pe vîrful unui deal 
în forma unei câpàtini de zahâr, gare domina 
într'o întindere de multi km. întreaga vale a 
Oltului. Acest schit a fost reîntemeiat de mitro- 
politul Teodosie la 1680 çi restaurât la 1853 de 
mitrop. Nifon. In acest schit au fost decapitati 
la 1529 de càtrâ boieiii resculati Radu delà 
Afumati çi fiul sëu Vlad.

Cetera, unui din cele mai vechi instrumente 
de musicà eu coarde; dupâ pârerea multora C. 
ëra acelaçi instrument oa çi lira. La început a 
avut trei coarde, cari se pulsau eu degetele sau 
eu 0 panà. Ea servia spre a acompania imnu- 
rile cantate în onoarea (Jeilor la ceremoniile 
religioase. [T. T. B.]

Cetera^, munfi în Trans., cottul Ilunedoarei, 
pe malul drept al Mureçului, între vàile Geoa- 
giului çi Luncoiului. Piscuri mai înseinnate: 
C. mare (1077 m.), Halteu (1046.) Massa C.-lui 
0 formeazà trachitul. In aceçti mnnti se aflâ 
însemnate bài de aur, argint, plumb, araniâ, pu- 
cioasà, ai'sen, telurâ, etc. Localitâtile montaui- 
stice mai defninte sûnt: Sàcàrâmb, Bàita, Criçcior, 
Ruda, Vàliçoara, etc.

Cetet, lector, acea persoanâ din cler, care prin 
chirotesia archiereascà se ridicâ la treapta pre- 
gâtiloare a statului ierarchic al preotiei çi pi'jn 
aceasta se face denin de a puté face cetiri din 
cârtile ocle sacre. Despre C. ca diregâtoiie çi 
servitor la cultul divin, se face amintire în socl. 
prime ale creçtinàtàtii.

Cetevayo, rege din seminfia Zulu; ajuns la 
domnie în 1857, a organisât o annatâ, care timp
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îndelungat a dat de lucm armelor engleze. Bâtaia 
din 1879 la Isaudula a niniicit aproape întreaga 
armata englezâ. Nu preste mult C. fù prins çi 
adus în. Buropa. La 1882, în virtutea unei con- 
ventiuni încheiate eu Anglia, a fost restituit în 
domnie. f 1884.

Cetinâ, numire vulgarà pentni ramurile de 
Conifere, s. e. Cetinâ de brad, Cetinâ d^ 
j e Pi, etc.

Cetinle, capitula çi residenfa principatului 
Muntenegru, are 160 case ?i 1200 loo.; aici re- 
sideazâ principele, mitropolitul gi o8ciile prin
cipale ale terii. C. s’a desvoltat din o mânâstire 
fortificatà, întemeiatâ la 1478 ; a fost ars de Turci 
în 1683; 1714 çi 1785.

Cetonia, inseot coleopter din fam. Lamelicor- 
niilor. Corpul oval déprimât çi greoiu; sborui 
repede çi sgomotos ; se repauseazâ pe flori, mai en 
samâ pe acele ale arborilor fructiferi. C. aurata 
(Gândac de trandafir) este una din cele mai co- 
inune la noi, trâiesce pe trandaGri çi se observâ 
foarte lesne din causa colorii sale vereji eu luciu 
metalic.

Cetraria Ach., (botan.) gen de Licheni fruti- 
culoçi, trâind în abundenfâ în tinuturile uscate 
din regiunile nordice çi din munfii îualfi. Specia 
mai comunâ, G. islandica Acb., confine o sub- 
stanfâ amidonatâ fUcheninaJ çi un principiu 
amar (cetrarin, acid cetraricj ; de aceea se m- 
trebuinfeazâ în medicinâ ca tonie çi febrifug.

Cette, oraç maritim în depai'tamentul franc. 
Hérault, arond. Montpellier, la gura canalului 
de sud, eu 34,554 loc. (1891). Basinul portului 
poate cuprinde 410 nâi çi e apèrat prin forturile 
St. Pierre çi St. Louis. C. are o bursâ, çcoalâ 
de marinâ çi idrogra&e, çantier çi bâi de mare. 
Dupa Marseille e cel mai important oraç co- 
meioial în Francia de sud; articoli de import; 
vin, spirt, lemn, puoioasâ çi grâne; articoli de 
export; sare de mare çi fabricate de Ger.

Cetus, constelafiune pe emisfera sudicà a boltei 
ceresci, constâtâtoai'e din 162 stele, ce se pot 
vedé çi eu ochiul liber, între ele steaua Ceti, 
eu luminâ foarte intensivâ, dar oscilâtoare.

Cetylalcool, sau Hexadecylalcool, o paife con- 
stituantâ a spermafetului (v. ac.) Formeazâ o 
massâ albâ cristalinà, care se topesoe la 49° çi 
se destileazà la 340".

Ceuca, Geoaea, (Corvus monedula), o pasere 
din fam. Corvidelor, eu cap çi grumazi cenuçü, pe 
foale oacheçâ-surie ; crescetul, aripele çi coada 
sûnt negre. Lungimea ei totalâ de 33 cm. ; lung. 
aripelor 22 cm. ; lung. co()ii de 13 cm. E o pasere 
de tôt comunâ, cuibàresce eu deosebire prin ruini, 
preste iarnâ se trage la sate çi oraçe. [V. B.J 

_ Ceuta, oraç spaniol fortiGcat, în nordul Africei, 
làngâ strimtoarea delà Gibraltar, eu 10,744 loc. 
(1887). Aparftne provinciei Cadiz.

Ceutorhynchus, gen de gândaci din fam. Cur- 
oulionidelor, eu preste 200 specii. Larvele pâ- 
gubesc mnlte plante folositoare.

Cevedale, Monte, pisc în Alpii de est, 3774 m. 
malt ; ofere una dintre -cele mai minunate pri- 
vebsci; e foai'te ceroetat de turiçti.

Cévennes, (franc.) în vechime Mons Cebenna 
sau Oebenna, Cebennid Montes, munfi în 
Francia de sud ; se întind delà St. Etienne pânà 
la Canal du Midi. Se impart în trei grupe; în 
sud-vest munfii Montagnes-Noires, Monts de

l’Espinouse çi Monts-Garrigues ; la mijloc o grupâ 
între vâile rîurilor Hérault çi Erieux; çi in 
nord-est munfii Monts du Vivarais. Cele mai 
înalte piscuri sûnt în Montagnes-Noires ; Moutalet 
(1257 m.) çi Pic do Narre (1210 m.); în partea 
centralâ Mont-Aigoual (1567 m.); în Montagne 
de la Lozère; Pic de Finiels (1702 m.), delà 
Erieux spre sud Mont-Mèzenc (1754 m.) çi în 
Monts du Vivarais; Mont-Pilat (1434wn.) Âncâ 
în secl. XII s’au format în C. mai multe secte 
religioase, numite Sâracii delà Lyon, Albigensi, 
Valdensi, etc., cari dupa ce Ludovic XIV a re- 
vocat edictul de toleranfâ delà Nantes, au fost 
expuçi la grozave persecufiuni, pentru cari a 
isbuenit 1702 o revoltà formalà (feranii revoltafi 
se numiau oamisai()i), supiimatâ abia la 1705.

Ceylotl, (din sauscritul Sinhala, în vechile 
poeme indice Lança, la vechii Greci Taprobane), 
insulâ în Oceanul indic, îu fafa colfului sud- 
estic al Indiei anterioare; posesiune englezâ. 
Impreunâ eu micUe insuie apaifinêtoare are 
65,953 km4., çi 3.008,239 loc. (1891); Singüalezi, 
TamuH, Mauri, Malai, Europeni çiVedda; dupâ 
religiune oei mai mulfi sûnt Buddhiçti. Partea 
uordicâ a insulei e çes, iar partea sudicâ e o 
fearà muntoasâ, în care se alla munfi, ca Adam- 
spik (2262 m.), TotapoUa (2352 m.), Kirigalpolla 
(2380 m.) çi Pedurutallagalla (2536 m.) Cel mai 
important rîu o Mahavilla, 325 km. lung. Clima 
e foarte caldâ, dar e relativ sânâtoasà. Producte 
minérale; Ger, nickel, graût, arsenic; producte 
vegetale ; scorfiçoarâ. piper, urez, trestie de zahâr, 
indigo, tabac çi cafea. C. formeazâ un guver- 
nament englez separat, împàrfit în 9 provincii ; 
în fruntea administrafiei stà un gnvernator, 
ajutat de un consiliu legislativ çi unul executiv. 
Venituiile statului au fost în 1889 de 1.052,000, 
iar cheltirielile de 1.030,000 f. sterl.; datoria 
pubücâ 21/1 mil. f. sterl., oontrasâ în deosebi 
pentru linii ferate çi portul din Colombo. Cele 
mai însemnate oraçe pe C, sûnt; Golombo, ou 
126,926 loo. (1891), sediul guvernatonilui ; Point 
de Oalle, eu 33,5()5 loc. ; Kandi, eu 20,252 loc. ; 
D^afna, eu 43,092 loo. Pe C. apar 16 ()iare çi 
reviste, între cari 6 în limbile indigenilor. In 
istorie C. apare primadatâ la 543 a. Chr., oând 
Vidiogo, venind din India nordicà, întemeià aici 
odinastie. La 370 d. Chr. s'aîntrodusBuddhismul. 
Prima colonie europeanà o întemeiarà Portu- 
ghezii la 1517 ; la 1658 insula trecû în pose- 
siunea OlandezUor, iar delà 1802 în a Englezilor.

Cezarevici, moçtenitorul tronului ruse.se; Ge- 
zarevna, sofia acestuia.

Cf., prescurtare pentru oonferatur(lat.) = com
para, confruntâ. C. F. R. prescurtare pentru 
Câile ferate române.

Ch, semn graûc, care se pi'onunfâ în limba 
franc, s, în limba engl. çi span. ce, în limba 
germ. nh.

Chablis, orâçel în departamentul franc. Yonne, 
arondism. Auxerre, eu 2318 loc., fabricafie de 
biçcot, viticulturâ. Vinul de C. e un prefios vin 
alb de Burgund.

Chabrias, beliduce athenian; la 388 a. Chr. a 
oondus Gota trimisâ ca ajutor regelui cipriau 
Euagoras contra Pei-silor; 376 a repurtat învin- 
gerea delà Naxos asupra Spartanilor, iai' 360 a 
condus, împreunà ou Agesilaos, Gota regelui 
egipteau Tachos contra Persilor, dai' fârâ noroc.
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f 357 în resboiul confederatilor la ataoul asupra 
insulei Chios.

Chabrus, în Austria pe la 1867—71 un con- 
soi’tiu de flnantieri, cari oumpërau domenii, 
pentru ca sa poatâ exercita drepturile politdce 
iinpreunate ou proprietatea mare. Terminul e 
luat din limbagiul bureierilor ovrei.

Chabur, doué l'îuri în Asia turceasca ; unul, 
în vechime Chaboi'as, se revarsà în Entrât, 
celalalt în Tigria.

Cbaconne, (franc.) dant, v. Ciacona.
Cbadisba, prima femeie a lui Mohamed. C. a 

mai avut înainte alfi doi bârba{i ; al doilea i-a 
lâsat O mare avéré. Ea a fost eea dintàiu, care 
a ci-ecjut în misiunea divinà a profetului Mo
hamed. Musulmanii o numeso »Umin al Muminin» 
(marna credincioçilor).

Cbaeronela, ora? în Boio(ia (Grecia) în valea 
Kephisos ; aci a batut Filip II Macedoneanul 
pe Greci 338 a. Chr. çi Sulla pe Mitridates 86 
a. Chr. C. e locul natal al lui Plutarch.

Chaeropbyllum L., (botan.) gen din familia 
Umbelliferelor, tribnl Ammineae cuprinde plante 
erbaoee annale, bisanuale sau perene, glabre 
San përoase uneori eu ràdâcina tuberculoasà, 
sau fusifonnâ ; frunzele foarte divisate ; florile 
albe sau rosee sunt dispuse în umbele; fructul 
oblong sau linear si comprimât latéral. C. are 
vr’o 30 specii, dintre cari 2 cresc în Ame
rica nordicâ, iar celelalte pria Europa, Asia 
si Africa boj'ealâ. Prin pârtile noastre cresc 
mai milite specii, din cari mentionâm pe C. hul- 
hosum L., numitâ de popor Baraboiu sau 
B a r 1 a b O i U, care se aflà prin tuflsuri, prin 
locuri necultivate, pe lângâ garduri si cultivât 
prin gràdini ea planta alimentarâ. [Z. C. P.]

Cbaetognatha, viermi transparent!, 1—5 cm. 
lungime, trâiesc plutind la suprafata màrii, 
hrànindu-se eu alte animale pelagice. Forma 
corpului se aseaména eu o sàgeatà ; eu aripieare 
latérale si cedale, provëijiite eu radii ; tubul 
digestiv complet, gura înarmatà eu péri tari.

Cbaetopoda, viermi inelati, provëc(uti eu un 
tel de péri, uneori înfipti în un tel de picioare 
nearticulate fparapodiij, ca la polychete, sau 
înfipti direct în pielea inelelor, ca la oUgochete, 
(rîma, etc.).

Cbagos, (pron. ceagos), archipelagul, grupâ 
de insuie în Oceanul Tndic, spre sud delà Ma- 
ledive ; 110 km9., si 689 loc., cea mai mare e 
Diego Garcia, lungâ de .24 km.; insulele C. 
apartin guvemamentului englez Mauritius.

Chagrin, (delà tnrcescul sagir, spinai-ea calului), 
un soin de piele tare si vîrtoasà, preparatâ din 
pielea de pe spate a cailor, catâiilor, câmilelor, etc. ; 
suprafata e caraoterisatà prin o multime de ridi- 
câtuii fine si mici gropite. Se fabricâ ou deose- 
bire în Astrachan, Turcia si Bulgaria. Din C. 
se prépara frêne, hamuri, scoai'te de oompactare. 
In compactorie se înlocuiesce prin hârtia C., de 
acelas aspect.

Chaine, (franc.) oatenà (lant); figura de dant 
în cadril.

Chaise, (franc.) scaun. Ch. longue, canapea 
en razim pentru spate si cap.

Chalat, Chylai, vestmênt de onoare la Turci, 
dat de principi perscanelor favorite. Aiji e în- 
locuit prin decoratiuni eu orduri.

Chalazlon, (med.) mica umflâtura infiamatorica 
în cartilaginele pleoapelor. Se ivesoe eu deose- 
bire la copii scrofulosi.

Chalaza, (botan.) regiune a ovulului (v. ac.), 
unde fasciculul libero-lemnos din funicul stràbate 
în învëh'sul ovulului ; îi formeazâ regiunea 4isà 
basa organicà sau ombüicul lui intern.

Chalcantit, minerai, sulfat de cupru, triclin, 
de coloare albastrà caracteristicâ. E un product 
de alteratiune a sulfurelor de cupru. C. formoazâ 
stalactite si incrustatiuni în galeriile de exploa- 
tatiune a minereuriler sulfuroase de cupru la 
Moldava, Goslar, etc.

Chalcedon, v. Calcedon.
Chalcograf, graver în aramà. Ghalcografk, 

arta de a grava în arama. Cea mai perfeotâ 
dintre artele de reproductiune, inventatâ déjà 
în secl. XV. (Cf. Lostalot, Les procédés do la 
gravure, 1883; Wessely, Gesch. dor graphischen 
Künste, 1891.)

Chalcoxilografla, o combinare a chalcograflei 
ou xilografia; fârà valoare praoticâ.

Chaldea, numire ce se dâ adese Babiloniei 
întregi, eu deosebire însâ pârtii de sud-vest, 
situatâ spre Golful persic si Arabia. Ptolonieiu 
face amintii-e de urmâtoarele orase din Chaldea: 
Shanda, Rahacharta, Bethara, etc., cari toate au 
disparut. Sub numirea de Chaldeeni se întelege 
peporul, care ânoâ de timpuriu s’a asezat la gura 
rîurilor Eufrat si Tigrn; unii sustin ca este de 
rassâ semiticâ, altii câ a venit delà nord si 
este de rassâ caucasicà. Preotii lor se ooupau ou 
mult succès eu astronomia; se (}ice câ Callisthène, 
tovarësul lui Alexandru cel Mare, a adus din 
C. nisce observatiuni astronomice, cari se urcau 
pânâ la 19(X); ei îsi închipuirà cei dintàiu zo- 
diacul, aflarâ câ anul e de 365 (jile, 6 oare si 
11 minute, impartira anul în 12 luni, studiarà 
miscarea lunei, eclipsele si cometele, ei au fost 
învëtâtorii Greciler. Cu mult mai tàr(Jiu se ocu- 
parâ îndeosebi de astrologie si fnrâ cousiderati 
ca vrâjitori (solomonari) si proroci. Limba lor 
e clasatà intre limbile semitice.

Chalid, (ibn al Valid), general al lui Mohamed 
si al primilor doi califi. La început a fost contrar 
lui Mohamed, apoi a trecut la Islam ; a coopérât 
la ocuparea orasului Mecca si a supus Siria si 
Persia. f 642 în Emesa. A fost supranuinit 
Seif-allah« (spada lui Dumneejeu).

Chalifl, urmasi ai profetului Mohamed, suve- 
rani, avênd putere temporalâ si spiritualâ. C. 
cari s’au distins atàt prin resboaie càt si P™ 
proteguirea culturii au fost; Abu-Bekr (632), 
Omar (634), Otman(644), Ali (656), Abul-diaffar- 
Alraanzor(754—775), Harun-al Rasid(786—809), 
Mamun (8l3—833), Mostassem (833—842) si 
Matavakkil (847), acestia în califatul de Bagdad, 
iar în cel de Cordova: Abd-er Raman I (705), 
Hescham I (787), Abd-er Raman II (822) Al- 
HaJeen 11(961), Abd-erRamanlII(912—961), s-a' 
Chalifat, imperiul fundat de C. ou o forma de 
guvernament simplâ, aproape patriarolialâ, bazata 
pe puterea temporalâ si spiritualâ. Capitala pri- 
mului chalifat (630—660) a fost orasul sfânt Mé
dina, apoi Damascul (660—750) ; toemai sub di- 
nastia Abasidilor (v. ao.) se strâmutiî la Bagdad. 
Pe când chalifatul îsi avea resedinta la Bagdad, 
se preduce o desmembrare printre oredinciosi 
si se ivesc trei chalifate ; Beoare avêndu-si capi-
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tala sa deosebitâ: C. dia Orient eu capitala 
Bagdad, C. de Egipt eu capitala Cair §i cel de 
Europa ou capitala Cordova. Mohamedanii din 
Maroco çi Konassan uu mai recunosceau pe nici 
uDul diu aceste chaUfate. A^i ultimul C. e sul- 
tanul Turciei. In ceea ce privesce împàrtirea 
administrativâ, chalifatele erau împâi’tito îd pro- 
vincîi, cari adese nu ascultau de chalifi. (Cf. G. Le 
Bon, Civilisation Arabe. Paris, 1889; Kremmer, 
Istoria C.-lor (în 1. germ.) Berlin, 1869; Lavise 
et Rambaud, Histoire gén. Paris.) [Caion.]

Chalikosis, sedimeotarea unor sâruri (a cal- 
ciului) din sânge pe suprafa(a unor membrane 
în forma de corpuscule mici ?i solide, s. e. în 
plâmftni, etc.

Chalkl, insulâ în Marea Marmara, înaintea 
Bosforului, apartine grupei ins. Prin(ilor. Pe 
aceastâ insulâ se aflâ trei mâoâstiri, dintre cari 
una a Sf. Treimi, se (}ice a fi fost întemeiatâ 
de patriarchul Fotie. In secl. présent patriarchul 
Ciermanos lY a rezidit mânâstirea si a instalat 
ÎD es 0 academie teologicâ a bisericei grecesci 
diu imperiul turcesc ; academia s’a deschis 1845, 
ea are cursuri gimnasiale si teologice, si a îm- 
preunatâ eu un alumneu.

Chalkidike, peninsulâ în Macedonia, sitnatâ 
la nord-vestul Mârii Egeice, între golful stri- 
monic la est si cel termaic la vest; ea cuprinde 
peninsulele numite în vechime Sithonia, Pallene 
si Athos, cari separau golful toronaic de cel 
singitic, iar acum poartâ nurairile ; Cassandra, 
Longos si Hagion Oros. Orasele principale erau : 
Chalkis, Olynthe si Potidee. In Siria ttncâ era o 
provincie, oare purta numele de C.

Chalkis, oras pe insulâ grc. Eubea ; împreunat 
eu oontinentul Beotiei prin pod ; are 6877 loc. 
(1879). Residenta unui archiepiscop. In vechime 
putemio oras comercial si patria multor colonii 
grecesci.

Chaikondylas, (GhalkokondylaaJ Demetriu, gra- 
inatic grec, n. 1424 în Atena; a fost prof, de 
limba grc. în Perugia, Padua, Florenta si Milano, 
t 1511. C. a tipârit prima data operele lui Orner 
(1488), Isokrates (1493) si Suidas (1499). C. 
Laonikos, fratele celui de mai înainte, a scris 
oistorie a Imperiului bizantin 1297—1462, edata 
în «Corpus scriptorum bistoriae Byzantinae®. 
Bonn, 1843.

Challemel-Lacour, Paul Amand, om de stat 
frc., n. 19 Maiu 1827; din 1849 prof, de fllo- 
sofie, e prins si exilât sub Napoléon ni. pentru 
aimfemintele sale republicane. 1856 prof. în 
Züricb; amnestiat se reîntoarce în Francia 
1859, si se distinge ca publicist ; 1870 numit 
de guvernul repubUcan prefect, 1872 e aies în 
représentants iiationalà, 1876 trimis în sénat 
din partes orasului Marseille ; 1879 ambasador 
in Berna, 1880 în Londra. Dupa câderea ami- 
cului sëu Gambetta, în 1882 se retrage. Sub 
Ferry, 1883, ministru de externe ; 1890 vice- 
president, 1893 president al senatului, dupa ce 
fusese aies ceva mai nainte membru al Aca- 
demiei franceze. f 1896.

Chalmers, Thomas, teolog engl., n. 1780, 
t 1847 ; a luptat pentru intârirea bisericei 
presbiteriane din Scofia si în contra ames- 
teoului statului în afacerile bisericesci. 1843 
s'a {inut sub presidiul lui C. primul «Asaembly® 
al bisericei bbere din Sco{ia. C. s’a distins ca

orator si ca scriitor. Operele lui de cuprins 
teol., 81os., econ., social si politic biser. s’au 
publicat în Glasgow, 1836—40, 25 vol. si 
1848—49, 9 vol.

Chalonnes-sur-LoIre, capitala unui canton 
frc. în departamentul Maine-et-Loire, ou 2097 
loc. (1891), ruinele unui castel din secl. XII. 
C. e centrul basinului de câibuni de piatrâ, ce 
se extinde prin départ. Maine-et-Loire si Loire- 
Inférieure.

Châlon sur Saône, (vecbiul CabillonumJ, ca
pitala unui arond. în dep. franc. Saône-et-Loire, 
lângà Saône, 24,294 loc. (1891); comerciii de 
cereale si vin.

Châlone sur Marne, capit. départ, franc. Marne, 
lângâ rîul Marne, 25,854 loc. (1891) ; episoopie, 
catedralâ; comerciu însemuat eu vin. In anti- 
chitate Catalaunum. Lupta eu Hunii, v. Cata- 
launii. Spre nord-est delà C. lagârul de exercifii 
al armatei franc, (corp 2 de armatâ), 12,000 ha., 
înfiin{at de Napoléon III (1856), cartierul prin
cipal în Mourmelon-ul mare.

Chamada, (franc.) signal de trimbi{â ori tobâ, 
când apërâtorul unei localitâ{i asediate voiesce a 
se preda, sau a curma lupta. Tôt prin C. cerea 
atâcâtorul respins, arinistifiu pentru îngroparea 
celor câ(}u{i.

Chamaeleon minérale, vecbia numire n man- 
ganatului de potasa. Numirea se dériva delà îm- 
prejurarea, câ solu{ia în apâaacestei sâii schimbâ 
coloarea; verde, albastru-verde, rosu, prefâ- 
cêndu-se în ipermangauat de potasâ. V. Mangan.

Chamaerops L., (botan.) gen de Palmier din 
tribul Corypheae, caractérisai prin stigmat sesil, 
prin seginentele corolei imbricate si prin ramii 
primari ai spatei bractea{i la basa. Ambele specii, 
ce cuprinde acest gen, sûnt strict mediterane, 
câci celelalte, atribuite tôt lui de grâdinari, apariiu 
parte la Trachyearpus (v. ac.), parte la Rha- 
pidophyllum (v. ac.). Gh. humilie L., cunoscuta 
planta decorativâ eu foi pal mate, e unica speoie 
spontanâ de Palmier proprie Europei sudioe ; 
ea formeazà în vestmediterana tufisuri conside- 
rabile greu de stirpit. O speoie înruditâ: Gh. 
helvetica Heer. se aflâ fosilâ în ter{iaral Europei 
centrale. [A. Pr.]

Chambellan, (franc.) pron. Çambelan, Gham- 
herlain, (engl. pron. tsemberlen), camerier. (v. ac.)

Chamberlain, loseph, om politic engl., n. 1836 
în Londra. A fâcut parte din cabinetul delà 
1880 al lui Gladstone ca ministru de comerciu. 
A provocat la 1886, împreunâ eu lordul Har
rington (delà 1891 duce de Devon.shire), marea 
rupturâ în parridul liberal (WTiig) diu causa 
proiectului lui Gladstone pentm autonomia Ir
lande! (Home Rull bill), pe care n’a încetat a-1 
combats eu înversunare în numele asa ({isei 
unitâ{i a imperiului. Oposi{ia cràncenâ, ce o fâcea 
a dégénérât aproape într’o lupta personalâ contra 
marelui sef al parridului liberal, pe care adeseori 
1-a atacat în modul cel mai violent în discur- 
surile sale parlamentare si extraparlamentare, 
Pentru a duce lupta eu mai mnlt succès coutra 
tovarësilor sëi de prinoipii de odinioarâ, C. s’a 
unit eu lordul Salisbury si a4i gi'upul sëu (ou- 
noscut sub numele de partid ; «liberal imionist®) 
se poate considéra ca deflnitiv contopit eu par- 
tidul conservator (Tory), C. face 1898 parte din 
cabinetul Salisbiu'y ca ministru al coloniilor.
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Chambers, 1) Ch. Efraim, n. întve 1680—85 
t 1740; autorul uneia din cele mai vechi enei- 
clopedii a artelor çi soiintelor : «Cyclopedia, or 
universal dictionary of ails and sciences"!, apârutâ 
la Londra în 2 vol. G. a colaborat çi la »Literary 
Magazine* precum gi la traducerea memoriilor 
Academiei franc. : «Philosophical history and me- 
moirs of the Royal Acadeniy of sciences at Paris*. 
(1742, 5 vol.)

2) Ch., William iji Robert, litera(i ?i editori 
scotiani, n. 1800 resp. 1802. Douë libràrii, pe cari 
le fundarà ei în Edinburg, ajunserà la o desvol- 
tare coiisiderabilâ. Robert C. deveni §i scriitor 
însemnat. Tradifinnile Edinburgului ; Baladele 
poi)ulare ale Scotiei; Tablou pitoresc asupra 
Sco(iei, apàrute între 1824—27 îi stabilirâ re- 
pntatiunea literarâ. A mai pubUcat: Balade çi 
càntece populare din Sco(ia; Via(a lui lacob I ; 
Istoria revol. papale în Sco(ia, etc. — 'VV. çi 
R. C. gi-au câgtigat mérité neperitoaro pentru 
respàndirea literaturei çi a soiintelor în massele 
poporului. In scopul acesta ei au publicat în edi- 
iiuni populare o numeroasâ colectiune de oarp, al 
câror continut îmbràtiga întreaga sciintâ umanâ. 
Intre acestea; Sciinta popularâ, 1834; Ours de 
educatiune, 1856, (100 vol.) ; Cnrs de literaturà 
engleza ; Clasicii englezi, mici tratate folositoare 
gi amusante, «Repository and Miscellanies of 
tracts*, Biblioteca tinerimei, »Library for young 
people*, etc. [Dr. G. M-u.]

Chambertin, vin rogu de Burgund din com. 
Vosnes lângâ Nuits.

Cbambéry, capit. départ, frc. Savoia, 19,755 loc., 
(1891); ai'ohieppie, castel; fabricatiune de mâ- 
tasâ; scalde de apâ mineralâ.

Cbambord, castel renumit în départ franc. 
Loir-et-Cber, nu départe de Blois, eu un parc 
mare; a fost cnmpërat de «Legitimigti* 1821 
pentru nounâscutul principe de Bordeaux, care 
dupa exilare s’a numit conte de C.

Chambord, (pron. gambor), Enric Ferdinand 
Maria Dieudonné, de Artois, duce de Bordeaux, 
conte de C., fini ducelni Berry, (asasinat 13 Febr. 
1820); n. 20 Sept. 1820 în Paris, f 24 Aug. 1883, 
în Frobsdorf (lângâ Wiener-Neustadt). Dupa re- 
volutiunea din lulie regele Carol X gi ducele 
de Angoulême au abdicat de tronul franc. în fa- 
vorul lui C., dar au trebuit sa se refugieze eu 
totii. C. a fost dus în Praga, unde a primit in- 
structiune delà lesuiti gi generalii legitimigti 
d’Hautpoul gi Latour-Mauboui’g, iar educatiunea 
lui a condus-o baronul Damas. Fù crescut în 
spirit catolic gi în deplina ounoscintâ a drep- 
turilor sale. Dupa inoartea lui Carol X legitimigtii 
1-au recunoscut ca rege sub numele Enric V, 
însâ încercâri pentru ocuparea tronului n’a fâcut. 
1844 s’a stabilit în Goerz gi dupa moartea du- 
celui de Angoulême a luat numele de conte C. 
Din 5 mil. frci, mogteniti delà principele Blacàs, 
a tinut curte princiarà. In 16 Nov. 1846 a luat 
de sotie pe Maria Teresia, principesa de Modena, 
(t 25 Mart. 1886) gi s’a mutât la Frobsdorf. 
Legitimigtii în 1848, precum în 1870, dupa câ- 
derea lui Napoléon III, au fâcut încercâri sâ-1 
ridice pe tronul Franciei, în care scop au né
gociât eu Orleanigtii, promitèndu-le, câ la cas, 
daeâ C. ar mûri fârâ copü, tronul sâ-1 mogte- 
neascâ casa d’Orléans. Dar C. în ambele casuri 
a zâdârnicit stârulntele bdelilor sëi, nevoind a

recunoasco constitutia. Cu C. s’a stins linia mai 
bëtrana a dinastiei Burbonilor. [ï. F.]

Chamisso, Adelhert efe, poet germ. de orig. 
frc., n. la 27 lan. 1781 în oastelul Boncourt, 
Champagne ; 1790 pârintii sëi s’au réfugiât gi 
C. a fost primit la Berlin ca aprod la curtea 
reginei de Prusia. Mai târcjiu a întrat în armatà, 
dar supërat pentru lagitatea, la care a fost inartoi' 
în 1806, s’a? dus în Francia, apoi a întreprins 
mai multe câlâtorîi, în 1815—18 chiar împre- 
iurul lumei. Intoi's la Berlin a fost numit custode 
la gràdina botanicâ, f 21 Aug. 1838. Dupa 
poesii de putinâ însemnâtate, a sois (1813) »Peter 
Schlemils wundersame Gescbichte*, o poveste 
plinâ de farmec, tradusâ în curând în mai 
multe limbi. 1829 publicâ «Salasy Goniez*, âpoi 
poesiile sale, caii în general sûnt pline de sen- 
timente adânci gi gingage (Dragoste gi viatâ de 
femeie), gi nici un poet german din nascere 
n’ar fi putut sâ le scrie mai germane. A scris gl 
despre naturâ ; mai cu samâ descrierea câlâtoriei 
sale împrejurul lumei e foarte atrâgëtoare. Bio- 
grafia lui de Hitzig în opéré complété. [W. R.]

Chamois, (frc.) capra neagrâ, piele de caprà 
neagrâ ; Bg. : de coloarea acestei piei, care se 
compune din alh, galben (Okker) gi pufin rogu.

Chamosita, minerai cloritos, verde, care ame- 
stecat cu magnetit gi alti oxizi de fier se gâsesce 
la Cbamoson (Vallis), etc.

Chamotte, argila ai'sâ, infusibilâ, care se în- 
trebuinteazâ la construirea ouptoarelor cu teiu- 
peraturâ ridicatâ.

Champagne, provîneie din vecbia Francia, se 
raârginea la nord cu Hainaut (Hene-Gouwen îu 
1. flamandâ, Hanagavensis comitatus îu lat.) gi 
Namur (în 'ferUe de jos) ; la est ou Lorena gi 
Franche-Comté ; la sud cu Bourgogne ; la vest cu 
guv. de Orlean, Il-de-France gi Picardia, se divisa 
in 8 tinuturi. In general provinciaaceastapresintâ 
un intrus ges (de unde numele de Campania), este 
udatâ de Meuse, Sena, Aube, Marne gi afluentele 
lor ; pâmêntul e de o medioorâ fertilitate ; Jinu- 
turile de pe partea dreaptâa Marnei între Cbâlons 
gi Reims sûnt acoperite de vii excelente, de aci 
renumitul vin de Champagne. Inainte de luliu 
César prov. C. era locuitâ de Tricassiani, Cataloni, 
Senoni, etc., cu mult mai târcjiu ea face parte 
din a IV prov. creatâ de August în Galba transal- 
pinâ, nmoiia,\ÿ.t.I/ugdunensis, franc.Lyonnaise. 
In secl. II e devastatâ de barbari gi la 451. C. e 
martorâ înfrângerii lui Attila pe câmpiile oatalau- 
uice ; fù supusâ de Clovis sau Cblodwig 1, regele 
Franciei; delà 570 forma un ducat dépendent 
de Ostraaia (Ost-Reicb, regat de est, se uumia 
astfel partea orientalâ a imperiului franco-meio- 
vingian) ; în epoca feudalâ face parte din coinitiatul 
(compté) de Vermandois, avênd comi(i particulari 
din aoeasta faraibe pânâ la 1284. In 1314 coinitele 
deC.,uuul dintrecei 12 mari pairi ai Franciei (mari 
vasali), unpsee aceastâ provincie ladomeniul régal. 
C. a fost în totdeuna o provincie prin distinc(iune 
franoezâ, ea se opune invasiunilor strâine sub 
Francise I gi Henric II ; ea remâne aproape în- 
treagâ atagatâ la catolicism. Cele dintâiu lupte 
ale repubbcei pe timpul revolu(iuuei se fac iu 
C. la Valmy gi în Argonne, tôt în C. se lu- 
têmplâ luptele cele din urmâ ale lib Napoléon 1 
contra invasiunilor strâine. Astâcji fosta C. se 
împarte în mai multe depai-tamente, (Aube,
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Marne, Haut-Marne, Ardennes) çi mai face parte 
din vr'o càteva alte departamente. (Cf. Histoire 
des comtes de C., de M. d’Artois de Jubainville, 
1859, 3 vol. în 8n.)

Champagne propriu e una dintre cole8 (inuturi 
ale vechei provincii C., ea are ca oraçe principale : 
Troyes, CMlons-sur-Marne, Sainte-Menehould, 
Epernay çi Vertus. In Francia poartâ multe re- 
giuni numele de C. (V. §i Vinuri spum.)

Champfleury, ccrect Iules Fleury-Husson, 
scriitor fro., n. 1821 în Laon, 1872 directorul 
niuseului de ceramioâ în Sèvres, f 1889. Romanele 
sale (»Chien-Caillon«, 1847 ; »Les aventures de 
Mad. Mariette», 1856 ; »Les bourgeois de Molin- 
chart«, 1855, 9. a.) aparfin çcoalei reabatice. A mai 
scris ; »De la littérature populaire en France», 
1861, «Histoire de la caricature», 1865—80, 
5 vol.; «Les chats»; «Les enfants», etc.

Champignon, (fre.J ciupercâ de bâlegar (lat. 
Agaricus campestris), mult prefuità pentru gus- 
tul ei aromatic-dulciu, v. Agaricus.

Champion, în evul mediu luptator plâtit, care 
înlocuia pe una dintre pâr(ile litigante la dueluri 
judecàtoresci ; mai târijiu apêràtorul neputin- 
cioçilor. Astâ(|i în limbagiu de sport; învingëtor.

Champiain, lac în America norf., între Ver- 
mont, New-York ?i Canada inf., 177 km. lung, 
1—24 km. lat, pànâ la 80 in. afund, 28 m. preste 
suprafata màrii, 699 km*., se scurge prin Riche
lieu in S.-Lorenz, iar prin canalul G. stâ in 
legâturâ eu sinul Hudson; are preste 60 insuie. 
Ilescoperit la 1608 de Samuil C.

Cham^iiion-Figeac, Jean François, înteme- 
ietorul Egiptologiei, n. 1790 în Figeac, 1816 
prof. în Grenoble, 1826 custode al colectiunilor 
egipt. din Paris ; a câlàtorit 1828—30 în Egipt, 
1831 prof, la Collège de France, f 1832.

Chamsin, un orcan flerbinte (47,5° C.), ce suflâ 
delà sud-vest prin Valea Nilului în cele 50 de 
4ile, ce urmeazâ dupa equinoctiul de primâvarâ, 
Duce eu sine un fel de nâsip fin, ce îngreimeaza 
respiratiunea çi întunecâ atmosfera.

Chan, han, titlu de domuitor la popoarele 
tnrco-mongolice ?i uralo-finice, cunosoutînistorie 
mai àntâiu la Avari, Bulgari ?i Chazari. La Tnrci 
C. 0 numai Sultanul; la Persi are întelesul tur- 
cescului beg.

Chance, (franc.) çansâ, posibilitate.
Chancelier, (franc.) cancelai- ; în Francia îna- 

intea revolutiei delà 1789 titlul ministrului justi- 
tiei, al celui mai de frunte consilier regesc.

Chancellor, (engl., pron. çënsler), cancelar. V. 
Lord Chancellor.

Chancre, (franc) ranâ contagioasâ de boalâ lu- 
meascâ. Se respàndesce prin împreunare sexualâ 
eu cei bolnavi, sau prin atingere eu obiectele 
folosite de ei. Locul ranelor este peUfa organelor 
génitale, a gurei ?i inghifitoarei. Este ran<â eu 
basa moale çi alta tai'e. Cea moale remàne lo- 
calà çi produce buboni ; cea eu basa tare în- 
venineazâ sângele si are urmâri triste, nu numai 
pentru bolnav ci çi pentru bàietii zemislifi dintr’un 
corp eu aceastà boalà. Veninul se cuprinde în 
secrefiunea ranelor. [St.]
, Changarnier, Nicolas Anne Theodule, general 

?i politic fro.; n. 1793, t 1877; a luat parte 
la campania perpétua din Algeria, unde s’a di
stins. 1840 general de brigadà, 1843 gen. de di- 
visie. 1848 comandà trupele garnisoanei din Paris

EnciclopeiMa româua. Vol. I.

în afacerea delà 16 Apr., mai târdiu, la 4 lun., 
fù aies représentant al Aduoârii Constituante çi 
numit comandant superior al gardelor nationale 
si în urma si al trupelor regulate; în aceasta 
calitate réprima révolta delà 13 lun. 1849. Era 
inimic al republicei, facênd opositie personala 
p^n(ului presedinte, si în 1851 fù închis la Mazas 
SI apoi expulsât; reîntrat în Francia 1859, trâi 
retras pana în 1870, cànd luà parte la apërarea 
Metzului; fâcut prisonier si dus în Germania, 
se întoarse dupa încheierea armistitiului. 1871 
députât, 1875 senator. El a fost unul din apë- 
ratorii lui Bazaine.

Changeant, (franc) coloare sclipicioasâ si 
scbimbàcioasâ, in spécial la tesëturi.

Chanson, (franc) cântecpoporal; poesie liricâ 
de câteva strofe, care se poate cànta.

Chansonnette, (franc) mic cântec, de multe 
ori eu confinut comic sau frivol. C. se numesc 
si cântâretele, cari predau astfel de cântece.

Chantage, (franc.) stoarcere de bani, amenin- 
tând ou defàimare. (V. Çantagiu.)

Chantilly, oras în départ, frc. Oise, arondism. 
Senüs, eu 4231 loc. (1891). Castelul C., delà 1632 
proprietatea familiei Condé, a trecut la 1830 în 
proprietatea ducelui Aumale, care îl testé, pentru 
casul mor[ii saie, împreunâ eu 0 bibliotecâ si 
pinaootecà grandioasâ, la «Institut de France».

Chanzy, Antoine Eugène Alfred, general frc., 
n. 18 Mart. 1823. f ^ lan. 1883; C. a studiat 
la sooala de Saint-Cyr ; îsi petreoù cea mai mare 
parte din viafa sa în Algeria. In 1868 general 
de brigadâ, 1870 general de divisie si pus în 
capul corpului XVI de armata, la 9 Nov., con- 
tribui într’un mod strâlucit la oâstigarea vic- 
toriei delà Coulmiers ; la 1 Dec. cSstigà bâtàlia 
delà Patay. Dupa desastrul delà Orléans, fù numit 
SefuI suprem al trupelor armatei a doua delà 
Loire. In capul trupelor sale improvisate, C. 
reusî de a (iné piept inimicului, eu multâ bravurâ 
si energie, pànâ la încheierea armistitiului la 
28 lan. Reîntrat în Paris fù aies députât, iar 
în 1873 fù trimis în Algeria ca guvernator ge
neral. Dupa moartea lui Mac-Mahon, prietinii 
sëi îi puserâ candidatura la presidenfia republicei, 
fârâ voia sa, contra lui Grevy, si obtinù 99 vo- 
turi. A fost în urma ambasador în Rusia, apoi 
comandant al corpului VI. I-s'au ridicat douë 
statue, la Mans si Nouart, orasul sëu natal.

Chaos, (grec) sinonim provincial =hàu; în- 
semneazâ: 1) disordinea primordialâ a elemen- 
telor înaiute de facerea lumii. 2) imensitatea 
spatiului. Figurât; confusie, disordine; ceea ce 
este amestecat, încurcat, întunecos. In mitol. 
C. este unul din duü primordiali, din care au 
iesit ceialalti (Jei Çi lumea. Hesiod pe lângà C. 
mai enumerà; Gaia = pàmêntul, Tartaros = pu- 
terea infernalâ, si Eros = amorul. C. are un liu 
Erebos si 0 heâ Nyx. Din însofirea lor se nasce 
Eterul si piua, care constitue lumea. (Cf. satira I 
de Eminescu si Rugâciunea unui Dac.)

Chaperon, (franc) în evul mediu 0 ppcâ, 
care acoperia si capul si grumazii, folositâ de 
bârbati si femei.

Chapetones, (span., pron. ciapetonos), se nu
mesc colonistii europeni mai noui în America 
de sud. V. si Creoli.

Chappe, Claude, n. 1763 în Bimion, départ, 
franc. Marthe, a inventât un telegraf optic, care
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s’a §i întrodus 1793 în Francia. Din supërare, 
câ i-s’a contestât prioritatea inventiunii, s’a 
sinucis la 25 Tan. 1805.

Chaptal, Jean Antoine Claude, conte de Chan- 
teloup, chimie, n. 1756 în Nogaret, 1800 ini- 
nistra de interne, 1805 membru al senatului, 
1815 ministru de stat, director de comerciu çi 
de manufactura, 1819 pair, f 1832 în Paris; 
stahili O procedurâ pentru amehorarea vinurilor. 
Opéré principale; >La chimie appliquée aux arts<, 
(1807, 4 vol.); «Chimie appliquée à l’agriculture», 
(ed. II 1829, 2 vol.).

Char, (franc.) car; C. à bancs, trâsurâ uçoarâ 
desebisâ eu bance a^ezate de-a lungul ei.

Characee^ (botan.) giup de Alge vereji, trâind 
Dumeroase in ape duloi stâtàtoare, ori în rîulete 
sau în ape sàràtele, mai aies în regiunile tem- 
perate çi reci. Aparatul lor vegetafiv este fila- 
mentos, dar mult diferentiat, câci i-se poate di- 
stinge : o poi'tiune subteranâ sau rhizom, alungit 
în potmolul din fundul apei, pe el eu rhizoi(p ; 
O porfinne, ridicata în apâ pânâ la 1 m. înàl- 
time, (Jisa trunebiu, impartit în noduri çi între- 
noduri ; la neduri sûnt ramuii (sau frunze) dis- 
puse în verticile alterne ; ramurile çi ele subdi- 
visate în noduri çi întrenoduri, la nodurile lor 
fiind ramuri de al doilea ordin (sau foliole) dis- 
puse tôt în verticile, dar superpuse nu alterne. 
Intrenodurile sûnt formate dintr’o celulâ lungâ, 
continênd protoplasmâ, animatâ de miçcare ro- 
tativa de un anumit sens, çi mai mulfi nuclei, 
cloroplastide, etc. Suprafata întreuodurilor e aco- 
peritâ sau nu de nisce tuburi produse de regiunea 
basilarà a fiecàrei ramure; trunchiul adecâ e 
corticat sau nu. Se înmultesc pe cale vegetativà 
çi se reproduc prin ouë résultats din fusiunea 
unui anterozoid eu oosfera (au reproducere se- 
xualâ prin heterogameti). Cuprind douë grupe, 
dupa cum tranchiul e corticat fCharee, eu genul 
Chara avénd numeroase specü), sau e necorticat 
(Nittéllee, eu genul Nitella). Au afinita(i çi eu 
Algele chlorophycee (ver()i), dar çi eu Muscineele 
çi Criptogamele vasculare. Apele, unde trSiesc ele, 
au miros greu, nesuierit.

Charcot, Jean Martin, medic franc., n. 1825 
în Paris, unde çi-a fâcut çi studiile medicale. 
A fost medic în Salpêtrière, prof, pentru ana- 
tomia patologica; la 1882 însâ a créât clinica 
pentru neuropatologie. C. a îmbogâtit prin cerce- 
târile sale géniale toti ramii neuropatologiei, al 
cârei représentant de frunte a devenit. Cunos- 
cute sûnt çi cercetàrile sale asupra metallo- 
scopiei, metallotherapiei çi ipnotismului. Opéré: 
«Leçons sur les maladies du système nerveux®, 
«Ouvres complètes®, «Localisations dans les ma
ladies du cerveau et de la moelle épinière®, etc. 
t 16 Aug. 1893.

Charente, rîu în Francia vesticâ, isvoresce 
din dealuiile Limousine çi se varsâ in Oceanul 
Atlantic. 355 km. lung. Dupa el s’a numit çi 
départ. G., 5972 km*, çi 360,259 loc (1891), eu 
5 arondism ; capit. Angoulême ; çi départ. C. in- 
ferior, 7230 km*, çi 456,202 loc. (1891), eu 6 aron
dism ; capit. La Rochelle ; ambele sûnt parti ale 
vechiului oott. Poitou.

Charge, (franc., pron. çaij), povarâ; ofîciu. In 
limbagiul militar: oficiu de ori ce grad preste 
soldatul comun; atac impetuos. (v. çarjâ.) In 
artà: exagerare; rolçaijat, roisecundai', dar ca

ractérisât eu exagerare, pentru a produce efecte 
comice mai mari.

Chargeh, El —, (Oaza cea mare), grupâ de oaze 
în deçertui Libiei, bogatà în apâ; ruine de temple 
din timpul lui Darius çi al lui Traian ; 6166 loo.

Chargés d’affaires, (franc.) însârcinati ou afa- 
ceri, a patra clasà a agentilor diplomatici, (v. ac.)

Charidji^l, partidâ religionarâ mohamedanà, caie 
s’a format dupa lupta delà Siffin. C. représentai! 
principii democratice fafâ de cearta faniiliiloi 
aristocratice în chestiunea chalifatului. Se mai 
aflâ çi a^i în Algeria çi Arabia.

Charilaus, rege în Sparta pe la 820 a. Glir. 
Pe timpul domniei sale s’a reformat prin Lycuig 
constitutia spartanà.

Charisma (grec.) numesce biserica danil divin, 
prin mi]locirea câniia oameni altcurn neinvèta(i 
se înzestreazâ eu putere, curagiu çi abilitate 
specialâ spre a vestiçimârtnrisilegealui Chi istos.

Charité, (la Romani : Graciae), în initol. gie. 
3 4ine ; Aglaia, Euphrosyne çi TViaZia,ficele Eury- 
Domei (o fatà a lui Océan) eu Zeus. C. sûnt ()i- 
nele frumsefei çi grafiei, ale voie! bune çi iri- 
tatiunii çi se tin de societatea Aphroditei; C. eu 
horele laolaltâ çi-au tesut veçtmintele în coloarea 
çi ou mirosul florilor de primâvarà çi purtau ou- 
nuni de flori mirositoare. Ospefele çi danturile 
(Jeilor nu se puteau tiné fârà de C., pentru câ 
aceste oântau çi dantau, çi tôt ce a produs ve- 
selie çi bucurie,- a puroes delà ele. Serbâtoaioa 
lor se numia Charitia, çi era împreunatâ eu 
emularea poetilor çi cântâretilor. [Atm.]

Charivari, (franc., çarivari) alaiu, mioiiàituri. 
Numirea unei reyiste satirice, creatà la 1832 în 
Paris, vestitâ pentru atacurile vehemente contra 
regelui Ludovic Filip çi aderentilor lui.

Charkov, guvern. în Rusia mica, mai înainto 
Ucraina Slobodia, 54,495 km*, çi 2.343,808 loc. 
(1886). Gapitala G., oraç frumos, situât lângâ 
rîul Charkowka, are 188,469 loc.; universitato 
întemeiatâ la 1804, catedralâ ; în C. se (in patru 
tîrguri mari pe an ; fabrici de zahâr.

Charlemagne, ffre., pron. çarlmani), Carol cul 
Mare.

Charleroi, oapitala unui arondisment în prov. 
belg. Hennegau, lângâ rîul Sambre, eu 22,551 
loo. Industrie însemnatà de fier, maçine çi sticlâ; 
oentm de mine de cârbuni.

Charleston, oraç în Carolina .sudicâ (America 
de nord), situât lângâ mare, eu 54,9.55 loc. 
(1890); archiepiscop ; port întârit eu 3 forturi; 
looul principal pentru exportai do bumbao, orez 
çi tutun. Prin bombardarea fortului de api 
Sumter, 12 Apr. 1861, se începù resboiul civil.

Charlotte, 1) C.,Ioachime, Therese de Bourbon, 
regina Portugaliei, n. 1775, fica lui Carol IV 
de Spania, 1790 câsàtoritâ eu infantul loan 
(Regele loan VI), 1816 reginâ, 1820 regentâ 
in Portugalia eu fiul ei al doilea Don Miguel. 
Sufletul partidului absolutist. 1850.

2) G., Maria, impëràteasâ de Mexico, n. 7 Imiie 
1840, fica lui Léopold I., regele Belgioi çi a 
Louisiei de Orléans (fica lui Ludovic Filip, re- 
gele Franciei). In 27 lui. 1857 s’a mai'itat dupa 
Maximilian, arohiduce austriac, pe acel timp gu- 
vernatorulLombardo-Venetiei. Dupa împuçoarea 
sotului ei C. a înebunit çi a fost grijità în cas- 
telul Miramare çi apoi in Belgia.
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Charlottenburg, oraç în Brandenburg (Prusia), 

situât lângâ Spree, spre vest de Berlin, la o 
distantâ de 6 km. Castelul regai e fundat la 
17U6 de Sofia Charlotta, eotia regelui Friderio I. 
al cârei loc favorit de petrecere era. Tôt acî 
se afiâ un politechnio, o olâdire monumentalâ 
de ü remarcabilâ frumsetâ architectonicâ, în 
care sûnt instalate mai multe musee. In parcul 
castelului se afiâ mausoleul regelui Frideric 
Wilhelm III çi al reginei Luisa, tôt aici este 
înniormêntat împ. Wilhelm I çi împ. Augusta. 
Orasul are 132,383 loc. (1895).

Charlottenlund, castel kngâ Copenhaga; lo- 
ouiii(a de varâ a prinpilui de coroanà ; aci e çi 
inarea gradin a zoologicâ.

Charmosyna, gen de papagal, eu o singurâ 
specie : G. papuana sau Psittacus papuensis, eu 
cap reçu, pe piept, spate $i în ceafà eu fâçii 
negre sau albastre, aripi vereji, penele din eoadâ 
pe din afarâ ver^i çi pe diulâuntru parte roçii, 
parte galbene.

Charon, în mitol. gre. çi roinanâ un servitor 
al hunii de jos. Dupa Pausanias e fiul lui Erebos 
ou Styx, are o luntri(â pe rîul Aeheron çi duee 
sufletele în lumea de jos. C. pentru un obolos 
(un ban) treeea sufletele în altâ lume, çi mor- 
(ilor li-se punea un obol în gurâ, ea sa poatâ 
plâti pe Chaxon. [Atm.J

Charpentier, 1) G., François Philippe, me- 
chanie, n. 1734 în Blois, f tôt aeolo 1817; in
venta un nou proeedeu grafic, o lampâ-signal, 
0 maçinà penti u tâiatul metalelor çi alta pentru 
sfredelitul puçeilor, pentru care primi delà direc- 
toratul fro. 24,000 fr. çi conducerea institutului 
•Atelier de Perfectionnement.« 2) G., loan 
Frideric Wilh. Toussaint, de, geognost, n. 1738 
în Dresda, f 1805 în Freiberg; bârbat bine- 
meritat pe terenul montanisticei ; fundà labora- 
torul de amalgamare din Freiberg çi scrise mai 
multe opéré montanistice. 3) G., Toussaint, 
de, naturalist, fiul celui precedent, n. 1779 în 
Freiberg, j- 1847 în Brieg ca prefect de mine 
al Silesiei. Scr. : »Horae entomologicae*, (1825); 
•Libellulinae Buropaeae», (1840); »Orthoptera«, 
(1841—43).

Charpie, scamâ de pânzâ de in, material în- 
trebuin(at în timpuri mai vechi la legâturile 
rânilor. A(Ji C. nu se mai intrebuinjeazà în 
chirurgie, înlocuita fiind eu bumbacul, râfiâtura 
Je lemn, bumbac de sticlâ, muçchiul copacilor, 
preparate toate aceste materii în mod spécial 
pentru scopurile chirurgiei moderne.

Charta, ('lat.J hârtie, document. La Romani 
orig. 0 foaie de Papynis, apoi ori ce materie pe 
care se scrie. (V. çi Carta.) In evul mediu se 
întelegea sub C. document, mai aies cele ce 
cuprindeau constitujiunea (v. ac.) De aici Char- 
iim înseamnà constitujiunea politicà a unui 
popor, prin care i-se reounoasce un numër de 
drepturi esentiale de libertaji fundamentale. Cele 
mai importante C. constitu(iouale din istoria po- 
poarelor sûnt; 1) Magna Chaita of Bngland, 
acordata là 1215 de câtrâ regele loan fârâ pâ
ment çi 2) La charte constitutioneUe de France, 
acordata de regele Ludovic XVIII çi reformata 
in 1830, dupa detronarea regelui Carol X.

Charta partUa, document impartit. In tim- 
purUe medii actele nu se fâceau în douë exem- 
plare, ci numai în unul, apoi se tâiau în bueâti

çi se împârtiau între parti : autenticitatea se do- 
yedia prin potriveala tâieturilor, cari puteau fi 
în finie dreapta sau în finie frântâ (indentata).

Chartres, capitala départ, franc. Eure-et-Loir, 
lângâ rîul Eure, 22,762 loc. (1891); residentâ 
episcopeascâ, catedralâ goticâ. Comerciu eu bu- 
cate, lànâ çi vite. In vechime C. era capitala 
Carnutienilor, mai târcjiu a tinutului Chartrain, 
ridicat de Francise I la rangul de ducat, pe 
care 1-a priiiiit ca apanagiu familia Orléans; 
Duee de G., titlul printului Robert de Orléans, 
n. 9 Nov. 1840.

Chartres, Robert Philippe Louis Eug. Ferd., 
principe de Orléans, n. 1840 în Paris. A Inat 
parte la resboiul civil din Statele-Unite, despre 
care a scris: «Histoire de la guerre civile en 
Amérique», (1—7 vol.).1870 întrà în armatafranc., 
dar 1886 fù çters din armatâ în urma legii despre 
exilarea principilor.

Chartreuse, La grande G., mare mânâstire 
în départ, franc. Isère, leagânul ordului Cartausian 
(v. ac.) Aici se fabrica renumitul licor C., adu- 
cênd câlugârilor un venit anual de preste '/, mil. 
franci.

Chartularia, (neolat.) çi Diplomataria, colec- 
tiimi de copii de pe documente, eu deosebire 
în mànâatiri. Ghartularium (neolat.), archivâ.

Chartum, capitala Sudanului pe marginea Ni- 
lului, unde se întâlnesce Nilul alb ou cel albastru. 
Delà cucerirea Sudanului prin Mahdi, C. a pierdut 
mult din importants de odinioarâ ca centm al co- 
merciului în Sudan. Dupâ cucerirea Sudanului 
prin Egipet, C. a fost residentâ guvernatorilor. 
Cel din urmâ a fost Gordon paça, trimis acolo 
la 1894 ca sâ punâ capët întinderii puterei Mali- 
diçtüor. Gordon n’a mai putut opri làtirea do- 
minatiunii mahdiste; la 26 lan. 1895 oçtirile 
mahdiste strâbat în C., çi Gordon e ucis pe 
treptele reçedintei guverniale. Capul lui a fost dus 
çi arëtat noului protêt Mahdi. C. are 70,000 loc. 
(1883). (Cf. «Feuer und Schwert im Sudan» de 
Slatin paça. Lipsea, 1896.)

Charybdis, o stâncâ la striintoarea mârii între 
Italia çi Sicilia, pe laturea Siciliei. Fiind peri- 
culoasâ pentru navigatori, mitul a fâcut din C. 
un monstru femeiesc, care locuiesce în virul 
de mare, çi în toatà (Jiua de trei ori soarbe apelo 
mârii çi iar le vareâ; monstrul se credea atât 
de grozav çi puternic, încàt nici Poséidon nu 
putea sâ dee ajutor în contra lui. In fatâ eu 
C. e stânca Scylla, unde locuiesce ait monstru ; 
navigatoriitrebuiausâtreaeàprintreele. [Atm.]

Chasari, v. Cazari.
Chasiditn, (adecâ: pioçii) o nouâ sectâ israe- 

litâ, întemeiatâ (pe la 1750) de Israël, numit 
Baal-Sem (facëtorul de minuni), din Podolia. 
Aceastâ sectâ considerâ veselia çi plâcerile ca 
criteriile unei vieti plâcute lui Duraneijeu; ru- 
gâciunile le fac între sàiituri, sbierâturi çi ba- 
teri în pâhni; e respànditâ în Galitia, Rusia çi 
Remania çi e o piedecâ a cultuiei.

Chaskovo, orâçel în Rumelia orientalâ, eu 
14,191 loc. (1888), mare tîrg de tearâ.

Chasles, Philarète, om de litere franc., n. 
8 Oct. 1799 aproape de Chartres, fiul unui fost 
prof, de retorioâ, ajuns general în armata re- 
publicei. In copilârie uoenic la un tipograf, fost 
jacobin çi din aceastâ causa (mut în înehisoare 
douë luni de (jile în timpul restauratiei ; eliberat
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piin influenta lui Chateaubriand, pleacâ în Anglia, 
unde trâiesce ca tipograf çepte ani. Dupa o oâ- 
lâtorie prin Germania se întoarce în Francia, 
concureaza la un preiniu academie çi întra în 
redac^ia gazetei »Jcurnal des Débats». Sciiitor 
de O rarà fecunditate si foarte veraat în lite- 
ratura englezâ si germanâ, el colaboreazâ mai 
la toate revistele Bterare din Francia. Afarâ de 
acestea el mai era profesor de literaturile mo
derne strâine la Collège de France si consei'vator 
la bibUoteca Mazarina. Principalele sale articole 
se aflâ reunite în 11 volume de «Etudes de 
littérature comparée», 1847—54. Cât ne privesoe 
pe noi, C. a scris o prefatà plinâ de laude la 
«Brises d'Orient», traducerea francezâ a poesiilor 
lui Bolintineanu, Paris, 1866. Aies membini on. al 
Academiei Roni. 9 Sept. 1871, 19 luHe 1873.

[D.E.]
Chasmogame, (botan.) se numesc florile ce se 

deschid în momentul când stigmatul e capabil 
sa re|înâ polenul. Dispositia aceasta favoriseazâ 
fecundarea încrucisatâ prin pclenul unui ait in- 
divid din aceeasi specie. Multe vegetale, când 
condiliunile nu sûnt favorabile, nu-si deschid 
florile, sûnt Ideistogame (v. ac.) -, a$a Diclipedra 
assinguis, când seceta e prea mare sau tempe- 
ratura prea rece, are florile înehise, mai înainte 
de aceste condi^uni fiind deschise.

Chasna, farab.J tesaurul Sultanului în Con- 
stantinopole. Chasnadar, tesaurar, în deosebi 
tesaui'arul haremului.

Chasse, (franc.) vênâtoare; un joc de hiliard 
ou 15 bile. Chasseurs, venâtori.

Chassepot, Antoine Alfonse, n. 4 Mart. 1833, 
lucrâtor, apoi amploiat la fabricâ de arme Saint- 
Thomas în Paris ; C. a inventât 1863 o puscà, oare 
se îneareâ pe la culasâ si are aprincjëtor de 
percusiune, fârâ cartus uniform ; mai târ(jiu C. 
a transformat pusca conform sistemului Dreyse, 
où ac de aprins si cartus uniform. Aceasta puscà 
la 1866 a fost acceptatâ pentru înarmarea in
fanterie! franceze, suh numirea de «fusil modèle 
1866». In resboiul franco-german pusca lui C. 
s'a dovedit superioarâ sistemului Dreyse, eu 
care era înarmatâ infanteria germanâ.

Chatan, o grupà de insuie in Marea Sudicà, 
spre est delà Selanda' noua; au o suprafafâ de 
971 km*. Insula principalâ e G. sau Vareeauri. 
Se tiu de Selanda noua.

Chateaubriand, François-René, de, scriitor 
franc., n. la Saint-Malo în 1768. La etatea de 
20 ani, dupa ce fâcuse studii destul de incom
plète, vepi la Paris si se încercà în literaturà. 
In 1791 fâcù 0 câlâtorie în America, care i-a 
profitât mult pentru desvoltarea imaginatiunei 
sale. Dupa executarea lui Ludovic XVI einigreazâ 
în Anglia, unde publicâ «Essai sur les révolutions». 
Intors în Francia, publioà în 1800 «AtaJa», episod 
din «Génie du christianisme»(1802); apoi: «René» 
(1805), «les Martyrs» (1809), «Itinéraire de Paris 
à Jérusalem» (1811). C. e un însemnat scriitor, 
perioadele sale sûnt sonore si ritmice, e de re- 
gretat însà, cà ici colea se resimte sforfarea. Avù 
0 influenfâ preponderanta asupra liter. din prima 
parte al secl. XIX. El arëtà necesitatea de a rupe 
eu traditjile olasice si a reîmprospëta imagina- 
tiunea prin studiul evului mediu ; în aoest sens se 
considéra drept inifiator al scoalei numite «roman- 
tica», al cârui pontifice fù mai târcjiu V. Hugo.

Châteaubria'nt, capitala unui arondisment în 
départ, franc. Loir Infér., 5669 loc. Ruinele oa- 
stelului, în oare a mûrit 1537 vestita Françoise 
de Foix, contesâ de C. Acf a dat Henrio II 
27 lunie 1551, edictul sëu în contra reforniatilor.

Château-Thierry, capitala unui arondisment 
frc. în départ. Aisne, lângâ rîul Marne, eu 
6519 loc. (1891). Aici a dat Napoléon o luptà 
glorioasà eu ’Prusiacii si Rusii, 12 Febr. 1814.

Châtelet, (franc.) douë turnuri din vechia for- 
tificatie a Parisului. Cel mai mare (Grand C.) 
a devenit mai târ()iu castelul contelui de Paris 
si residenfâ a tribunalului regesc; în cel mai 
mic (Petit C.) âneâ a fost tribunal, care la 
1684 s’a împreunat eu cel do mai înainte.

Chatham, oras foi-tificat în cottul engl. Kent, 
31,711 loc. (1891) ; statiunea principalâ a llotei 
regale; magazine de marina, santiere inilitare; 
Scoalâ de inginerie.

Chatham, conte de, v. Pitt.
Châtillon Sur Seine, capitala imui arondisment 

în départ, franc. Côte d’Or, lângâ Seina, 4955 loc. 
(1891); mai înainte a fost fortàreafâ. A ci s'a 
tinut congresul aliatilor eu Napoléon din 5 Febr. 
pânà în 19 Martie 1814.

Chatsworth, residenta de varâ a ducelui de De- 
vonshire, lângâ Bakewell în Derbyshire (Anglia). 
In castelul de aici a stat Maria Stuart închisâ 
13 ani.

Chattahoochee, rîuîn America nord., isvoresce 
în Georgia si se revarsâ în Flint, eu care for- 
meazâ nul Appalachicola (v. ac.); 880 km. lung., 
în parte navigabil.

Chatterton, (pron. cetertn), Thomas, poct en- 
glez, n. 1752 in Bristol. Poesiile sale duvedesc 
0 fantasie puternicà si sentimente adànci. Din 
causa miseriei s’a otràvit în 25 August 1770. 
O editie completâ a operelor sale în 3 vol. au 
edat Southey si Cottle (1803).

Chaucer, (pron. oïauser), Geoffroy, «pârintele 
poesiei engleze», n. pe la 1340 în Londra, a luat 
parte la resboiul lui Eduard III in Francia. La 
1372 càlâtoresce în Italia; 1386 întrâ în parla- 
ment; 1389 inspeotor preste clâdirile publiée in 
Westminster, t 1400 în Westminster, üpere; 
Povestiri din Canterbury, o coleofiune de 24 
novele, ale oâror sujete sûnt împrumutate din 
Gesta Romanorum, Boccaoio si alte cârti po- 
porale vechi; Legende despre femei buno; La 
nioartea principesei Blaunohe; Viafa Ceciliei; 
poesii, etc. (Cf. Godwin, History of tho life and âge 
of C. 2 t. London, 1803 ; T. R. Lounbury, Studios 
in C., his life and writings, 3 t. Lond. 1891.)

Chauci, popor german, care pe la 12 a. Cbr. 
locuia pe ambele pâi-fi ale rîului Weser.

Chaudeau, sos gâtit din vin, oue, zahâr si suc 
de lâmâie; se servesce la aluaturi si ca beuturâ.

Chaumont en Bassigny, capitala départ, fro. 
Marne Supérieure, eu 12,796 loc. (1891). Aci s n 
încheiat contractul aliatilor contra lui Napoléon, 
1 Martie 1814.

Chauvin, Jean, v. Calvin. Ghauvinismus, v. 
Çovinism.

Chazari, v. Cazari.
Cheag se numesce stomacul de miel sau de 

vifel, uscat si conservât, oare servo.sce la coa- 
gularea (închegarea) repede a laptelui, la sepa- 
rarea caçului delà zer; 1 gr. C. poate coagula 
30 htri lapte.
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Chebra Kadiça, fevr.j^ asociatiùne relig. ovr. 

de ajutorai'e çi înmormêntare.
Check, V. Cec.
Chediv, titlul viceregelui din Egipt delà 1867 

înooaoe; cuvêntule persian çi înaemneazâ stâpân.
Cheer, (engl., pron. tçir), urale.
Chef, (.frc., pron. ?ef), cap (v. çi çef). In he- 

raldicâ se chiamâ C. partea de sus a unui scut, 
ca O fâçie, care dupa régula trebue sâ aiba '/a 
din blazon. Poate fi de ori ce coloare çi poate 
confiné într’însul alte piese beraldice. [O. L.]

ChefaI, Mugil cephalus Cuv. Mugil Capito 
Cuv., pesci din ord. Acantbopterilor, fam. Mugi- 
lidelor. Trâiesc în Mediterana, Adriatica ?i Marea 
Neagrà. In Marea Neagrâ sûnt foarte numéro?! 
?i fac migratiuni regulate, venind vara spre coas- 
tele Roraâniei pentru a-?i depune icrele în la- 
curile litorale eu apâ dulce sau salmastrâ, anume 
îutrâ în fiecare an în lacurile Mangalia, Sint 
Gjjiol, Eaziin ?i Sinoe Liman ; în acest din urmâ 
se pescuieso pe fiecare an câte 2—3 milioane 
kilograme. C. sosesc în totdeuna în bancuri mari, 
pe cari pescarii le observa delà distants. Carnea 
lor e foarte gustoasâ çi se consuma mult proas- 
pétà. Se fac însâ ?i inulte conserve de C., în 
spécial marinate çi Ucurini (C. afumati). Icrele 
C.-lui se prépara de asemenea ?i dau un product 

' foarte apreciat çi scump, numit Butarg. Ele se 
prépara uscàndu-se ovariele çi fermentându-se, 
apoiseînvêlescînceai'â. (Cf. Antipa, Lacul Razim 
çi pescâriile sale. Bue., 1894.) [Dr. Gr. Antipa.]

Chefneu, un francez, care dimpreunâ eu sotii 
aëi Bagarre çi lincourt a înfiintat 1830 în satul 
Miroslava de lângâ laçi un pensionat firancez. 
laçii erau pe atunci un centra de culturâ fran- 
cezà, lucru remas âneâ de sub domnii greci delà 
finele secl. XVIII, când gàsim o sumâ de francezi 
ca educatori la diferite curti domnesoi çi boie- 
resci. C. a remas în (earâ çi s’a înrudjt eu o 
sumâ de familii moldovenesci. In institutul delà 
Miroslava a învëtat carte mai toatâ tinerimea 
inoldovanâ pe vremea regulamentului organic. 
Cum se învëta çi cum se ti'àia în acel pension, 
cetim în prima încercare literarâ a lui M. Co- 
gâlniceanu, »Primul meu amor«, laçi, 1842, re
produs apoi în (Jiarul »Evenementul« din laçi 
în 1895.

Chehaia, fterc.J intendentulDomnului. Ch. heiu, 
al doilea comandant al ienicerilor. V. Celnic çi 
Oapuebebaia.

Chei, La —, cataracte de o frumseta admi- 
rabilâ ale rîului Bistrita în Rom., j. Suceava, 
aflâtoare intre Bogolinul çi Geamalâul.

Cheia, unealtâ pentru a desebide sau înebide 
un làcat. Figurât: punct strategie, care înebide 
0 regiune, apoi în sciintele naturale o metodà 
oarecare de determinare. In botanicâ s. e. 
voind a détermina o planta necunoscutà se fo- 
losesc obéi, piin cail eu ajutorul caracterelordiag- 
nostioe se stabilesce pe rând clasa, famiba, genul 
çi în fine specia. Când caracterele diagnostice 
se baseazâ pe antiteze de caractère succédané, 
atimci C. se numesce analiticà, cand este de a 
compara o întreagà sérié de caractère clasifica- 
torice eu alta sau alte multe, C. se numesce 
sinteticà (comparativâ). C. analitice se întrebu- 
inteazâ eu preferintâ când e vorba de a ajunge 
degrabâ la résultat, acesta însâ în considerarea 
caracterelor artificiale, cuprinse în astfel de C.,

remâne problematic, câtâ vreme nu se consultâ 
spre confirmarea speciei, descriptiuni sau diag
nose, iconografii çi exemplare de berbar.

[A. Pr.]
In musicâ s’au numit C. (lat. Clavis) pria 

secl. X tastele orgâi, cari aveau functiunea unei 
C., descbi(Jênd çi încbidênd întrarea aemlui în 
tuburüe sonore. De aici numele de claviatur/t. 
In practicâ se scriau pe aceste teste literele delà 
A pânâ la G, cari indicau sunetele corespun^ë- 
toare. In secl. XI sistemul de notatiune a fost 
modificat prin întroduoerea liniilor portativului 
çi bterele nu se mai puneau decât pentru a in- 
dica puncte de plecare pe unele Unii; aceste 
litere, cari botârau numele notelor pose pe Unifie 
lor çi pe cele vecine lor, se nuniiau claves sig- 
natae. Astâ(Ji se mai întrebuinteazâ: G. lui do, 
deiivând din litera C çi corespunrjènd lui do 
mediu al tenonilui ; s’a întrebuintat pe toate li- 
niile portativului: pe ântâia pentm sopran, pe 
a doua |)entru mëzzo sopran, pe a treia pentru 
altist, pe a patra pentru ténor; ai)i dispare din 
ce în ce din musioa vocalâ, în musica instru- 
mentalâ persistând pentru violâ çi notele acute 
ale violoncelului çi ale fagotului. G. lui aol, deri- 
vând din Utera G çi corespun(}ènd lui sol grav 
al sopranului; se intrebuin(eazâ pe linia a doua 
a poibativului, pentru toate vocile çi instru- 
mentele din jumëtatea superioarâ a claviaturei, 
çi notafiunea aça (Jisà uniformâ, adoptatâ de unele 
musici miUtare tinde a généralisa întrebuin(area 
ei ebiar pentru instrumentele grave. A fost în- 
trebuin(atâ un timp çi pe Unia ântâiu a porta
tivului. G. lui fa, derivând din litera F, çi ra- 
portându-se la fa mediu al basului, se între- 
buin(eazâ de obiceiu pe linia a patra, pentru 
vocile çi instrumentele grave. A fost un timp 
întrebuinfatâ pe linia a treia, çi ebiar pe a cincea. 
Numele de C. se mai dâ cuielor sau çurubu- 
riior, ce servesc a da o mai mare sau mai micà 
tensiune coardelor sonore, çi instrumentului în 
formâ de T, ce servesoe acordorului pentru a 
întoarce aceste çuruburi. [T. C.]

In géologie se numesc C. desebiderile pro- 
duse în roce dure prin acfiuni mecanice, çi în 
cari oirculâ apele unui rîu torenfial. S. e. Canon 
din Colorado. Acest Canon este C. eu pâre]i 
abru])(i, aproape verticali, ridicându-se pânâ la 
îuâltimi de lOüO çi ebiar 1800 metri. (Cî. Traité 
do Géologie de Lappareut, Paris; Gilbert in 
Wbeelers Report, 1875, p. 71.)

G. în niiiol. grec. Atena singurâ scie despre 
C. obiliei, în care fulgerul lui Zeus zaoe sigilat. 
In povest. rom. se predau unei fete, ori unui 
fët frumbs C. unei curti eu porunca, ca în atare 
cbilie sâ nu între; fata ori fëtul frumos des
ebide çi ebiUa opritâ, in care de regulà sûnt 
lucruri minunate, s. e. ocbianul, eu care se vedea 
Doamna Cbiralina, etc. [AtmJ

Cheia, numire topograficâ în Rom. 1) Ch., 
munte pe frontierâ la stânga Buzeului, în punctul 
pe unde acest rîu întrâ in Rom. 2) Ch., oulmo 
de munte în j. Vâlcea; pornesoe din muntele 
Breota între rîurile Râmnicu çi Olânesci, ter- 
minându-se aproape de confluenta acelora. 3) Ch., 
loc isolat în j. Buzeu, com. Tisâu; aici în 
mijlocul muntilor de piatrâ se vëd ruinele unui 
palat, pe care traditiaîl atribue Doamnei Neaga; 
lângâ acele ruine se gâsesce o sorginte de apâ
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ininoralâ, ce confine siilf çi Ger. 4) Ch., com. 
nir în j. Vàlcea, formata din cât. Ch. çi 
Ourguiata, eu 804 loc.; are 2 schituri: Ezeru 
çi Bradu, çi o biserioâ. In raionul com. sûnt 
preste 16 isvoare eu apâ mineralâ, pânâ acuin 
ueaoalisate. lu valea lungâ çi în alte locuri se 
vôd sapâturi, din cari s’a scos aur.

Cheia Teleajenului, mânàstire de câlugâri în 
Rom.J j. Prahova, aproape de pasul Bratocea. 
Biserica actualâ s’a zidit la 1835. Mâuastirea 
are 47 câlugâri, toti bëtrâni çi infirmi.

Cheia Tunjii, crepâturâ de stâncâ în Trs., 
cottul Ïurda-Arieç ; strâtaie çirul de munti din 
stanga Arieçului. C. are o lungime de eirca 
15 km. ; lâtimea vâriazâ, în càte un loc e abia 
de 5—8 m. ; pâretii de calciu sûnt aproape 
pretutindenea verticali çi numai ici-colea aco- 
periji de tufiç. Prin C. curge pârëul Petridei. 
E 0 frumse^ a naturel.

Cheiat, în Birma greutatea unei bare de ar- 
gint de 16'556 gr. în valoare de 3 6791 frei.

Chellltls, inQamajia buzelor.
Chellon, (Chilon), unul dintre cei çepto în- 

telepti ai Greciei. Lui C. i-se atribue cunoscuteie 
■sentiiife : «Gnotbi seauton® (Nosce te ipsum, 
cunoasce-te pe tine însuti) çi »Meden agan« 
(Ne qmd nimis, nimio nu e prea mult).

Chelloplaetica, formare prin operajie a buzei, 
acoperind astfel o pierdere de substanjâ.

Cheine-Stokes, fenomenul lui C., fenomen res- 
piratoric ; respiratia devine periodice mai fre- 
cuentâ çi mai profundâ, dar iaràçi se modereazà, 
pânâ ce înceatâ eu totul; dupâ o pausâ oarecare 
începe din nou fenomenul. Se observâ la anumiti 
morbi de inimâ, la lesiuni sau emoragü cerebrale.

Cheiranthus L., (botan.) gen din fam. Crnci- 
ferelor, trib. Arabideelor, cuprinde vr’o 12 
specii de plante erbacee sau subfmtescente, 
acoperite eu péri biparti^i, bisanuale sau vivace, 
re.spandite prin regiunile temperate din Europa, 
Asia, Africa çi din America nordicâ. Dintre 
speciile acestui gen însemnâm pe G. Cheiri L., 
foai'te mult cultivatà prin grâdini pentru florile 
sale odorante, çi cunoscutâ sub numirile româ- 
ne.scide Micsandrâ, Micçunele ruginite, 
etc. Prin culturà s’au obtinut mai multe varie- 
tâji horticole. [Z. C. P.]

Cheiroptere, mamifere sburâtoare, cumembrele 
anterioare aüforme, cuprind animalele cunoscute 
sub denumirea popularâ de liliac. (v. ac.)

Cheirospasmus, morb de nervi, in urma în- 
cordârii prea mari, la indivi(p, a oâror ocupajiune 
l)retinde miçcàri mici dar complicate de mânâ 
în spécial de degete (scriitori, violiniçti, pianiçti, 
cusâtorese, etc.) Consista în o anomalie a con- 
tiacjiunilor muçchilor respectivi, din care causâ 
pacientul este conturbat în exerciarea ooupa- 
iiunii sale obicinuite printr’un fel de înjepenire 
a mânei, mai des a degetelor în momentuî oând 
se pune la lucru.

Chelae, flat.J a patra pàrecbe modiûcatâ de 
membre toracioe ale unor crustacei, ca crabul, 
bomanrl, etc.

Chelard, Hyppolyte André Jean Baptiste, 
compositor frc., n. 1789 în Paris ; pentru opei-a 
sa «Macbeth» (textul de Rouget de Lisle), a 
ajuns conducëtorul capelei din München, unde 
a insoenat opéra sa cea mai bunâ «Die Her- 
manusschlacht.» f 1861 în Weimar.

Chelloere, prima pâreche de fâlei la arachnide ; 
sinonim eu mandibule.

Chelldonin, substan^â cbimicâ, alcaloid, ce se 
extrage din râdâcina çi frunzele plantei Cheli- 
donium majus L.

Chelldonium L., (botan.) gen monotipic din 
fam. Papaveraceelor, trib. Bupapavereeloi-, cu
prinde plante erbacee ramificate, vivace, ce 
con(in în in.teriorul lor un suc galben portocaliu, 
aoru çi caustic. ünica specie Ch. majus L., 
cunoscutâ de popor sub numirile de R o s t o- 
pascâ, Rostopaste, Negelaritâ, etc., 
cresce în Europa, Asia temperatâ çi în America 
nordicâ. Prin parfile noastre cresce mai ou samà 
prin locunle umbroase de pe lângâ locuiute, 
garduri, nrini çi stânei. Sucul veninos al acestei 
plante este întrebuintat la jearâ pentru a vindeca 
negeii, din care causâ se çi numesce Negelaritâ.

[Z. C. P.J
Chelie, pleçuvie (v. ac.).
Chellfer cancroides, v. Càrcel.
Cheliferlde, familie de arachnide, pseudo-scor- 

pione, cuprinde genul Gheliferfi Obisium; tràieso 
in muçchi, sub scoarfa arborilor, în herbarii çi 
în cârtile veohi ; se nutresc eu insecte mici.

Chelone L., (botan.) gen de plante erbacee 
boreal-americane din fam. Scrofularineelor, trib. 
Cheloneae, foarte înrudit eu Pentstemon (v. ac.), 
de care se disting esen(ial numai prin semênta 
aripatâ. In Europa se cultiva specii de Ch., 
s. e. Ch. obliqua L. ç. a., ca plante décorative 
rustice. [A. Pr.J

ChelonlenI, (Chelonia), ordin de reptile eu cor- 
pul protegiat de o carapace; cuprinde: broasca 
(estoasâ (v. ac.)

Chelsea, suburbiu al Londrei, pe dreapta 
Themsei, 96,272 loc. (1891); casâ de invali()i 
(Chelseahospital) ; orfanotrofiu militai- ; gràdinâ 
botanicâ renumitâ.

Cheltenham, oraç în cottul engl. Uloucester, 
42,914 loc. (1891); isvoai-e de apâ mineralâ.

Chemarea sf. Duch, i-ugâciune ori învocurea 
darului spiritului sfânt. C. sf. D. se face la sfm- 
(iiea apei, a oleului, la chirotonire, dupâ cou- 
secrare, iai- ca rugâciune se (Jice de régula la 
începutul i-ugâciunilor publiée, apoi la serbâ- 
toarea Rusaliilor.

Chemare în judecatâ, la Romani çi la Franeozi, 
se fâcea oral, de réclamant, la domiciliul pâ- 
râtului çi în présenta martoi-ilor. In urmâ so 
fâcea tôt oral, dar prin mijlocirea unui triniis 
(missus). Acest sistem se întrebuinta în vechime 
çi în Rom., unde se fâcea prin apro4i. Astâ()i 
se face prin portàrei. Semnificatiunea se poate 
preda la persoanâ, la domioiüu sau, în oarecari 
imprejurâri prin publicitate.

Chemla, v. Chimia.
Chemnltz, oraçîn Saxonia, câpitànatulZwickau, 

lângâ rîul 0., 138,955 loc. ; judecàtorie, carnerâ 
de comerciu çi industrie, çooalâ tecbnicâ çi de 
architecturâ, gimnasiu, gimnasiu real.. C. epriniul 
oraç industrial al terii çi al doilea în privinta 
comercialâ; t666!01'!1! fabrici de maçine çi cio- 
rapi; tipografli, etc.

Chemotactism, (botan.) miçcàri chemotaelice, 
chimiotaxice. Miçcâri de directiune exercitate de 
organismele elementare (Bacterii, Myxoïnycete, 
Alge, Infusorii, Protozoare, etc.) çi de corpi re- 
producëtori mobili (anterozoicji, zoospori, etc.)
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sub influenta substantelor ohimice, neegal dis- 
tribuite în mediul încungiurâtor. Aoeste miçoâri 
pot fi de atractiune (Cb. positiv), ori de repul- 
siune (Cb. negativ), mai accelerate, ori mai în- 
oete. Natura substantelor cbimice, ce déter
mina miçcârile, e foarte variabilâ; a?a pentni 
dirigearea anterozoicjilor spre oosfera din arcbe- 
gonul ferigelor, e acidul maUc; oxigenul dirige 
miçcârile microbilor, etc. In généré se poate 
(|ice, câ substantele cbimice, folositoare orga- 
nismului influentat, sûnt positiv cbimiotropice, 
cele vâtëmâtoare (otràvuri, antiseptice), negativ 
Cb., eu toate câ, în unele casuri, acestea dm 
nrmà pot fi ?i positiv Cb. Multe fenomene de 
viatâ çi de miscâri se expbcâ prin Cb., s. e. 
atractiunea spermatozoidului de câtrâ ou spre 
a-1 fecunda; miçcârile globulelor albe (fagocyte) 
din sànge si rolul lor în apërarea conta micro
bilor si altor cause de boli ; miscârile eu oare- 
care régula, într’o anumitâ directie, a proto- 
zoarelor si plantelor inferioare mobile, într’un 
inediu licbid, etc. In aceste diferite casuri au 
expérimentât numerosi învëtati, ca Pfeffer, Ver- 
worn, Engelmann, Metsebniokoff, etc. Explicarea 
fenomenelor si causelor intime nu se scie bine; 
se ciede câ ar fi datorite reactiunilor cbimice 
dintre organism si substanta activa, de unde ar 
proveni forte centrifuge sau centripète, adecâ 
de repulsiune sau de atractiune, spre centrul de 
difusiune al substantei cbimice. [S. Çt. E.J

Chemulpo, cel mai însemnat dintre cele trei 
porturi convention ale din Corea, pe termurul 
vestic; este poitiil capitalei Sôul. Se imparte în 
cartierul indigen, iaponez, ebinez si al stîâinilor.

Chénier, losif Maria, poet fro., n. 28 Apr. 
17(34 în Constantinopole, membru al clubului 
lacobiniloi' si al adunârilor legislative pânà în 
1804. La propunerea lui s'a botârît infiintarea 
Sooalelor poporale. Delà 1803 inspector general 
al instructiunii. f 10 lan. 1811. C. e cel mai 
de frunte autor dramatic pe timpul revolutiunii 
frc., al càrei spirit se resfrange în toate pro- 
ductele sale literare. Tragedii: «Charles IX« 
(1789), Jean Calas, ou l’école des juges (1792), 
Caius Gracebus (1793), Fénelon (1793), Timo- 
léon (1795), Philippe U, Tibère (1819). A mai 
soris epistole, poesii satirice si ode. «Chant du 
départ» e tôt asa de cunoscutà ca Marseillaise. 
(Cf. Labitte, M. I. C. în «Revue de deux Mondes», 
lan. 1844.)

Chenille, (frc. = cmidâ), un fel de panglicufe 
tesute din mâtasâ sau ata; seamênâ eu omida.

Chenopodlaceae, (botan.) familie de plante di- 
cotyledonate erbacee, annale sau perene, uneori 
arbusti. Se cunosc vr'o 520 specii, respândite 
pe toatâ supj-afata globului, unele cresc pe malu- 
rile màiilor si ale lacurilor, aJtele prin locuri 
inculte si cultivate, pe làngâ locuîntele oamenilor, 
cele mai multe prin regiunile temperate si foarte 
pufine prin regiunile reci si ti'opicale. Aceastâ 
vasfâ familie se divide în urmâtoai'ele 12 tribun: 
Chenopodieae, Atripliceae, Champhorosmeae, 
Corispermeae, Polycnemeae, Chenoleae, Salicor- 
nieae, Suaedeae, Salsoleae, Sarcobatideae, Eu- 
baselleae, BoussingauUieae. [Z. C. P.]

Chenopodium L., (botan.) gen din fam. Cheno- 
podiaceelor, trib. Chenopodieelor, cuprinde plante 
erbacee, uneori lemnoase la basa, anuale sau 
perenale. Se cunosc vr’o 50 specii, ce cresc prin

regiunile temperate ale globului si foarte rar si 
prin regiuniletropicale. Dintre numeroasele specii, 
ce se aflâ în pài^ilo noastre mentionâm urmâ- 
toarele: C. hybridum L., numit vulgar Talpa 
gâscei, Buruianâ de bubà rea. G. ur- 
bicum L., G. murale L., vulgar Frunzâ de 
potcà, G. Vulvaria L, G. Botrys L. numit 
Tâmâitâ, etc. Fructele de G. ambrosioides L. 
din Mexico sûnt întrebuintate ca antihelmintice. 
Infusiunea de C. Botrys L. se întrebuinteazâ 
contra tusei catarale, contra astmei si ca anti- 
helmintic. Frunzele de G. Bonus Henricus L. 
se mânânoâ ca si spanaoul^ iar G. Vulvaria L., 
care are un miros urît, se întrebuinteazâ contra 
boalelor nervoase si mai eu samâ contra bisteriei.

[Z. C. P.]
Chenotaf, v. Cenotaf.
Cheops, (la egipteni Ebufu, mai târjiu Sufu), 

rege egiptean din dinastia IV, a. Chr., cam pe 
la 2709. Despre domnia lui se scie câ a luptat 
contra Beduinilor din peninsula Sina. Piramida 
lui C. de lângâ Gizeb original a fost de 146-5 m. 
(a()i 137 m.), basa 233 m. (a(Ji 227 m.) latâ, prin 
urmare cea mai mare zidire a lumei, construitâ 
din circa 2.300,000 pietri ciopUte. In asa numita 
camerâ régala se poate vedé cosciugul lui C., 
cioplit din granit rosu, fârâ ooperemênt si fârâ 
inscriptie. Piramida e situatâ in mijlocul uuui 
oras-cimiter, unde se îngropau fruntasü din 
epoca lui C. Dintre cele trei piramide mai mici, 
clâdite spre est delà piramida lui C., dupâ Herodot 
una este a ficei lui C. [T. F.]

Chepheus, dupâ mitol. grc. rege al Aetbiopiei, 
bârbahil Cassiopeiei si tatâl Andromède!.

Chèque, v. Cec.
Cher, afluent navigabil pe dreapta rîului Loire ; 

isvoresce în muntii Auvergne; 320 km. lung. 
Dupâ acest rîu s’a numit Departamentul C., 
7302 km8., ou 359,276 loc. (1891), capitala Bourges.

Cherbourg, capitala unui arondisment frc. în 
départ. Manche, 38,540 loc. (1891); port fortificat, 
cel mai tare port mUitar al Franciei, eu 3 basinuiî 
mari, început de Napoléon 1803—13, terminât 
1858. Arsenal, docuri mari ; port comercial.

Cherbuliez, 1) C., Antoine Elisée, publicist frc., 
n. 1797 ; 1826 prof, al dreptului în Geneva, 
1853 docent la acaderoia din Lausanne, pe urmâ 
prof, de econ. polit, la politecbnicul din Zürieb; 
■f 1869. Scr. prino. : «Précis de la science écono
mique», 1862, 2 vol. 2) G., Victor, nepotul lui 
A., n. 1829 în Geneva, trâî delà 1864 in Paris. 
Scriitor productiv, a publient opéré pobtice, de 
ist. artelor si romane. 1881 membru al Acadeiniei.

Cheréchiu, (magh. KerekJ, corn, micâ în Ung., 
cott. Arad. Apare în documentele publiée la 
1326. Are 365 case, eu 1844 loc., (1661 Romani 
gr.-or.) Teritorul e de 5438 jug. cat., tôt arâtor, 
produce oereale foarte bune de tôt soiul ; indus
trie de casâ, pomârit, stupârit, prâsire de cai, 
vite comute, oi si porci. [t]

Chereluÿ, (magh. ÈerülSs), coin, mare în Ung., 
cott. Arad. In analele publiée apai’e la 1334. 
Are 410 case eu 2621 loc., (2584 Rom. gr.-cat.) 
Teritorul: 7516 jug. cat., pâment arâtor, pro- 
duoe tôt felul de cereale ; industrie de casâ, po- 
màrit, mâtâsârit, prâsire de vite cornute, oi 
si porci. [t],

Cheresîg, (magh. Kôrôssseg), com. mare în 
Ung., cott. Bihor. In analele vecbi apare 1323
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ca opid eu fortâreatâ. Are 201 case eu 998 loc. 
(939 Eom.) Teritorul: 3601 jug. cat., pàmènt 
arâtor, foarte fructifer; industrie de casa, stu- 
pârit, pràsire de cai, vite cornute, oi ?i porci. 
Ladislau IV, regele Ungariei, aioi a fost ucis de 
câtrâ Cumani la 10 lufie 1290. [f]

Cherestea, v. Lemn.
Cherhana, local de deposit al mstrumentelor 

de pe.souit, cât §i locnl unde se aduce pescele 
delà baltâ pentru a fi îinpachetat pentru expe- 
difie la piafâ sau pentru a fi tâiat si pus la sârat. 
O C. ooDsta cel putin din 2 camere eu parefi 
groçi isolatori de câldurâ, adeseori de stof ; în 
una se fac sârâtoriile, iar în alla se taie si se 
spalâ pescele. Toatâ delta Dunârii si coasta Marii 
Negre e plinâ de asemenea C., din cari uuele 
foaite sisteinatice, ca s. e. la sf. Gheorghe, iar 
altele foarte primitive, (v. Dunàre — Pescârii.)

[Antipa.]
Chéri, (magh. Kurtakér), com. mica în üng., 

cütt. Arad, situatâ pe (ermurü rîului Aimas. 
In actele publice apare la 1332. Are 388 case 
eu 1887 loc., (1848 Eom. gr.-or.) Teritorul: 
4486 jug. cat. arâtor, produce tôt soiul de 
cereale bune ; industrie de casa, vii, (vinul rosu 
delà C. are bun renume) ; pomârit, stupàrit, prâ- 
sire de cai, vite cornute si porci. [f]

Chermes, insect înrudit eu phyloxera, famil. 
Apbidelor, ord. Hemipterelor.

Cherokei, popor indian în America de nord, 
apar(ine grupei AppalachUor ; delà 1838 restrinsi 
pe teritorul indian. G. sûnt cei mai cultivât! 
dintre indianii noid-americani, au regim si legi, 
Scoale, scriere proprie, tipografii, industrie si 
comerciu.

Cherso. insulâ în sinul Quarnero (Istria), 330 km1, 
eu 8280 loc., capitula C. 4725 loc., oras eu port.

Cherson, guvernament ruseso langâ Marea 
Noagrâ, 71,284 km*, si 2.137,836 loc. (1886); 
ses intins în parte eu stepe; oierit înfloritor. 
Capitula C., la gura Niprului, are 63,811 loc.; 
cetate întàrità, port, santier; orasul a fost fundat 
1778 de Potemkin eu menirea sa fie capitula 
Eusiei sudice.

Chersonesos, (grec.) peninsulâ. C. thradea, 
peniosula thracicà, lângâ Dardanele, acum penins. 
Gallipoli; G.tauriea,fenias. tauricâ,acumCrimea; 
G. dmhriea, Jütlanda eu Schleswig-ul.

Cherubini, Luigi, compositor ital., n. 1760 în 
Florenta, f 1842 în Paris; unul din cei mai" 
faimosi contrapuuctisti modem!, fost director al 
Conservatorului din Paris, unde se stabilesce în 
1786. Studiile musicale si le-a fâcut întro altii 
eu Sarti la Bologna. A scris foarte mult si total e 
lemarcabil prin inteliginta profundâ a contra- 
punctului si severitatea stilului. In musica lui 
bisericeascâ e célébra eu drept cuvent »la Messe 
du Sacre«,scrisâ pentru încoronarealui Napoléon. 
Intre opéré cele mai insemnate sûnt : Les Deux 
Journées, Faniska, Medea, Lodoiska si Anacréon. 
Ca prof, de oompositie la Conservator, a lâsat un 
Ours de Contrapunct si Fugâ si între elevii lui nu- 
merà pe Zimmermann, Auber si Halevy. [T. C.]

Cherusci, cel mai vestit popor al Germaniei 
antice, amintit mai àntfiiu la César. La început C. 
trâiau în bune relatiuni eu Eomanii, mai târ^iu 
însâ sdrobind legiunile lui Varus în pâdurea 
teutoburgicâ, s’au pus în fmntea triburilor ger- 
mane si au format asa numita alianfà cheruscà.

Desbinârile interioare i-au slâbit; bâtuti prin 
Chatti si Longobar4i déjà delà secl. IV dispar 
din istorie. [T. F.]

Cheruvic, cantarea solemnâ delà liturgie, îu 
care preotul si credinciosii, cuocasiuneaaducerei 
.sf. daruri, mârturisesc, câ în chipul Cheruvimilur 
aduc lui Dumneejeu cântare întreit sfântà.

Cheruvimi, (singular chemb. ; grec. înseamnâ 
tare, tiner),1 dupa Archangeli clasa superioarâ în 
ceata îngerilor; dupa visiunea profotului Ezechiel 
si a sf. loan, C. încungiurâ tronul lui Dumneijeu, 
preamàrind puterea majestâtii divine. In te.sta- 
mentul vechiu C. se amintesc ca pâzitorii raiului. 
In cortul legei veehi, mai apoi în sfânta sfmtelor 
din biserica lerusalimului, erau pusi doi C., cari 
acopereau chivotul legei noue. In visiunea lui 
Ezecbiel, C. au figura de om, capul însâ, afarà 
de fata omeneascâ, mai are si fata unui leu, 
taur si vultur (chipul Evangelistilor) eu oclii ne- 
numërati si ou 4 aripi, iar în visiunea sf. loan 
(în Apocalips) tôt figuri deosebite, acoperite eu 
ochi si ou sose aripi.

Cherville, Gaspard-Gem-ges, Marquis de, li- 
terat frc., n. 11 Dec. 1821 la Chartres, mai 
ântâiu colaborator al lui Alexandra Dumas, tatùl, 
eu care a scris o lungâ sérié de romane. Mai 
târ^iu scrise si singur mai aies opéré de cyne- 
geticâ, de viatà câmpeneasoà si edneatie a 
poporului. Scrieri principale : Histoire d’un trop 
bon chien ; Pauvres betes et pauvj-es gens ; 
L’histoire naturelle en action; Contes de chasse 
et de pêche; Les bêtes on robe de chambre; 
Les oiseaux de chasse; Le gibier plume; Los 
mois aux champs; Au village; Les chiens et 
les chats, etc.

Che^a, (magh. KishdzaJ, com. mica în Ung., 
cott. Bihor, în valea Crisului repede. Are 310 
case eu 1453 loc., (1336 Eom.) Teritorul : 2843 jug. 
cat., pàmênt arâtor ; industrie de aasâ, pomârit, 
stupàrit, pràsire de vite cornute si porci. [fj

Chesapeake, (pron. cessepic), sin do mare pe 
coastele estioe aie Americei de nord, statut Vir
ginia ; 320 km. lung ; în C. se varsà rîurile : Susque- 
hannah, Potoraac si James. Pe lângâ acest sin 
sûnt asezate orasele : Norfolk, Washington si 
Baltimore.

Chesarie, 1) C., episcop de Rîmnic, bàrbat 
binemeritat de literaturà. C. era ucenic al mi- 
tropolitului Grigorie II, eu care lucrase la tra- 
ducerea multor càr(i, de oareee cunoscea bine 
limba elinà ; la aceastâ ocupatiune avea de coleg 
si pe vütorul mitropolit Filaret IL Dupa ce 
C. fù hirotonit episcop în 1773, el se oferi, 
împreuüâ eu Cosma, episcop de Buzeu, de a 
tipâri eu cheltuiala lor mineele traduse de Gri
gorie. Eeorganisà deci tipografia delà Eîmnic, 
si îucepù publicarea acestei opéré voluminoase. 
Meritul sëu principal însâ constà în pretaja 
redactatà de dînsul la fiecare volum al limei. 
Acolo el explicà însemnarea lunilor dupà no- 
(iuni istorice si mitologice ; vorbesce despre 
datinele romane remase la Eomani ; ba se avêntâ 
chiar în narapuni istorice, vorbind despre des- 
voltarea cultului delà apostoli înooaoe, repro- 
duoênd evenimentele biblice din ambele testa- 
menturi, dar mai vêrtos traotând istoria poporului 
sëu eu multâ vioiciune si iubire de patrie. Astfel 
în mineiul din lanuarie descrie originea Bo- 
mânilor, iai1 în cel din Novembre trece sub
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ooliire repede toatâ istoria românâ, pe care o 
imparte în patm perioade: 1) cea ante-romanâ ; 
2) epoca resboaielor pânâ la Negru-Vodâ; 3) a 
zidirii mânâstirilor pânà la Mateiu Basarab; 4) 
a tSlmacirii cârtilor pânà în (Jilele sale. El nu 
putù termina publicarea mirieelor, câoi mûri 
subit la 9 lan. 1780. Filaret a continnat lucrarea 
delà Âprilie pânà la Septembre, completând astfel 
numërul celer 12 minee. (Cf. Xenopol, Ist. Rom. 
V, 731—32; Melchisedec, Sohi(e biogr. as. lui 
Filaret II. Roman, 1886.) [—]

2) G., (Constantin Cdpàfînà), episcop de Buzeu 
delà 1825—1846; n. 1784 în Bucuresci, unde 
se ?i cualiiicà mai aies în ümba $i lit. elinà; 
tôt aici deschise o çcoalà privatà; epp. losif 
al Argeçului îl întreduse în via(a monachalâ 
çi îl fàcù diacon, apoi preot curator al metohului 
Antim din Bucuresci; mitropolitul Grigorie îl 
numi econom al Mitropoliei çi în sfîrgit Gri
gorie Ghica îi încredin(à la 1825 episcopia 
Buzeului. C. desvoltà o activitate din cele mai 
binecuvêntate în eparchia sa ; restauré episcopia 
çi 0 încungiurà eu mare^e palate çi gràdini 
aça, cà deveni cea dintâiu in (earâ ; coostrui 
palatul seminarului çi un altul pentru tipografle ; 
ridicà din temelii o mul(ime de biserioi, réac
tiva tipografia, din care ie^irà scrieri numeroase; 
înSinià o çcoalà, nationalà în Buzeu ÿi apoi 
seminarul, o çcoalà de musicâ bisericeascà, din 
oai'e ieçirà multi oântàre(i ca cei dintâiu ai (erii, 
çi în sfîrçit o çcoalà de picturà, pentru a în- 
troduce çi în pictura bisericeascà un nou stil 
original çii românesc în locul pictureî bizantine, 
deoàijute eu totul. f 30 Nov. 1846. (Cf. B. lor- 
gulesou, Dict. geogr. al j.-lui Buzeu, 1892.)

[nt.]
Cheshire, comitat lângà (ermurul vestic al 

EngUterei, 2659 km*., eu 730,052 loc.; économie 
de vite, (brânzà de C. sau Chester), oene de 
•sare ; fabrica(iune de bumbàcàrii.

Cheson, v. Cbezoane.
Chester, 1) C., orof în vestul EngUterei, 37,105 

loc. (1891) ; catedralâ, episcop protestant ; 8 tîr- 
guri de brânzà; pânà la 1888 apartinea cottului 
Cheshire; 2) C., oraf îu Pennsylvania (America 
de nord), lângà Delaware, 20,226 loc., gantier.

Chesterfleld, oras în Derbyshire (Englitera), 
ou 13,242 loc. (1891); industrie de mâtasà çi 
bumbac; mine de cârbuni de piatrà, de fier çi 
plumb. In »St. Trinity Church* e îngropat George 
Stephenson. — Canalul G., 74 km. lung, duce 
delà oraçul C. la Trent.

C., insuie, grupâ de insuie în Oceanul Pacific, 
spre vest delà capul nordic al Caledoniei noue, 
0-8 km2., bogate în guano; delà 1879 ale Fran- 
cezilor.

Cheu, (frc. Quai), construc(iune ridicatà dea- 
lungul unui ours de apà pentru a împiedeca 
inundatiile, a permite vaselor sà acosteze la 
dinsul pentru a efectua descàrcarea màrfurilor 
91 debai'carea pasagerilor ; servind astfel pentru 
depositarea màrfurilor si fpciUtarea circula(iunii 
m port. C. se fac de lemn sau de piatrà. 
Gheagiu, taxa pentru cheul dinti-’un port, drep- 
tul de port.

Chevalier, Michel, distins economist frc., n. 
13 lan. 1806, f 28 Nov. 1879; 1840 prof, de 
économie pol. la Collège de France, 1841 ingi- 
ner sup. montanistic; aies 1845 în parlament

se arëtà adorent al comerciului liber, 1860 se- 
nator. Impreunâ ou Cobden conlucrà la tratatul 
de comerciu între Anglia si Francia.

Chevauxlegers, clasa infenoarà a luptàtorilor 
càlàri din evul mediu, aveau cai mici si de pu(inà 
valoare si erau armati usor. (V. art. Cavaleria.)

Cheve, (Kevee, Keve, astà()i Gubin, în Banat, 
oott. Timis), se pomenesce ca întàriturâ âneâ în 
secl. VII, pe când stàpâniau Bulgarii asupra 
malurilor dunàrene. In C. a càutat Glad, prin- 
cipele Timisanei, apêrare contra atacului lui 
Cadusa Zoard si Boita, beliducii lui Arpad (896) ; 
Maghiarii tnsà au dàrimat poifile cetâ(ii si Glad 
dupà trei düe s fost siUt sà înehine. cetatea; 
însà a remas si mai départe în posesia cetà(ii. 
Dupà ce Ahtum a fost învins prin Cianad s> 
acesta a ocupat locul de comité (ban) al teri- 
toimlui timisan, la începutul secl. XI s’a format 
si eomitatul C. Ludovic I, regele Ungariei, prin 
ordinul sëu din 25 Iulie 1366, alungâ preo(ii de 
ritul greoesc din C., îi dà preste hotare si în 
locul lor aduce popi catolici din Dalma^ia. Re
gele Sigismund la 1432 formeazà séparai teritor 
de apêrare între Dunàre si Timis (Temeskuz) 
pânà la Sevenn, pe care Românii, Slavii, s- a. 
eu banderille lor si eomitatul C., Cianad, Timis, 
Torontal si Càras aveau sà-1 scuteascà. Sub Matia 
Corvin, la 1459, s’a întêmplat 0 imigrare de 
Sérbi sub oonducerea lui Stefan Brancovici, loan 
Gregorievici si Paul Birini si colonistii acestia 
au fost asezati în C., Timis si Horom (Palanca). 
Paul Chinez la 1482 întàresce cetatea C. ou pa- 
lisade; pe la 1500 însà aceastà întàriturà era 
ruinatà si nu mai avea nici 0 importan(à stra- 
tegicà. Când a încetat eomitatul C. nu se scie 
positiv, probabil cà odatà eu catastrofa delà 
Mohaci (1526). (V. Banat.) [E. Tr.j

Cheviot, (pron. ceviôt), fel de postav fin si 
pêros ; se fabricà mai aies în Anglia si Sco(ia.

Chevreul, Eugen, chimist, n. 1786 în Angers, 
1824 director al vâpsitoriei reg. de gobelinuri, 
1830—79 prof. în Paris unde f 1889 ; bineme- 
ritat pe terenul chimiei colorilor si gràsimUor. 
Scr. princ. : «Recherches chijuiques sur les corps 
gras» ; «Histoire des connaissance chimiques», etc.

Chevron, (franc.) tresà, galoane ; pantlicile ce 
le poartâ miUtarii pe mâneci spre 0 deosebi 
gradurile.

ChevzurI, popor caucasic, în guv. rus. Tiflis; 
vr’o 7000 Bufl., vorbesc limba georgicà în dialect 
vechlu. Sûnt crestini, iubitori de arme. Se ocupà 
eu pràsirea vitelor si stupàritul.

Cheyne, v. Cheine.
Chezdl-Osorhelu, oras nu magistrat régulât în 

Trans., cott. Treiscaunelor, eu 4700 loc. Sëcui ; 
tribunal, judecàtorie cercualà, notariat public, 
perceptorat, gimnasiu infer. cat. ; industrie de 
olàrit si mobile, fabrici de spirt si bere; co
merciu vioiu.

Chezoane, (franc. Caissons), camere de lucru 
la fundafiuni eu aer comprimât. Pentni exe- 
cutarea sàpàtuiilor la funda(iuni sub apà, când 
aceste urmeazâ sà atingà adfincimi mai mari, 
se întrebuinfeazà nisce camere cUindrice de 
fier, dise camere de lucru sau C., cari au îu 
plan forma temeliei ce urmeazà a se exécuta, 
au 0 înàl(ime de vr’o 210 m., n’au fund (par- 
dosealà), parefii si tavanul lor sûnt compuse din 
tabla de fier de 0 grosime variabilà între 5 si
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10 mm., eu îmbinârile perfect etançe çi spriji- 
nite prin console ?i putre tôt de fier, gi în oare 
suHându-se jirintr'e pompa aea'ul comprimât, apa 
vine împinsâ afarâ, gi lucrâtorii pot fao'e sâpà- 
turile necesare. Intrarea çi ieçirea din C. se face 
prin coguri, cari se termina eu un aparat, numit 
caméra de ecuilibriu, care are mai multe porfi 
gi antioamere ce se pot pune, prin robinete spé
ciale, în comunica^ie, dupa necesitate, eu aerul 
exterior sau eu aerul comprimât din interior, çi 
cari servesc la întrarea çi ieçirea lucràtorilor, 
la descârcarea în exterior a materialelor escavate, 
gi pentru trecerea în G., la sfîrgitul luorârii, a 
betonului, ce urmeazâ sa o umple. Prin sâparea 
în C. acesta se scoboarâ în pâmênt, iar pe dea- 
supra tavanului lui zidarii ridicà zidâria, care vine 
mentinutâ în totdeuna la o înal^ime mai mare 
decât nivelulapei. Oprindu-se fundatiunea pentru 
câ a atins de pâmèntul sânâtos, gi umplêndu-se 
C. eu béton, se demonteazâ coçul gi caméra de 
ecuilibriu, completàndu-se apoi zidaria pilei dupa 
plauurile proiectului. Prin fundatiunile eu aerul 
comprimât nu se pot atinge adàncimi mai mari 
decât 36 m. socotite delà mvelul apei exterioare, 
pentru câ e primejdia pentru viafa lucràtorilor, 
când se depâgesce presiunea de 3 atm. '/a càt 
e necesar pentru a împinge afarâ din C. o co- 
loanâ de apâ de 35 m. In Remania s’au exé
cutât fundafinni eu C. la podurile preste Dunâre 
gi Borcea.

Cheeoanele de munifü sûnt cutii metalice, age- 
zate în numér de doué (una la ante-tren gi alta la 
arier-tren) pe un car eu 4 roate. Forma gi dimen- 
siuuile lor variazâ dupâ cum sûnt destinate a 
transporta muni^i de infanterie sau de artilerie.

Chézy, Helmine Christiane de, u. de Klencke. 
scriitoare germ., n. 1783 în Berlin, câsâtorità 
scurt timp eu orientalistul franc. C. f 1856 în 
üeneva. A soris textul la»Euryanthe«alui Weber.

Chlabrera, Gabriel, poet ital n. 1552 la Sa- 
vona, j‘ 1637 ; se distinse mai aies ca liric, gi 
fù supranumit Pindar al Italiei. Mai scrise 
gi tragedii, comedii gi poeme epice.

Chiag, v. Cheag.
Chiajna, com. rur. în Rom., j. Ilfov, situatâ 

la vest de Bucuresci în depârtare de 9 km., 
lângâ rîul Dfimbovita, formatâ din satele C., 
Dudu, Giulesci çi Rudeni; eu 2313 loc. în mare 
majoi'itate Bulgari. In com. sûnt 4 biserici (în 
fiecare sat câte una) çi 2 gcoale jnixte. C., satul 
de regedinfâ, numerâ singur 1138 loc.

Chiajna, numele fortului nr. XVIII al ce- 
tâtii Bucuresci, situât spre nord-vestul oragului, 
între fort. Clütila nr. I gi Domnesoi ni1. XVII, 
çi între bateriile 18—1 gi 17—18. Acest fort 
este de a 3-a mârime.

C. Doamna, v. Kiajna.
Chiamata, (ital.) chiemarea actorilor pe scenâ ; 

în arta de scrimâ ; un gol mascat pentru a se- 
duce pe adversar la o loviturâ nepreeugetatâ.

Chiana, afluent al Tibrului, în Italie de mijloc; 
valea C.-ei a fost bâltoasâ, 1789—1816 s’a ca- 
uaüsat aga, câ apa se scurge parle în Tibru, 
parte în Arno; de atunci e fructiferâ.

Chiapas, stat în Mexico, 55,316 km9, gi 241,404 
loc. (1890) ; capitale San Cristobal (Ciudad de las 
Casas). In C. sûnt multe pâduri seculare.

Chlari, orag în prov. ital. Brescia, 5999 loc., 
culturâ de mâtasâ. Aeî a bâtut prin(ul Eugen

2 Sept. 1701 armata francezâ-spaniolâ, oomaii- 
datâ de Villeroi.

Chlaroscuro, termen de pictuiü, imita(ia efec- 
telor lutninii, care pune în evidenfâ punctele 
asupra cârora cade, gi lasâ în întunerec pe oele- 
lalte ; predominarea pâr(ilor întunecoase gi pria 
contrast efectul eu atât mai pronun(at al celoi1 
luminoase. Pictorii cei mai cunoscutiîn ace.stgen : 
primitivii Baldung Grien, Matthias Grünewald, 
apoi celebrü Corregio çi Rembrandt.

Chiastnus, (grec.) figura stilisticâ; consistâ îu 
orânduirea pâr(ilor propositiunii în forma îii- 
cruciçatâ dupâ litera X sau gema a b b a.

Chlastolita, minerai, v. Andalusita.
Chibele, (Eybele), o (Jeitate din Plirygia ; la 

Greoi se identificâ ou Rhea, sora lui Chronos, la 
Romani se numesce Magna Mater; s’a vonerat 
ca zinâ a pâmêntului gi fructuositâ(ii ; cultul oi 
a fost de caracter orgiastio. [Atin.J

Chibrite, betigoare împregnate la un capét ou 
materii inflamabile, cari se aprind prin frecare. 
C. sûnt 0 inventiune foarte recentâ. Delà 1823 
pânâ la 1832 s’au înoercat pentru prima data 
d.iferite compositiuni chimioe, cari aveau de scop 
a înlocui vechile briquete (amnare). La 1831 
St. Rômer din Viena isbuti pentru prima data 
sâ producâ în oantitâti mari (un lucrâtor putea 
face pânâ la 400,000 de be(e pe ()i) betigoare de 
Pinus austiiaca, împregnate la un oâpâtàiu eu 
substante chimice, cari îndeplineau bine scopul 
câutat, de a procura eu înlesnire foc. La 1833 
St. Rbmer gi I. Preshel înfiintarâ prima fabricâ 
mare de C. de pastâ eu fosfor çi cblorat. Inainte 
de inventiunea lui Romer se respândiserâ în Eu- 
ropa nisoe C. eu pucioasâ, cari aveau inconve- 
nientul de a produce un fum vâtëmàtor de acid sul
fures. Un german din Franefurt, Bbttger, aduso 
în urmâ multe pei-feotionâri nouei fabi’icatiuni. 
In Francia industria C.-lor se întroduse de abia 
pe la 1847 ; în Anglia oam tôt atunci. Aoum 
Viena, Sicilia, Norvegia gi laponia sûnt centre 
importante pentru aceastâ industrie. Fosforul alb, 
care e basa celor mai multe varietâti de C., pro- 
duoe 0 boalâ teribilâ la lucrâtori, nécrosa (v. ac.) 
De aici s’a propus înlocuirea lui eu fosforul rogu, 
ceva mai scump, dar inofensiv, s’au gâsit gi for
mule numeroase de paste ignifere fârà fosfor. 
Principalele operatiuni ale fabricatiunii C.-lor 
sûnt : prepararea betigoarelor, aceasta se face îu 
fabrici spéciale, împregnaiea lor eu paraflnâ sau 
ori ce substantà grasâj pentni ca sâ se aprindâ 
ugor, prepai'area pastei, care se colorenzà gi se 
amestecâ eu gumâ, fixarea ei, açezarea C.-lor îu 
cutîi de carton sau do lemn subtire. In Fi aucia 
(1872) gi Rom. (lui. 1886), C. au fost declai-ate 
monopol alstatului. Dupâ oarecari înceroài’i ante- 
rioare, fâcute îu propoi’tü mici, industria C. iu 
Remania a fost întemeiafâ în 1879 de o sooietate 
formata de Dmn. Ghica, lorgu Cantaouzinu, Grig. 
Cantaeuzinu, V. gi C. Boerescu, G. Filipesou, 
Gr. Alexandrescu, Gh. Vernescu, Simeon Mihâi- 
lescu çi Dr. Davila, care cumpërà fabrica frau- 
cesului Gobart delà Filaret (Bucuiesci). La 1880 
întrarâ çi Gr. Turburi gi M. Posner, cari adâugara 
150,000 lei la capitalul central de 200,000 jei. 
In August 1880 fabrica era în stare de a fabrica 
pânâ la 10 mil. de C. pe ()'■ Firma Fürth din 
Viena îi fâcû însâ o concurentà niraicitoare, 
vên^ênd eu pagubâ pentru a-gi pàstra tîrgul. In
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1881 fabrica fù arêndatS, iar Îd Iulio 1886 începù 
a functiona monopolul. Statut cumpërà aceastâ 
fabrioâ, precum çi usa mai mica, înfiintatà la 
laçi de S. Goldeuthal. Causa insuccosului îchin- 
(âtorilor a fost lipsa de protectiune, din causa 
câ nu se puteau schlmba taxele vamale înainte 
de expirarea conveutionii de comerciu eu Austria. 
In lunile Iulie 1886 pânà Martie 1887 statut a 
vend ut de 1.034,632 lei, îu anul fiscal urmator 
1887—88 de 2.010,715. Acum vêndarea e de 
48—50 mil. de C. eu o valoare de 2.600,000 pâuâ 
la 2.800,000 lei. Vên(}area se face de câtrâ agen^ii 
çi debitantii Eegiei monopolurilor. Calitàtile puse 
în vênc(are sûut; cutii de 5 bani, 15 b., C. de 
cearâ eu 15 b., C. bengale de 20 bani çi amorfe 
de 5 b. Numai primele doué represintâ sume 
mari, celelalte se cer foarte pu^in. lu anii din 
urînâ s'a înfiintat în judetul Neam^u o fabrica 
de bete de C., pasta çi maçinele se aduc din 
strâinatate.

Chio, (frc. pron. çic.), o expresiune eminamente 
parisianâ. Atât cuvêntul, oât çi lucrul pe care-1 
desemneazâ sûnt «articole de Paris®, câci adevë- 
ratut C. nu se gâsesce decât în aceastâ capitata 
a lumii. C. e un ce pitoresc, cochet, încântâtor 
çi uou în acelaçi timp. Prin C. se mai desem
neazâ $i bunul gust suprem. C. se improviseazâ, 
mise învatâ. In aceastâ privintâ se deosebesce de 
elegantâ sau de distincfiune, cari se pot însuçi.

Chica, coadâ, përut sau pletele care atîrnâ pe 
ceafâ. Përut împtetit se numesce coadâ. Iferanii 
poai’tâ C. Pemeile poartâ coade împletite.

Chica, (span., pron. citça), se numesce în Aine- 
lica sudicâ o beuturâ spirtuoasâ, ce se fabrioâ 
din cucuruz.

Chicago, ora$ în Illinois (Statele-Uuite din 
America de nord), situât la gura riului C., la Jer- 
muml sudical lacului Michigan. C. e oel mai mare 
?i mai important ora? american între cele situato 
spre vest delà AUeghany. In privinja popula- 
fiunii, C. aratâ o orescere uimitoare, unicâ chiai- 
?i în Statele-Unite : la 1848 C. avea 20,023 loo., 
la 1870 preste 300,000, la 1890 1.208,669, între 
cari 4350 Romani, iar 1894 avea 1.567,727 loc. 
In privintâ nationalitàtii loouitorilor C. are un 
caracter cosinopolit, locuitorii lui apai"tinênd 
aproape tuturor natiunilor. Oraçul ocupâ un te- 
ritor de 480 km3., çi e încungiurat eu parcuri, 
cari sûnt legate între olaltà prin bulevai-de. Stra- 
dele çi bulevardele au pe de margini plantatiuni. 
Lângâ lacul Michigan se aflâ parcul Jackson, 
locul expositiei universale din 1893. In timpul 
din urmâ au început a se zidi în C. case eu 
10—22 etaje, eu întoemiri ca în hoteluri. Intre 
edifidile publiée sûnt vr’o 315 biserici çi nu- 
ineroase case de i-ugâciuni ; edificiile profane se 
disting mai mult prin mârimea resp. înàltimea 
1er, decât prin frumsetâ architectonicâ, (Court 
House, City Hall, palatul Rookery, Temperence 
Temple, etc.) Pareurile sûnt împodobite eu mo- 
numente ca : statua equestrâ a generalului Grant în 
parcul Lincoln, la întrarea aoestui pare e un monu
ment al lui Lincoln, apoi statua lui Schiller, a»pio- 
niendui® Robert cav. de Lassalle, a lui Linné, etc. 
In parcul Lincoln se aflâ çi o fântanâ electricà, 
din care sare apa la înâltinie de 25 m. în di- 
ferite raze luminate în diverse oolori. Hotelurile 
numeroase sûnt întoemite dupâ diferite sisteme, 
toate însâ eu mult comfort, unele din ele au

pânà la 800 chilii pentru oaspeti. Administrafia 
oraçului o conduce un primar (Mayor), eu un 
sénat de 68 membri, aleçide câtrâ cetàtenii celor 
34 districts pe càte 2 ani. Venitele oraçului în 
1890 au fost 18'5 mil. dolari. In privinfa in- 
struc(iunii în C. domnesce sistemul ÿcoalelor 
libéré publics, cari sûnt de 3 categorii: »Pri- 
mary Schook çi »Grammar SohooU pregâtesc 
pentru viafa cetâteneascâ, »High Schook pentru 
universitate. Afarâ de acestea în C. mai sûnt aça 
numite çcoale de seara, çcoale pentru lucrul de 
mânà, etc. C. are 225 edificii çcolare proprii çi 
77 închiriate. In 1890 çcoalele publics au fost 
cercetate de 135,551 çcolnri. Afarâ de acestea 
în C. sûnt numeroase çcoale private eu preste 
65,000 elevi. Iuvë(âinêntul superior e représentât 
prin 0 universitate, deschisà la 1892, numeroase 
academii çi çcoale superioare, seininarii, colegii 
çi alte institute. Biblioteca publicâ a oraçului ou 
aproape 200,000 tomuri. C. e bogat în societàti, 
reuniuni çi cluburi, ce urmàresc aproape exclusiv 
scopuri culturale. In C. sûnt 24 teatre, nici unul 
însâ nu se distinge prin frumsetâ architectonicâ. 
piaristioa a luat în C. un avênt uimitor; acl 
apar 24 4'are de (Ji, 260 foi septëmânale, 192 
reviste lunare, etc. — Industria fi comereiul. lu 
privintâ comerciului eu vite çi bucate C. ocupâ 
piimul loc nu numai intre oraçele Statelor-Unite, 
ci în întteaga lume. Cel mai mare stabiliment 
çi abatoriu e «Union Stock Yards® în partes sud- 
ve.sticâ a oraçului, cuprin^ênd un areal de 162 
hectare; eîntoemit pentru a puté adàposti 50,000 
vite, 200,000 porci, 30,000 oi çi 4000 cai pe fiecare 
4i. Animalele le aduc numeroase trenuri; aba- 
toriile aoestui stabiliment se disting prin curà- 
tenia çi iutimea eu care se sâvirçesce lucrul, (pe 
4i se taie s. e. 30—60 mii de porci) ; carnea se 
vinde proaspëtà çi se fac diverse conserve ; sta- 
bilimentul, 52 firme, ocupâ 24,809 lucràtori, sin- 
gurâ Arma Swift & Co primesce pe (}i în calcul 
mediu càte 125 vagoane eu vite. Comereiul ou 
cereale ânoà e foarte viu, pentru încàrcarea ce- 
realelor sûnt 26 »Grain-Elevators« eu o capacitate 
de 30 milioane bushel (à35-21itri); articlii mai 
importanfi ai comerciului sûnt : bucate, fâinâ, càr- 
nuri, unsoare, piei, lemne, etc., apoi productele 
industriei de fier çi otel, maçine, mobile, cuptoare, 
vagoane, veçtminte, piele, (igari, etc. Starea in
dustriei în 1895 a fost: 3488 stabilimente eu 
170,255 lucràtori, capital de 257.825,000 dolari, 
au produs marfà în valoare de 529.005,000 do
lari ; plata tuturor lucrâtorilor 89.650,000 dolari. 
Exportul màrfurilor indigène în 1891 a fost 
de 1,844.392,840 dolari, comereiul de transit 
57.497,917 dolari, importai 844.916,196 dolari. 
In C. se aflâ 80 bànci ou capital de circulatie 
de 4456-88 milioane dol. ; cea mai mare bancà 
e «First National Bank® eu capital de 6 mil. dol. 
çi deposite de 17 mil. dol. Consulate au în C. : 
Argentiuia, Austro-Ungaiia, Belgia, Danemarca, 
Elvefia, Englitera, Francia, Germania, Italia, 
Mexico. Paraguay, Svedia çi Norvegia, Spania, 
Turoia çi Venezuela. — Comunicafiunea. In C. 
se concentreazà 35 liuii de cài ferate, pe cari 
sosesc (Jilnic 940 trenuri; gâri mari sûnt 8. Co- 
municafia în iuteriorul oraçului se face eu tre- 
nui'i, trenuri electrice, tramvay, omnibus, etc. 
In portul delà C. au îutrat 10,294 nâi; pe ca- 
nalul Illinois çi Michigan comuuicâ vapoai'e ; dm
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rîul C. se face un canal câtrâ basinul rîulni Mis
sissippi. Posta a avut 3.693,877 dol. venit (1891).

Istoria. Prima locuin(â de albi a fost fortul 
Dearborn, ridicat de regim ca punct extrem în 
contra Indianilor la 1804 ; 1818 erau 4 coloniçti 
pe locul ora^ului de a^i; 1829 se organisa co- 
ionia ca sat; sâparea canalului Illinois çi Mi
chigan atrase multi coloniçti aça cà 1837 fù dé
clarât ora? ?i luà apoi o desvoltare uimitoare, 
dar un incendiu grozav nimici oraçul total 1871 ; 
într’un an însâ se rezidi de non si palatele înalte 
resariau ca din pâment, ceea ce produse o mare 
crisâ 1873, ale càrei urmâri se sim^irâ pânà prin 
anii optcjeci. In oele doue decenii din urmâ oraçul 
luà avênt nou ?i se desvoltà la mârimea çi im- 
portan(a de a4i.

Exposifia universalà, deschisà în C. la 1 Maiu 
1893 çi închisâ la finea lunei Octombre aoeluiasi 
an, a fost una din cele mai mari exposi(ii ale 
lumii ; aspectul întregei exposi(ii ?i dimensiunile 
uriage ale ei fâcea impresiune imposantâ; posi(ia 
si arcliitectura edificiilor expositiei, apa si par- 
curile présentai! o armonie admirabilâ. Edificüle 
au fost fâcute de diferi(i architec(i în stil ital. 
renaissance. Planul întregei expos. 1-a fâcut ar- 
chitectul Burnam din C. ; zidirile expos, au costat 
18.322,622 dol., alte cbeltuicli vr’o 8 mil. dol., 
venitele expos, au fost de 28.151,165 dol. La 
exposifia aceasta s’au arëtat productele muncii 
oinenesoi aproape din toate pàrfile lumii. Ex- 
posifia a fost aranjatâ în memoria lui Columbus 
si a fost cercetatà de 21.463,256 personne.

Chlcheri|a, insect, v. Melophagus ovinus si 
Hippobosca equina.

Chichimeol, (pron. Cioi —), trib înrudit eu 
Aztecii în vechiul Mexico. (Cf. W. H. Prescot, 
Istoria Cuceririi Mexicului, ed. fr.)

Chidron, v. Cedru.
Chlem, lac, (Marea bavarezà) în Bavaria su- 

perioarà, la poalele Alpilor, 503 m. preste ni- 
velul mârii ; 80 m. afund, 192 kms. ; are 3 insuie. 
Se scurge prin Alz în Inn.

Chieti, prov. ital. (Abruzzi), 3092 km*., si 
372,815 loc. (1891). Gapitala C., oras întârit, 
lângâ Pescara, 12,273 loc.; ruine de zidiri ro
mane, cetatea Normanilor, catedralâ, eppie.

Chiffon, (frc. pron. sifon), pànzà albâ de bumbac 
pentru rufârie, se mai (Jice si Madepolon.

Chiffonière, (sifonierâ) dulap, mobilâ de 
lemn, în care se pâstreazâ haine si rufârie.

Chiffre, (franc.) cifrâ. (v. ac.)
Chihiibar, v. Succin.
Chihuahua, stat în partes nordicâ a Mexi

cului, 228,946 km*., si 225,652 loc. (1890), în 
mare parte Indiani; feara e muntoasâ (Sierra 
Madré pânâ la 3000 m. înalfi) ; rîu mai mare e 
Rio Grand del Norte, care formeazâ granifa spre 
Statele-ünite; loc. se ocupâ eu minâritul, agri- 
cultura si crescerea vitelor. Capitata C. are 
25,000 loc. ; spre sud delà acest oras se aflâ re- 
numitele mine de argint delà Santa Eulalia.

Chil, Chileraba, plante, Brassica oleracea. 
(v. ac.) V. si £irt. Chylus.

Chlia, mësui'â veche de capacitate, întrebuin- 
fatâ atât în Muntenia cât si în Moldova. Astâcji 
chîar este âneâ întrebuinfatâ pe o scarâ întinsâ 
de agricultori. Vên4area cerealelor se face eu 
aceastâ mësurâ. C. este un multiplu al ocalei. 
In Muntenia, C. are 20 banife si banifa 20 oca.

prin urmare 1 C. = 400 oca. In Moldova, C. are 
10 banife, banifa 20 oca, prin urmare 1 C. = 
200 oca. [Muresian.]

Child, (pron. ceild), Francis James, filolog 
american, n. 1825 în Boston; delà 1876 prof, 
pentru literatura ,englezâ. C. e cea mai mare 
autoritate în ce privesce poesia poporalâ englezâ. 
Opéré ; »Colleotion of Bnglish and Scottish bal- 
lads®, (8 vol., 1861)!; »Poems of sorrow and com- 
fort«, (1865).

Childebert, doi régi ai Prancilor din familia 
Merovingienilor. 1) C. I, unul din cei 4 fii ai 
lui Clovis, câruia îi venise ca parte Parisal. 
Ucide pe nepofii sëi, fiii lui Clodomir, destiin- 
feazâ, împreunâ eu fratele sëu Clotar, regatul 
Burgun4ilor (534), bâte (531) la Narbonue pe 
Amalaric, regele Visigofilor. f 558. 2) C. II, 
fiul lui Sigebert si al Brunhildei ; n. la 571, 
dupâ ueiderea tatâlui sëu fù susfinut de nnchiul 
sëu Gontran contra celuilalt unebiu Chilpericli. 
In 593 la moartea lui Gontran el mosteni Bur- 
gundia. f 596.

Childerich, trei régi ai Francilor din tainilia 
Merovingienilor. 1) G. I, dupâ legendâ ar fi fost 
alungat de Pranci din pricina luxului si s’ar fi 
réfugiât la Turingi, de unde a fost chiemat dupa 
8 ani de un amie, eu care împârfise o inonetâ 
si se învoise ca sâ revinâ la Eranci, când amicul 
îi va trimite jumëtatea monetei. Sofia regelui 
Turingilor Basina a venit eu el si i-a nàscut un 
copil, pe Clovis, j- 481. 2) C. II, fiul lui Clovis II, 
delà 660 rege în Austrasia, susfine pe uobili 
contra lui Ebroin, pe care îl înclude în inânâs- 
tire (670), se conduce câtva timp de consiliile 
sfântului Léger, pe care îl închide în aoeeasi nià- 
nâstire. Ucis în 673 de un franc, pe care pususe 
sâ-I batâ eu vergi. 3) G. III, de origine necu- 
noscutâ, a fost cel din urmâ rege merovingian. 
Fârâ nici o autoritate, statut a fost condus îu 
timpul lui de Caroloman si de Pipin cel Scurt, 
pânâ când acesta luà titlul de rege eu învoirea 
papei si a nobUilor franci, iar C. eu fiul sëu au 
fost tuusi si închisi în mânâstire (751).

[I. S. F.]
Childers, (pron. cilders), Hugh, om de stat 

(liberal) engl., n. 1827 în Londra. 1850 membru 
al guvernului coloniei Victoria din Australia; 
1860 membru al parlamentului, 1868 ministm 
de marinâ, 1880 ministru de resboiu, 1882 ini- 
nistru de finanfe, 1886 ministru de interne, 
t 1896.

Chile sau Chili, (pron. Cili), republicâ pe 
coasta vesticâ a Americei de sud; se mârginesce 
la nord eu Peni, la est în coama Cordiileriilor 
eu Argentina; C. se extinde spre sud pâiiâ la 
cap Hom, în lungime de vr’o 4200 km., la- 
fimea variazâ delà 110—400 km., suprafafa de 
776,000 km*., în partea esticâ e muntoasâ, aci 
se întind în direefie delà nord spre sud An4ü 
sau Cordilleriile C. eu piscuri înalte (Aoonoagua 
6834 m.) si mulfi vulcani activi, din care causa 
si cutremurû de pâment se întêmplâ des. Coastele 
acestor munfi se pogoarâ rapid spre vest, lâsâud 
spre fermuiul Oceanului un platou deluros nu 
toemai lat, care se întinde dealungul fermurului. 
Rîurile sûnt scurte, avênd oaracter litoral. Clima 
în partea nordicâ e caldâ si uscatâ, mai spre 
sud e moderatâ, eu ploi abondente, preste tôt 
însâ e sânâtoasâ.
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Producte. Exportai se urcâ la 72.040,420 Pesos, 

iar importul la 54.483,716 Pesos (1894), anuine s’a 
exportât 1893: salpetru în valoare de 39.212,000, 
cerealii 6.961,000, iod 5.953,000, aramâ 4.844,000, 
argint 4.418,000, zinc 1.678,000 Pesos; minie- 
ritul formeazâ basa comerciului çi bunastarea 
loouitorilor. Articoli de export mai sûnt; càr- 
bunii de piatrâ, annal ‘/j mil- tone, çi guano de 
pe insula Chiloe, apoi caitafi, vin, in, legnme, 
fmcte tropioe, ç. a. ; vitele sûnt frumoase ; oai, 
vicuna, lama, etc. animale râpitoare un sûnt. 
Populapiunea se socotesce la 3.414,000 loc. 
(1895) anume Albi çi Creoli de orig. span., apoi 
Indiani (Araucani în sud). Industria pu(in des- 
vultatâ, afai'â de tâbacarit. Comunicafia. Flota 
de comerciu a numerat la 1889 191 nâi; în 
portari au întrat çi ieçit (1890) 17,856 nâi de 
16.689,014 tone. Linii ferate eu finea 1890 în 
lung. de 3100 km. ; linii telegrafloe çi telefonice 
20,988 km.; mësurile sûnt dupa sistemul dé
cimal frc. ; monete: Peso (Piastru) = 2 fl. 40 cr. 
Constitafia din 1833; legislativa (Sénat çi Ca
méra), executivâ (presidental aies pe 5 ani, 6 
ministri çi un consiliu de stat constând din 11 
membri). Archiepiscop (Santiago) eu 3 eppi. Fi- 
nanfele, 1890 venite: 89'/, mil. Pesos, spese: 
67 mil. Pesos. Datoria 1890: 93Vj mil. Pesos. 
Armata în timp de pace e de 6000 soldat! Unie, 
51,090 garda nafionalâ; marina are 32 nâi çi 
torpédo eu 82 tanuri çi 2050 marinari. Colorile 
terii: alb, vênët çi reçu. Capit. Santiago.

Maria. Dupa ce pëtrunse conguistadorul 
Diego de Almagro la 1536 pentru prima datâ 
din Peru în (5., Spaniolii îçi supuserâ pânâ 
la 1541 provinciile nordice ale terii. De atunci 
C. forma un câpit. gen. span. La 1810 C. înceroà 
a se desface de Spania, fù însâ de nou supusâ 
la 1814. Cu ajutorul Argentiniei Spaniolii sûnt 
bâtuti la Chacabuco (1817). Invingerea patrioplor 
làngâ Maypu (1818) eliberà C. pentru totdeuna 
de Spanioli. (Cf. Barros Arana, Historia general 
de C., 11 vol., Madrid, 1885—91; Kunz, Eesboiul 
civil în C. Lipsea, 1892 ; Polakowsky, Mapa de la 
Republica de C. 1: 2.500,000, ed. 2. Lipsea, 1891.)

Chilenit, minerai, bismutara de argint, amorf 
sau granulos. Se gâsesce la San Antonio aproape 
de Copiapo.

Chilla, hraf al Dunârii. Dunârea îçi revarsâ 
apele în Marea Neagrâ prin patru gure sau 
orate principale çi anume: bratul C. (Kilia), 
Sulina, Sf. George çi Portifa. Gârlele C.-ei, 
acolo unde se aflâ satul C. veche, au mai multe 
brate, cari unindu-se pe lângâ C. dintàiadatà, 
çi de a doua oarâ lângâ satul Vilcova, de aci 
curg spre mare, unde se revarsâ în mai multe 
gure, din cari cele mai însemnate sûnt: gârla 
Bolgradului; gârla Ociacov, gârla Stambul çi 
popriu dis gura Chiliei.

Chilia, ostrov însemnat în Delta Dunârii, Rom., 
j. Tulcea, cuprins între bratele C. çi Sulina, cu 
O suprafatâ de 2100 km1.; terenul e un întins 
çes strâbâtut în toate pârtile de gârle çi presâ- 
rat eu 55 lacuri, sûnt însâ çi fâçii de pâment 
ndicat, numite grinduri, cu pâçuni çi locuri ara- 
pile, încolo tôt pâmêntul este acoperit cu stufârii 
intinse, cari ocupâ mai mult îleoât jumëtatea 
ostrovului. Clima din causa miasnielor, ce le 
exhaleazâ numeroasele bâlfi, e putin sânàtoasâ.

C., oraç în Basarabia. v. Kilia.

_ Chilia veche, com. urb. în Rom., j. Tulcea. 
lângâ bratul Chilia, cu 2300 loc. în majoritate 
Ruçi (15(X)). apoi Rom. (540) çi alte nationalitâti ; 
loc. se ocupâ cu agricultara, prâsirea vitelor, 
pescâritul çi comerciul, care este activ, gratis 
portalui ce-1 are com.; se impoartâ coloniale 
çi manufactuii în valoare de 800,000 lei çi se 
expoartâ pesce proaspët çi sârat în valoare de 
1.5(X),0(X) lei. Sûnt 2 biserici, una lipoveneascâ 
çi alta ortodoxâ, çi o çcoalâ mixtâ ou 2 învëtâtori. 
Com. C. V. s’a întemeiat în urma resboiului 
delà Crimea de locuitorii veniti din Basarabia; 
la 1878 ajunse în stâpânirea Rom.

Chiliada, (grc. Chilias), numër ce consistâ din 
O miie; sérié de o miie, s. e. o miie de ani.

Chiliasmue, învëtâtura Chiliaçtilor sau Mile- 
nariçtilor, cari întelegênd rëu unele cuvinte ale 
sf. Scripturi, diceau câ la a doua venire Isus 
Christos va întemeia o împëràtie de o miie de 
ani, care va începe cu învierea dreptilor çi se 
va sfîrçi cu învierea generalâ çi cu judecata 
din urmâ. Aceastâ învëtâturâ çi-a tras originea 
delà ludei, cari credeau câ Messia va întemeia 
0 împëràtie mare pâmênteascâ çi va întinde 
domnia lui Israil asupra tuturor popoarelor. Delà 
ei au luat-o creçtinii judaisanti çi unii eretici, 
s. e. Ebionitii çi Corinttanii, mai târdiu C. a fost 
profesat de câtrâ Montaniçti çi Apolinariçti çi 
âneâ într’un mod cu mult mai fanatic. Dupa 
secl. Y C. a dispârut mai de tôt. A fost însâ 
reînviat pe la finea secl. X, când Chiliaçtii 
credeau, câ lumea se va sfîrçî cu anul 1000, çi 
dupâ aceea va urma imperiul milenar al lui 
Messia. La întàrirea acelei credinti au contribuit 
mult groaznicele nefericiri çi catastrofe venite 
asupra oamenilor în timpul acela. A dispârut 
însâ iar pânâ la ivirea protestantismulni, când 
iarâçi a fost reînviat çi propus in felurite çi 
extravagante moduri. Astâdi numai unele secte, 
ca Mormonii, Pietiçtii çi Irvingianii, mai sustin 
aceastâ învëtâturâ. [Dr. lacob Radu.]

Chilifeni, sat în Bucovina, càp. Vijnita, j. Pu- 
tüa, form. comunâ çi paroehie cu atenentele : 
Socolea, Hrobeçcea, Racovea, Marchea, Moisea 
çi Mistecioul, are 1019 loc. çi çcoalâ primarâ.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Chilo —, v. kilo —.
Chiloë, provincie în republica Chile (America 

de sud), compusâ din grupa insulelor C. (insula 
C. 8570 km».), 10,348 km»., çi 78,522 loc. (1891); 
capitala Ancud. Export de guano.

Chilognatha, (zool.) miriapode cu câte douë 
pâreohi de picioare pentru fiecare inel, afarâ 
de al treilea post-cefalic, care poartâ o singurâ 
pâreche de picioare. Corpul aproape cilindric. 
Antenele scurte, din 7 articole. Stigmatele ven
trale, vegetariane. Cupr. genurile: Glomeris, 
Polygonium, etc.

Chilon, v. Cheilon.
Chilopoda, (zool.) miriapode cu o singurâ pâ

reche de picioare pentru fiecare inel. Corpul 
déprimât, antenele lungi, multiarticulate. Stig
matele latérale, rareori dorsale, veninoase; se 
hrânesc cu paingeni sau insecte mici. Sculigera 
trâiesce în Africa çi în regiunile calde ale Europe!. 
Cupr. genurile : Scolopendra, Cryptops, Geo- 
philus, etc.

Chilperich, doi régi ai Francilor din fatnilia 
Merovingienilor. 1) C. I, fiul lui Clotar I, la
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moartea tatàlui sëu (561) moçteni (eara din vest 
ou Soissons. In 562 nâvàlesce în statu] fratelui 
sëu Sigebort, care îl respinge îndatâ. Pismuind 
pe Sigebert, care se oàsàtorise ou frumoasa Bnin- 
biida, fica lui Atbanagild, regele Visigotilor, se 
câsâtori çi el ou Galswintha, sera Brunhildei, pe 
care însà o pâràsi pentru o concubiuâ, Frede- 
gonda. Galswintha fu strangulatâ de Fredegonda, 
iar Branhilda înoepe lupta spre a resbuna pe 
sera sa. Sigebert învinge, Chilperich cere paoe 
dar 0 calcâ §i din nou este învins, Sigebert este 
proclamât rege de Francii lui Chilperich. Doi tri- 
miçi ai Fredegondei ucid pe Sigebert tocmai când 
Francii îl ridicau pe scut. C. continua eu succès 
lupta contra lui Childebert II çi Gontran, dar îu 
584 fù asasinat. 2) C. II, rege nominal ridicat 
de Neustria (715) çi bâtut de Carol Martel la 
Amblève (716) apoi la Vinci (717) çi apoi la 
Soissons (719), unde însâ a fost recunosout de 
Carol ca rege. t 720. [I. S. F.]

Chlm, V. Chymus.
Chlmaerlda, (zool.) famille de pesci din sub- 

clasa Selachiilor, ord. Holocephalilor. Au corpul 
lungâret, eu botul ieçit afarà, aripele pectorale 
libéré çi de dimensiuni mari, prima aripa dor- 
salâ provë(Jutâ eu un ghimpe putemic, coada se 
termina printr’un flr lung în forma unui biciu. 
Are 2 genuri. Chimaera çi Callorhynchus. Cel 
dintàiu se gâsesce çi în màrile Europe! : în Marea 
Mediteranâ, Marea Nordicâ, (Chimaera mon- 
strosaj, cel de al doilea în regiunile antarctico.

LA.]
Chimay, famille belg. de principi. Remarcabili : 

François loseph Philippe de Biquet, conte Ca- 
raman, principe de C., n. 1771; în revolu(ia 
franc, adorent al Bourbonilor. 1815 députât în 
caméra. Mai târcjiu a trecut în Olanda. 1805 a 
luat în càsâtorie pe fosta so(ie a deputatului din 
couvent Tallien. f 1835. — loseph, principe de 
C., n. 1836; 1884—92 ministru al afacerilor 
strâine în Belgia. f 1892.

Chlmborazo, pisc în Cordilerii, la Quito, vulcan 
stins, un con de trachitâ, 6310 m. înalt; mai 
înainte se credea cel mai înalt munte al Ame- 
ricei ; Whympr s’a uroat(1880) pânâ în vîrful lui.

Chimen, numele popular al plantei Carum 
Garni L. (v. ac.)

ChimenituI Sevastos, vestit dascâl grec, reor- 
ganisatorul çooalei grecesci, sub Brâneoveanu. 
Originar din Trapezunt, învëtat la Constanti- 
nopole çi in Italia, dascâl la çcoala grecâ din 
Stambul, a fost chiemat în 1689 de Vodâ Brân
eoveanu, în locul lui Cacavela, trecut în Moldova, 
çi tinut la mare rang.

Chimera, (Chimaira, grec.), un monstru mito- 
logic eu capul de leu, coada de bâlaur çi trupul 
de oaprâ çi in acelaçi timp vârsând foc pe gurâ; 
crescutà de un rege al Cariei çi ucisà de Belle- 
rophontes. Dupa Hesiod C. era fica lui Tiphaon 
çi al Echidnei, monstru eu trei capete : unul de 
leu, altul de caprâ çi al treilea de bâlaur. Mo- 
netele din Sikyon çi din Korint aveau pe ele 
chipul C.-ei. Numirea de C. se dà çi la eugetari 
fantastice, ilusiuni nerealisabile.

Chimia, sciinta care se ocupâ eu studiarea 
compunerei çi descompunerei corpurilor, precum 
çi a legilor dupa cari au loc aceste fenomene, 
al câi'or efect este de a schimba natura materiel 
ce compune corpurile. Ca sciin(â, C. dateazâ

din secolul nostru; începuturile ei se pierd în 
întunerecul timpurilor; oâci este évident, câ 
fenomenele, de cari se ocupâ C. s'au petrecut 
çi înainte çi dupâ apari^ia omului, care le-a ob
servât, s’a servit de ele, fài’â însâ a çi-le put/; 
explica. Totuçi âneâ din timpurile voebi s’au 
agitat de càtrâ filosofii greci chestiuni privitoare 
la natura materiel, constitutja ei, etc., çi a tro- 
buit sa trea’oâ ()eci de secoli pânâ când aceste 
chestiuni sâ fie elucidate în aça mod, ca sà poatâ 
satisface atât pe cel mai abstract teoretîcian, 
cât çi pe cel mai scrupules praoticiau. Dacâ 
teoria a mers aça de greu, practica a mers pro- 
gresând continuu, deçi eu încetul, gra(ie nece- 
sitâ(ii ce simte omul de a descoperi mijloacele, 
prin cari sâ-çi poatâ uçura traiul çi sâ-çi pre- 
lungeascâ via(a. In aça mod s’a nâsout Alchimia 
(v. ac.) La începutul secolului uostru s’au pus du 
câtrâ marele chimist franoez Lavoisier basele 
C.-ei ca sciin(â. Opéra lui, deçi a întimpinat di- 
ficultâ(i în stabilirea ei, câci a trebuit sâ lupto 
contra teoriei flogisticului lui Stahl, totuçi a 
reuçit, fiind basatâ pe experientâ çi observatie. 
Succesorii lui Lavoisier au continuât opéra în- 
ceputâ de el, çi pe la 1830 s’au pus basele unoi 
teorii noue : teoria atomicà. Dalton, Gay-Lussac, 
Dumas, Laurent çi Gerhardt, sûnt sustinëtorii 
nouelor idei, çi au trebuit sâ lupte contra atacu- 
rilor lui Berthollet, Berzelius, etc., representaufii 
cei mai autorisât! ai teoriei numite a echivalen- 
filor, care lusse nascere în Germania çi do aici 
se respân'dise în toate pârtile. In timpurile 
noastre gâsim pe "Wurtz, care, eu spiritul sëu 
îndrâznet, a luptat eu succès contra lui H. S. C. 
Deville, ultimul çi cel mai convins représentant 
al teoriei echivalenfilor. Astâcji ou totü admit 
teoria atomicâ. — G. teoreticà aratâ legile, càrora 
sûnt supuse combinatiunîle chimiqe çi discom- 
punerile; G. spedalà trateazâ elëmentele sin- 
guratice çi combinatiunUe lor; C. sinteiici aratâ 
prepararea combinatiunilor chimice; G. anali- 
ticà expune metodurile pentni determinarea pâr- 
tilor constituante ale corpurilor; G. anorganici 
trateazâ elementele çi combinatiunile din lumea 
anorganicâ, C. organicà combinatiunile carbo- 
nului, dintre cari multe se aflâ in organismele 
vegetale çi animalice.

Chlmion, numele vulgar al fructelor de Gu- 
minum Gyminum L. (v. ac.).

Chimitipla, arta de a face cliçeuri de zinc sau 
cupru pentru tipografie. O plaoâ netedâ de zinc 
sau cupru se acopere eu lac (vernis) çi în acesta 
se graveazà desenul, fârâ a sgâria plaça; în- 
câlÿm apoi uçor plaça çi turnâm un aliagiu uçor 
fusibil (de plumb, bismut çi staniu) ; acesta se 
topesce çi întrâ în locurile descoperite. Tratând 
în urmâ plaça reoitâ eu acid azotic diluât in 
pâi-tile, cari au fost acoperite eu vernis, zincul se 
disolvâ pânâ la o adânoime oarecare, iar aliagiul, 
pe care 1-am tumat, pâstreazâ forma desemilui 
çi ne dâ un cliçeu. . .

Chimonanthus Lindl., (botan.) geu monotipic 
care împreunâ eu gen. Calyoanthus L. formeaza 
mica famille a Calycanthaceelor. Singura speoie 
G. fragrans Lindl. (Calycanthus praecox L) 
este un arbust din laponia. Se cultiva prin grà- 
dini din causa florilor sale, ce au un miros plâcut, 
care se aseamënâ ou mirosul de zambilo.

[Z. C. F.]



Chimval — China. 807

Chimval, v. Cimbala.
China, (Cina, Sina, chinezesce »Ciung-Kvo«), 

imperiu în partea estica a Asiei, eu un teritor 
de ca. 11.080,650 km8., din cari vr’o 3.969,650 km*, 
e G. proprie. De imperiul chinez se t'n, afara 
de C. proprie, terile : Mandjuria, Mongolia, Tibet, 
Djungaria çi Turkestanul resâritean (v. ao.) C. 
se mârginesce la nord eu Siberia, la est eu prov. 
litoralâ ruseascâ, eu Corea, Golfiü Pecili, Marea 
Galbena çi Marèa chinezâ de est, la sud-est eu 
Marea chineza de sud, la sud eu Annam, Birma 
çi provinciile indobritice, la vest eu Turkestanul 
apusean çi Asia centrais ruseascâ. — C. proprie 
0 formeazâ partea sud-esticà a imperiului ; în 
ea intàlnim o bogatâ variatie de çesuri, rîuri, 
platouri, dealuri, vâi çi munti, ploaie abondentâ 
çi climâ plâcutâ, ceea ce face ca C. sa fie o 
jeai'à binecuvêntatâ. Munfii nu presintâ un 
sisteni compact; cam preste mijlocul C.-ei se 
întinde, drept continuare a muntilor Küen-Liin, 
çirul Cing-Ling în direc^ie spre est, eu înal^imi 
de ca. 3300 m., desparfind C. de nord de câtrâ 
C. de miiloo çi formànd oulmea desparfitoare 
a oelor doue rîuri mari ale C.-ei ; prin provin
ciile nordice se întinde delà sud-vest spre nord- 
est un platou, care din causa coastelor sale pre- 
tipiçe spre Hoans-ho, are aspectul unui çir de 
munti. Provinciile centrale çi sudice sûnt tra- 
versate de munti eu directie spre sud-est apoi 
nord-est, unele çiruiî spre est, eu înâltimi pânâ 
la 2400 m. Interiorul C.-ei fiind putin explorât, 
date sigure lipsesc. Ape. Mârile împrejinuitoare 
eu numeroasele lor sinuri, rîurile mari çi ca- 
nalele dintre ele, au favorisât navigatia din tim- 
puri veohi. Rîurile mai mari sûnt Hoang-ho, 
lang-ce-kiang, Marele Canal impérial, Si-kiang, 
Liau-ho, Pei-ho, Shang-hai, lung-kiang, etc. C. 
e bogatâ çi în lacuri, cele mai mari sûnt: Tung- 
ting-hu, Po-iang-hu, Tai-hu, Si-hu, Kan-in-hu 
çi Huüg-ce-hu, cari din urmà stau în legâturà 
eu Canalul impérial, iar celelalte eu rîuri. Is- 
voare de apâ mineralâ, eu deosebire apâ sul- 
turoasâ, sûnt multe în C., cele mai cercetate 
siint isvoarele calde delà Ning-hai, în prov. Çan- 
tung, çi delà Tang-çan lângà Peking. Clima 
trebue sâ fie foarte variabilà într’o tearà, care 
la nord nutresce reni, iar la sud elefanti. Vên- 
turi uscate, uragane teribile çi cutremure de 
pâment bântuie destul de des aceste imense ti- 
naturi. C. are mari bogâtii minérale aça: aur, 
argint, oupru, fier çi o multime de pietri pre- 
tioase, precum : agate, cornaline, opale, ametiste, 
feldspat, talc. Salinele sûnt monopolisate de câtrâ 
stat ; minele de cârbuni se exploateazâ în toate 
pàitile C.-ei; consumatiunea acestui minerai e 
tôt atât de mare în C. ca çi în terile noastre. 
AgricitUura este pretuità çi foarte desvoltatâ; 
eu deosebire se cultivâ mult orez çi mult grâu. 
Multetinuturi sûnt cultivate eu o îngrijire de- 
osebitâ, eu toate acestea sûnt âneâ spre vest 
multe stérile. Dintre arborii fructiferi numim : 
citronii, portocalii, bananii, castanii, naramzii, 
etc. Thea este una dintre bogàtüle C.-ei, ea se 
cultivâ aproape în toate tinuturile, eu deosebire 
lu sud. In provinciile de est sûnt putine pà- 
duri, numeroase çi imense în munti. Animalele 
domestioe sûnt mai putin numeroase çi mai 
imci decàt în Europa. La sud se aflâ elefanti, 
nnooeri, tigri, leopareji, panteri çi o multime

de çerpi. Aproape toate soiurile de pesci din 
Europa se aflâ çi în C. Chinezii sûnt un popor 
foarte industrial çi aceasta din timpurile cele 
mai vechi. Ei fabricâ un mare numér de obiecte 
de aur çi de argint eu o remarcabilâ finetâ în 
executiune. Cizelatul asupra metalelor presintâ 
tôt atàtea oapdeopere de pacientà; pietrile pre- 
tioase sûnt lucrate eu o miuutioasâ îngri]iie. 
Porielanul chinez are de veacuri o reputatiune 
universalâ; desenurile lor asupra sticlelor sûnt 
foarte câutate. Chinezii se considerâ ca popor, 
care eu mult înaintea erei noastre a inventât 
iarba de puçcâ. Industria bumbacului e foarte 
desvoltatâ, mai ou samâ din secl. XVH ; coçâria 
çi têmplâria sûnt foarte perfectionate ; un co- 
merciu imens se face eu umbrelele; fabricarea 
zahârului, smàltuitul çi extragerea untului de 
lemn ocupâ milioane de brate ; mâtâsâria çi ta- 
petâria chinezâ sûnt renumite çi câutate. Co- 
merciul acestui mare imperiu, avênd puse în 
vedere câile multiple de comunicatiune, se poate 
conchide câ el este în interior foarte conside- 
rabil. Comeroiul eu strâinâtatea se face parte 
de Chiuezi parte de strâini. Comerciul pe mare 
eu Europa se face de Englezi, de Americani çi 
de Francezi. Principalele obiecte de exporta- 
tiune sûnt: diferite stofe de mâtasâ, poi^elan 
çi thee. Rusia impoartà din C. : mâtasâ, fese- 
turi de bumbac, porfelan, zahâr, fmete zaha- 
risate, mosc (substante mirositoare) çi thee ; Euçii 
le dau în schimb: postavuri, piei animale çi di
ferite alte producte de provenientâ em'opeanâ; 
Englitera importeazâ eu deosebire pânza de 
bumbac, batiste, catifea, fier, etc. Import la 1896 
în valoare de 171.696,715 Haikvan-Taeli, export 
143.293,211 H.-Taeli. Venitele statului fac vr’o 
100 milioane Taeli. Gomunicafiunea. In por- 
turile C.-ei au întrat la 1895 37,132 nài de 
29.737,078 tone. In timpul din urinâ s’a luat 
în serios clâdirea de câi ferate; 1895 s’a or- 
donat clâdirea unui drum de fier pe lângâ ca
nalul impérial pânâ la Peking, çi formarea uuei 
soc. chineze pe aefii pentru constructia câilor 
ferate. In privinfa administrativà C. se im
parte în 19 provincii, anume: Pe-ci-li, Kiang-su, 
Nyan-hvei, Çan-si, Çan-tung, Ho-nan, Çen-si, 
Kan-su, Ce-kiang, Kiang-si, Hu-pe, Hu-nan, Se- 
civan, Fu-kien, Kvang-Tung, Kvang-si, lün-nan, 
Kvei-ciu çi ÿing-king ; aceste se impart în do- 
partamente numite fu; cari iarâçi se subîmpart 
în arondismente numite céu; fieoare arondis- 
ment cuprinde mai multe districte numite hian. 
Oraçele sûnt împâi'tite în trei clase, dupâ cum 
sûnt reçedin^a unei provincii, depaitament sau 
district, în casul acesta se adauge la numele 
oraçului cuvêntul fu, céu sau hian. Capitala 
C.-ei e Peking. Guvernamentul »CerescuIui-lrn- 
periu« este monarchie absolutâ. Çeful statului 
se nuraesce sacrul fiu al ceriului, unicul gu- 
vernor al lumii, marele pârinto al poporului 
sëu. Tronul este ereditar in finie masculinâ, 
împêratul îçi numesce însuçi moçtenitorul. Afa- 
cerile guvernamentului sûntîmpârfite între con- 
siliile sau tribunalele înaltelor sciinte; asemenea 
oonsilii sûnt 6, cari corespund la tôt atâtea mi
nistère ; fiecare provincie e administratâ de un 
iutendeut; de comun doue provincii ilepind de 
un vice-rege. Departamentele, arondismentele 
çi districtele au proprii lor magistrat!, investit!
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eu functiuni administrative çi judiciare. To^ 
amploiatii sûnt numi^i de câtrâ împërat, siint 
amovibili çi salarisafi. In C. nu sûnt clase pri- 
vilegiate, tofi Chinezii sûnt égal! înaintea legii 
!ÿi flecare poate sa ooupe conform capacitâtü 
sale ori ce functiune. Capacitatea se détermina 
prin examene; dupa sus^inerea unui examen 
candidatul întrâ în clasa cârturarilor ; sûnt trei 
grade de cârturari sau oameni de sciintâ, grade 
primite prin concurs. Sûnt 8 categorii de man- 
darini, cari se deosohesc prin impoj'tanta func- 
tiunilor çi insigniilor, pe cari le poartâ. Dupa 
clasa cârturarilor urmeazâ cea a agricultorilor 
çi apoi a meçte^ugarilor. JtiMifia e gratuitâ çi 
publicâ; fiecare îçi pledeazâ causa sa, eu toate 
acestea justitia chinezâ e rêu distribuitâ, arbi- 
trarâ ?i venalâ. Pedeapsa capitalâ se confirma 
totdeuna de impêratnl; pedepsele ordinaire sûnt: 
bastonada, amenda, puçoâria, exilai, etc. ; pedeapsa 
eu moarte se pronuntâ çi eu ocasia unei omu- 
cideri involuntare; sângeleunaicriminalde înaltâ 
tradare este pâtat pânâ în a 9-a generatie. Ar- 
mata ebinezà este fârâ îndoialâ numeroasâ, tara 
însâ a-i puté fixa numërul; ea se imparte în 
corpuri compuse din soldat! rëu echipati, rëu 
instruiti, fàrà disciplina çi fârâ spirit militar. 
Marina, deçi numërâ preste 800 bastimente, e 
çi mai inferioarâ decât armata teritorialâ; nici 
odatâ ea n’a fost capabilâ sâ sustinâ cea mai 
micâ luptâ contra europenilor, nici mâcar sâ 
alunge bandele de pirati, cari infesteazâ toate 
marginile C.-ei. DeaJtmintreni dovada cea mai 
bunâ despre inferioritatea armatei çi marinei 
cbîneze ne-o dâ ultimul resboiu ebinezo-japonez, 
eu ocasiunea oâruia C. a fost total bâtutâ. Chinezii 
mârturisesc patru forme de religiuni, toate pâ- 
gâne : vechia rebgiune chinezâ, din care s’a for
mat aça numita religiune a poporului; religia 
lui Confucius, a lui Laotse çi Buddhismul. Rel. 
de stat este aceea, de care se fine çi împëratul, 
adecâ a lui Confucius. Mobamedani se afiâ ca 
la 3—4 mil., judei numai într’o comunitate; 
creçtini preste un milion, catolici si protestant!. 
Limha pe care o vorbesc oamenii instruit! este 
aceeasi in intreg impérial, afarâ de aceasta mai 
sûnt O multime de dialecte. Scrisoarea primitivâ 
chinezâ era figurativâ, care in urmâ a devenit 
silabicâ ; ea se folosesce de un mare numër de 
semne, cari toate insâ se reduc la un numër 
mai putiu considerabil de semne elementare nu- 
mite si chei. Literatura chinezâ e cea mai bo- 
gatâ din Âsia. Chinezii au cunoscut aproape toate 
artcle si nici osciintâ ou le-a fost strâinâ, darnimic 
n’au perfectionat. Populafiunea imperiului chinez 
este evaluatà la 402 milioane, a C.-ei proprii 
la 380 mil. In porturile deschise strâinilor s’au 
nuinërat la 1894 9350 stràini, anume: Bnglezi, 
Araericani, Francezi, Portughezi, Germani, Spa- 
nioli, Scandinavi si laponezi. — Chinezii se nu- 
inesc origiuariilocuitori aimareluiimperiu chinez. 
O formatiune din elemente tibetane, birmane 
si- siameze, poporul chinez apartioe la rassa 
mongolicâ. Ëtnografice, Chinezii sûnt de staturâ 
micâ pànâ la l'52 m. Au fata rotundâ, ochi mici, 
nas mic si tui-tit, fâlei iesite, buze grosse, për 
negru, pe care-1 tund, lâsând numai un smoc în 
cresoet, pe care-1 împletesc. Psichice stau înaiutea 
multor popoai e asiatice, de oarece, independent 
de oarecari influente strâine, din puterea lor

au ajuns la oarecare culturâ, au fâcut desco- 
periri si s!-au créât o lîteraturâ mai cusamâeocic- 
lopedicâ. Chinezii sûnt blàni}!, politicosi, foarte 
muncitori, lacomi dupâ parale, putin scrupulo?!, 
mincinosi, hoti si <îe ° mare vanitate nationalâ; 
ca negutâtori fac mare concurentâ europenilor! 
Familia e bine constituitâ; pârintii sûnt respec
tât! ; femeia e destul de respectatâ daoâ se are 
în vedere,câcâsâtoriaepoligamâ. Imbrâcàmintea 
e deosebitâ dupâ provincii, are însâ în tôt locul 
croitura sa particularâ, si diferâ atât în niaterie 
cât si ÎD înfâtisare dupâ starea materialà s! 
dupâ positia socialâ. (v. ilustr. »Tipuri asiatice* 
pag. 288.)

Istoria. Grecii si Romanii cuuosceau numai 
vag aceste imense tinuturi, pe cari ei le nuniiau 
Serica; popoai'ele Asie! numiau C. Tsin sau 
Tchina, de unde Sinae în antichitate si China 
la popoarele europene. In evul mediu C. se 
nuraia Chatay, numire pe care Rusii au con- 
servat-o sub numele de Khitaï. Chinezii nu- 
mesc impérial lor: regatul de mijloc, Tatarii 
cuceritori 1-au numit: tnarele fi purul (nepri- 
hànitulj imperiu, ceea ce mai târcjiu s’a tradus 
prin : imperiul eeresc. Natiunea chinezâ o allâm 
organisatâ foarte de timpuriu, pe de o parte însâ 
nu într’un tîmp atât de mîtic, dupâ cum sustin 
traditiunUe nationale chineze. Fo-hi a fost legis- 
latorul lor (3000 a. Chr.) ; Tao pe la 2000 a. Cbr. 
a început maille lucrâri de canalisare. De pe 
la secl. XXn a. Chr. multe dinastii guverneazâ 
imperiul. Sub dinastia Tchén (care doinnesce din 
secl. al XTTT—III), C. e împâi'titâ în mai multe 
State, unitatea imperiului a fost de nou resta- 
bilitâ de dinastia Thsin (258—197 a. Chr.); îm- 
përatul Hoang-ti clâdesce marele zid peutru a 
impiedeca incursiunea Hunilor sau Tatarilor. 
Sub dinastia Hanilor (pânâ câtrâ 220 d. Clir.) 
Chinezii întrâ în raporhiri eu India si imperiul 
roman. Dinastia Tang (618—907 d. Chr.) resta- 
bilesce preponderanta C.-ei asupra tuturor tinu- 
turilor învecinate, în curând însâ reînoep inva- 
siunile Tatarilor, cari sub Kublai-Khan, nepotiil 
lui Gengis-Khan, devin stâpânii C.-ei (1279); 
Mongolii fundarâ dinastia' 'Yuen, sub domina- 
tiunea cârora C. a fost descoperità europenilor 
prin voiajul lui Marco Polo ; la 1368 dinastia 
aceasta e resturnatâ de dinastia nationalâ Ming, 
sub care Portughezii isi fac prima lor aparitie 
la Macao în 1514. La 1644 Tatarii din Mand- 
juria ûnpun C.-ei familia tatarà Taï-ïsing, care 
domnesce si în 4ileie noastre. In secl. al XVII 
iesuitii ërau bine primiti, nu însâ si sub do- 
minatiunea dinastiei tatare, când crestinii au fost 
lung timp persécutât! ; Englezii, cari fâceau in 
C. un comerciu imons eu opiu, erau nepâsàton 
fatâ de atrocitâtile autoritâtilor chineze, când 
însâ împëratul Tao-Kuang voia sâ suprime co- 
merciul acesta, Englezii îi déclara l esboiu (1849 
pânâ 1842), din care ies victoriosi- Prin tratatul 
din Nanking Englezii obtin insula Hong-Kong 
si deschiderea a cinci porturi comeroiului euro- 
pean ; în arma violârii tratatului acestuia, Fran- 
cezii si Englezii fac o mare expeditiune la 
1860, foi’teazâ întrarea lui Peï-ho si dnpn 0 oom' 
pletâ învingere impun cerescului imperiu noue 
tratate, cari aduc oomercinlui european uiaii 
avantagii. In timpul do fata C. se pare intro 
compléta decadentà; dupâ înfràngerea sufenta
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din jjartea laponezilür în resboiul din 1894—95 
nu s’a mai putut reoulege. Puterile enropene, 
jeloase de succesul laponezilor, pe cari de alt- 
mintrea i-au împiedecat sa se bucure de roadele 
victoriei 1er, cautâ ca prin ademeniri çi ame- 
nintâri diplomatice sa stoarcâ fiecare putere cât 
se poate mai mult delà galbenul om holnav al 
extremului orient. G. a fâcut conoesiuni în timpul 
din urmâ Rusiei, Engliterei — doue straçnice 
rivale în aoeste îndepârtate teritorii — çi Ger- 
maniei prin cedarea mai inultor porturi.

Chinez, zidul, un mur de apërare de pe partea 
noidioa a C.-ei, oare la Chinezi se numesce Wa- 
litçangtçeng. A fost ridioat contra nàvàlirii Ta- 
tarilor sub dinastia Ming, începênd din secl. XIV. 
Zidul de astâcji are o lungime de 3000 km. çi 
pe unele locuri este duplu ba chiai- çi triplu. 
Are O înâltime de 11 m. çi lâtime de 7-5 m. 
Materialul principal este granit.

China, (delà quina, cuvent al indigenilor ame- 
ricani), numire ce se aplicâ în prima Unie penti"u 
scoarta speciilor de Cinchona (v. ac.) »(?. cupreat, 
scoai'ta din specii de Remija (v. ac.) âncà con
tins chinin, se distinge însâ uçor prin structura 
ei anatomicâ. In loc de C. adevëratà negutâtorii 
întroduc imeori scoarte neeficace de Ladenbergia 
sau Exostemma. — Ràdàdna de C., în farmacie 
mimità »tuberühinae«sau»radixChinae«,rhizomul 
delaSinilax ChinaL., eunul dinconstituantii»siro- 
pului de Sarsaparillai (v. ac.) [A. Pr.]

Chincha, insuie, (ins. Guano), grupà de 3 in- 
snle mici lânga coastele delà Peru; însemnate 
pentru multimea de guano, aflat pe ele.

Chinchilla, un animal ro^ëtor ce trâiesce în 
America (Peru). Se vêneazâ pentru blana sa.

Chinchina, numire ce se dériva delà cuvêntul 
indigen american quina, adecâ china (v. ac.); 
iar prin duplicare quinaquina, chinchina, sig- 
nificâ scoarta speciilor de Cinchona (v. ac.) mai 
bogate în chinin.

Chinez, popor, v. China.
Chinez, Chinezat, (slov. : knez, kniaz ; magh. : 

kenéz), principe, stàpânitor, càpetenie. Astâ(}i 
Românii bân. numesc C. (pron. Kinîëz) primarul 
comunei. V. art. Bahat çi Kinez.

Chinez, Pau, (magh. Kinizsy), imul dintre cei 
mai vestiti bârbati ai Banatului. Deçi de origine 
inferioarâ, prin deosebit talent ostâçesc çi prin 
varâ vitejie, probatà mai ântâiu în luptele re- 
gelui Matia contra împ. Frideric III în Boemia

Moravia, s’a ridicat în scurt timp pana la 
denmitatea de oomite'al Timiçorii çi suprem co
mandant çi »càpitan« al oçtirilor (1478) ; lui i-s’a 
mcredintat spre apërare prin regele Matia Ba- 
natul Severin çi cetàtile do preste Dunâre, çi 
la propunerea lui s’au întârit cetàtile Potatin 
(Panciova), Cheve (Cuvin) çi Horom (Palanca). 
La 1479, când Turcii eu oaste de 40,000 au pë- 
traus în Ardeal, C. chiemat de Stefan Batori, 
voivodul Ardealului, în ajutor, îi bâte crâneen 
pe «Câmpul pânii« lânga Alba-Iulia, lâsând la 
30,000 pe câmpul luptei. La 1481 C. împresoarà 
cetatea Golâmbaci (Galambocz) çi ucide 1000 de 
oàlâreti turci ; de aeî pëtrunde pànâ la Cruçovât, 
uude a stat eu tabëra 12 (Jhe, a pustiit tôt te- 
ritorul inimic çi a adus eu sine vr’o miie de 
Turci robi çi ca la 50,000 Sêrbi refugiati, pe 
cari i-a açezat pe lângà Timiçoara. La 1482 C., 
eu Petni Dutu (Doezy Péter) çi Vueu Branco-
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vici, batc pe Turci pe câmpiile Becicherecului. 
In timpul armi.stitiului încheiat între Matia çi 
Baiazid II pe 8 ani, C. a îmbunàtàtit mult stâ- 
rile economice ale Banatului. Abia a espirat 
însâ armistitiul çi Turcii au pornit de nou asupra 
Sêrbiei çi asupra cetàtii Severinului, C. însâ îi 
respinge. »Oastea neagrà» a lui Matia se depra- 
vase eu totul, çi se apucà de jafuri prin tearâ, 
C. ridicâ deci oaste în contra acestei legiuni, 
recrutatâ parte mare din Boemi, çi o nimicesce. 
La 28 lan. 1494 reg. Vladislav denumesce pe C. 
jude al terii, el însâ n’a putut ocupa acest post, 
ciatrecutpreste Dunârea înghetatâ eu 10,000 oa- 
meui çi, cuprinijênd delà Ali paça doue cetâti, 
a luat multâ blagâ delà el çi a mai adus eu sine 
0 multime de robi çi vite. Intr’aceea îi vine 
scire lui C. oâ la Belgrad s’a urzit o conjura- 
tiune, ce avea de scop predarea Belgradului în 
màna lui Ali; C. a prins çi a aruncat pe con- 
jurati în temnità çi i-a judecat la moarte. Turcii 
împresoarà cetatea Belgradului, C. însâ o eli- 
bereazâ de sub asediu. Reg. Vladislav aucjind de 
primejdia Belgradului, grâbesce eu numeroçi 
soldat! (sbiri, lefegü) din Ardeal spre Banat, C. 
ÎI întimpinâ la hotar, dar nu mai putea vorbi, 
amurtise de o apoplexie topicâ. Vladislav trimite 
pe C. çi pe Vart. DragB, voivodul ardelean, eu 
40,000 oameni preste Sava contra Turcilor; C. 
însâ la 24 Nov. 1494 moare în St. Clement lÊngâ 
Sava. Tradîtiunea spune, câ C. în junetâ ar h fost 
calfâ de morar. C. netâgâduit a fost Roman de 
nationalitate. [E. Tr.]

Chinezâ-Marea face parte din marele Océan, 
e numitâ de Chinezi Nan-Hdi sau MareadeSud; 
e situatâ între China la nord, impérial Annam la 
vest, insulele malaieze (Bornéo çi Pbilippinele) 
la sud çi est; ea formeazâ baia Canton çi gol- 
furile Tong-King çi Siam.

Chinidin, alcaloid care se gâsesce în Fitayo- 
china; cristalisat din acool în prisme eu com- 
positia Cao H24 N, Oa -|- 2 Ha O."

Chinina, alcaloid eu compositia: CHsO. CaH5N. 
CB Hia (OH). N. CH3 -h 3 Ha 0, se gâsesce în 
coaja arborilor Cinchonei în cantitatede2—3°/0. 
Se extrage din coaja acestor arhori, pulverisatâ, 
tratatâ eu acid chlorhidric diluât, apoi precipitatâ 
eu carbouat de sodiu. Din acest précipitât se 
extrag alcaloiijii eu alcool çi se separâ trans- 
formându-se în sulfati. C. e corp cristalisat, se 
topesce la 177°, se disolvà în aciiji, dând sà- 
ruri, precum : Sulfatai de C., Ca0 Ha4 Na Oa S04 
Ha + 8 Ha O. Sàrurile de ohininâ se întrebuin- 
teazà in medicinâ; întrodusâ în organism, in- 
tluenteazâ asupra circulatiunii sângelui, tempe- 
raturii çi activitâtii creerilor în mod calmant, 
paralisator chiai-. Ca médicament se folosesce la 
febra intermitentâ (Malaria), tnsa convulsivâ, di- 
ferite afectiuni de stomac, tifus, etc. Cele mai 
usitate preparate sûnt; C. sulfuricà (sulfat de 
C.), C. idrochloricà, C. tanied.

Chinkiang, (pron. oin —), oraç eu port în prov. 
chinezâ Eiangsu, la gura rîulni lang-ce-kiang; 
135,000 loc. ; portul e deschis çi coràbiUor stràine.

Chino, în PeiTi numirea oamenüor nàscuti din 
tatâ indian çi mamâ neagrâ; în Laplata cei nâs- 
cuti din tatâ alb çi mamâ indianà (Cholo), iar 
în Mexico Negrii cnrati nâscuti acolo în tearâ.

Chinoleîna, substantâ azotatâ eu compositia 
Ce H, N, care se face la distilatia chininei, cin-

52
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conisoi çi alfi isomeri ai acestora ou liidrat de 
potasiu; se gâsesce çi în gudroanele, ce se fac 
la distilatia cârbunilor de pâment. C. e capul 
unei serii de corpuri analoge, cari au aoeeaçi 
structura, numite chinoleine precum : Lepid in e, 
C10 H, N, çi altele.

Chinon, capitula unui arondisment în départ, 
franc. Indre-et-Loire, lângà rîul Vienne, 4265 loc. 
(1891). In casteliil de aci s’a présentât fecioara 
delà Orléans regelui Carol VII.

Chinone, substanfe, cari se fac prin oxida- 
tiunea fenolilor biacicji ; astfel din hidrocMnona, 
Ce Hj (0H)2, se face C., C6 H4 0.

Chinovar, coloare de pichirâ otrâvicioasâ fru- 
moasâ roçie çi gréa, o combinatiune chimicâ de 
mercuriu eu sulfur; se aduce în coineroiu în 
stare naturalâ, C. de munie, oât çi préparât ar- 
tificial. C. de munte este cel mai important mi- 
neraiu de mercuriu. C. préparât pe cale udâ se 
numesoe Vermillon. C. de chrom, oombina- 
fiune de acid chromic ou oxid de ebrom. Co
loare durabilâ de oleiu dâ çi C.-ul de aniimoniu, 
0 sulfura de antimon eu oonfinut de oxid. C.-ul 
chinez e cel mai fnunos. Pe timpul lui Phnius, 
C. era cunoscut sub numele de Minium.

Chinovin, substantâ, care se gâsesce în coaja 
de China, mai eu samâ în China nova. Alhâ, 
aniorfâ,,cu gust amar.

Chinoviu, (grec.) lâcaç de viafâ comunâ, si- 
nonim eu »mânàstire«, se întrebuinleazâ mai 
aies pentru »schit«, care e o mânâstire micâ. 
(v. ac. art.)

Chiococca L., (botan.) gen de plante câ^ârâ- 
toare, lignoase, pururea veriji, din fam. Eubia- 
ceelor, trib. Chiococoeae, eu corola valvatâ çi 
iufloreacenfa axilarâ, racemoasâ, ce cresc în 
America tropicalâ. La noi în ûorâria caldâ se 
cultivâ mai adese G. raeemosa L. ; râdâcina acestei 
specii e cunoscutâ sub numirea de cainca.

[A. Pr.]
Chioggia, oraç eu port în prov. ital. Venejia, pe 

insula C., spre sud delà oraçuJ Vene(ia, 20,381 loc. ; 
oraçul e légat eu continentul prin pod de piatrâ. 
Delà C. pânâ la fortul San Pietro se întinde un 
molo uriaç, Murazzi, pentru apërarea Vene^iei. 
Loc. se ocupâ eu pescuitul.

Chiojdeanca, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusâ din 3 cât. eu 2222 loc. ; are 3 biserici 
çi 1 çooalâ mixtâ. In raionul com. sûnt 2 isvoare 
mici de apâ de pucioasâ.

Chiojdu, sat în Rom., j. Prahova, face parte din 
com. rur. Star-Chiojdu ; are 2257 loc. çi 3 bis.

Chiojdu din Bâsca, com. rur. în Rom., j. Buzeu, 
compusâ din 7 cât. eu 2980 loc. ; are 3 biserici 
çi 2 çcoale prim., una de bâiefi çi alta de fete, 
ambele în cât. Chiojdu. Terenul com. e foarte 
muntos çi bogat în pâduri çi islaze; pe el se 
gàsesc urme de fier, apoi pâcurâ, sare, ç. a., 
dar nu se exploateazâ. Com. are tîrg la Ispas.

Chlonanthus L., (botan.) gen de plante lignoase 
din fam. üleaceelor, trib. Oleineae, din China 
çi America borealâ, caractérisât prin petalele 
lineare, eu basa concrescutâ çi semênfa eu al
bumen. C. virginica L. e specie, ce se cultivâ 
la noi ca plantâ lusticâ ; cele doue chineze sûnt 
mult mai gingaçe. [A. Pr.]

Chionididae, (zool.) nisce insecte cari fac parte 
din ordinul Dipterelor, çi cari se apropie mai 
mult de jinjari, s. e. Chionea.

Chior, V. Strabismus.
Chioru (Chioar, Cetatea de IHatrà, magh. 

KôvdrJ, fost district administrativ in jurul ijom- 
cutei mari (üng.) ou o suprafatâ de 1089 km1, 
çi 51,744 loc. (1870), to(i Romani, exceptâml 
2 com. mici niagh. çi alte 2 com. mixte (Magh. 
çi Rom.) Capitale district, era Çomeuta inaie. 
In urma art. de lege XXXIII din 1876 di.stiict. 
C. s’a desfîinjat, anexându-se parte la cott. 
Satumare, parte la cott. Solnoc-Dobàca. Districtul 
s’a numit astfel dupâ cetatea C., situatâ nu dé
parte de sat. Remetea, pe culmea unui deal înalt 
de 407 m., eu coaste prefipiçe çi înoungiurat de 
trei pârfi de rîul Làpuç; ruinele cetâ(ii se 
vëd âneâ. Când çi prin cine s’a zidit cetatea, 
nu se scie. Tradifia poporalâ rom. din partea 
locului atribue zidirea cetâfii unui viteaz ou uu- 
mele Racolja ; probabil, câ ea s’a zidit câtrâ sfir- 
çitul epooei regilor din dinastia Arpadianâ sau 
la începutul epocei regilor din dinastiile mixte; 
regele Sigismund o dârui la 1392, îinpreunâ eu 
domeniile apai'tinëtoare, »voevoc)ilor români« de 
Ugocea çi Maramureç, Balcu çi Dragu; dupâ 
stingerea acestor frutitaçe familii romane, cetatea 
formà când posesiunea principilor ardeleni, când 
a Habsburgilor. Sofia lui Sigismund Bâthory, 
Maria Cristiema, o princesâ austriaeâ, petreoù 
aici timp mai îndelungat despârfitâ de soful ei. 
In urmâ cetatea ajunse în posesiunea împëra- 
tului, dar Stefan Boeskay o ocupâ la 1605; la 
1613 Andreiu Dôczi o ocupâ pe sama regelui 
ung., însâ Gavriil Bethlen pe basa unei oonven- 
fiuni 0 reoâçtigà delà Mateiu II ; la 1691 C. fù 
separat de cott. Solnoc-Dobâca çi deveni district 
administrativ de sine stàtâtor; pe timpul lui 
Prancisc Eékoczy II cetatea era iarâçi în pose
siunea Habsburgilor, fiind oomitele Mihail Teleki 
câpitauul suprem al aceleia; acesta însâ trecù 
la Râkôczy çi pe comandantul german al oetàtii 
îl puse în fiere ; la 1713 Eabutin aruncâ cetatea 
în aer çi de atunci încoace remase în ruine. (Cf. 
»Transilvania«, Sibiiu, V150 çiXI 171 ; C. Palmer: 
Nagybânya és kornyéke (1894) ; A. Gerandë, Kovâr 
vidéke 1874-ben. Bpest, 1874.) [nt.]

Chios, (Skio), insulâ turc. în Marea Egeicâ, 
între Samos çi Lesbos, 827 km*, çi 59,600 loc. 
In partea nordicâ insula e muntoa-sâ ; fârâ pâ
duri, solul fertil. Products : vin, oleu, mâtasâ, etc. 
Gapitala G., eu 13,000 loc., e oetate (kasti'o); 
episcopie grec. In resboiul greoesc de indepen- 
denfâ. C. fù distrus de ïurci; 1881 suferi în 
urma unui cutremur de pâment.

Chiosc, (turc.) cort açezat pe coloauc, pavi- 
lion pentru grâdini.

Chiot, V. Hore.
Chiotoara, un laf de siref, de gâitan sau de 

afâ, care servâ a îneheia. Baierile delà eâmaço 
sau delà alte vestminte se chiamâ chiotori. Cormil 
caselor, unde se încheie bâmele, se numesce 
eheotori.

Chiparos, numele vulgar al arborelui Cupressus 
sempervirens L. (v. ac.)

Chipâruÿ sau Ardeiu, numiri vulgare date 
plantei Capsicum annuum L. (v. ac.)

Chippewa, afluent pe stâuga al lîului Mis- 
sissipi (America de nord), în statul Wisconsin, 
400 km. lung.

Chipriani, mânâstire în Basarabia, j. Chiçineu, 
la distan (à de 35 km. de oraçul Chiçineu. Kuçn
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0 mimesc Uspenslci. Mânàstirea e açezatâ întie 
muoti, acoperit-i eu pâduri mari ; lângâ mânâstire 
ourge rîuletul Içnovât, care fiind poprit printr’un 
zâgaz chiar la poarta mânâstirei, formeazâ un 
mare lac sau iaz. Mân. C. a fost ziditâ de Petru- 
Vodà pe la 1545 ; apoi la 1559 Alexandru Lâ- 
puçneanu a dâruit mânâstirei 12 sate, la 1698 
Antioh-Yodâ a inchinat’o mânâstirei Zograf din 
Athos. Mân. C. posedà o bibliotecâ §i o archivâ 
foai'te pretioasâ.

Chir, (grec.) donm ; titlu de politetâ dat odinioarâ 
boierilor mari. (v. ?i Celebiu.) Chir —, Ghiro —, 
(delà grc. obéir —) în oompositiune = mânà, ce 
privesce màna. G., planta, v. Pir.

Ghiragra, v. Podagra.
Chlralina sau Doamna G., în poveatile romane 

e numele unei fete de împërat, tinërâ copilâ, 
floare din grâdinâ, frumoasâ ca o (Jinà, (v. Abu 
çi DaBn). [Atm.]

Chirla, valoarea în bani a pretului închirierii 
unui lucru, (în general imobil), sau folosin(a lu- 
crului înehiriat, care resultâ dintr’o conven{iune 
de închiriere, în virtutea câreia looatorul (pro- 
prietarul) se obligâ sâ procure looatarului (chi- 
riaçnlui) folosin(a unui lucru, în schimbul unui 
prêt (otiiria), care constitue valoarea locatiunei. 
Constatarea aohitàrei C.-ei se face, communiter, 
pe însâçi actul, care constata contractul de lo- 
catiiine, sau pe o chitantâ separatâ mai aies în 
lipsà de act scris. Valoarea C.-ei se probeazâ 
priu conditiunile contractului, constatât într’un 
act scris ; când contractul este verbal, daeâ n'a 
primit nioi o punere în luorare çi o parte îl 
iieagâ, existenta lui nu poate fi probatâ prin 
martori, dar numai pria mârturisirea sub jurâ- 
mènt a pârtii care neagâ, iar daeâ contractul 
verbal a primit o punere în lucrare çi în üpsâ 
de chitantâ, contestatiunea asupra pretului (va
loarea C.-ei) se resolvà prin juràmêntul proprieta- 
rului sau prin o estimatiune fàcutâ prin experti.

Chiriacodromion, (grec.=CâileDomnului), co- 
lectiune de cuvêntàri biser. pentru toate Dumi- 
necile de preste an, compuse de Nichifor Theotoc, 
archioppul Astrahanului în Eusia. C. s’a retipâ- 
rit la Sibiiu în tipogr. archidiec. la 1855 de 
mitrop. Andr. (Jaguna eu un adaus de predici 
pentru toate oelelalte sërbâtori de preste an.

Chiriarh, (grec.) domn ocârmuitor; sinonim 
eu »episcop«, însemnând mai aies pe cei eu 
cparohie, în opositie eu archierei. (v. ac.)

Chirilâ, loan, alias Pufcof, n. în satul Blaj 
la 30 Oot. 1803. A învëtat în Blaj, M. Oçorheiu 
çi Cluj. Delà 1825 prof, la gimnasiul din Blaj, 
apoi 1830 paroch în Sâcârêmb, 1846 vicar eppesc 
în Fâgâraç çi în Maiu 1862 fù numit canonic 
teolog în capitulul din Blaj, unde f 6 Febr. 1879 ; a 
Ifeat pentru studenti romani gr.-cat. o funda- 
tiune de 5200 fl., care se administreazâ de capitulul 
mitrop. din Blaj. [Dr. Aug. Bunea].

Chirilovici, Sofronie, episcop în Buda, iar 
dupâ moartea episcopului de aoolo, Novacovici, 
a urmat totodatâ ca administrator aJ eparchiei 
ort. romane din Transilvania; el a pâstorit eu 
2el çi credintâ aoeastâ eparchie, pe care a vi- 
sitat-o, raângâind clerul çi poporul, care a fost 
timp îndelungat lipsit de archiereu propriu; a 
stâruit ca oparchia vëduvità a Ardealului sà-çi 
capete archiereul sëu, ceeace la întrepunerile 
mitropolitului sêrb. a çi urmat la 1783.

Chirnogi, com. rur. în Rom., j. Ilfov, situatâ 
nu départe de tërmul drept al rîului Argeç, e 
cea mai mare com. rur. a j-lui ca populatie çi 
ca întindere, exceptând com. Lipia Bojdani ; are 
4620 loc. ; n’are nici un oât. alipit. Locuitorii 
sûnt foarte harnioi çi pâstreazà portul delà 
munte. In com. sûnt 3 biserici deservite de 
4 preoti, çi 2 çcoale, una de bâieti çi alta de 
fete. Ocupatiunea principalà a locuitorilor e agii- 
cultura.

Chirograf, (grec.) obligatiune, creantâ. Ghiro- 
grafar, créditer a cârui pretensiune se baseazà 
pe 0 creantâ (manuscript), fârâ asigurare prin 
pemn.

Chirogrammatomantia, arta de a cunoasce ca- 
raoterul, aplecârile, însuçirileçi aptitudinile oui va 
dupâ felid scrisorü sate. V. çi Graphologia.

Chirologia, Chiromantia (v. ac.) ; arta de a se 
întelege prin semne, (miçcârile mânilor çi de- 
getelor).

Chiromantia, (Ohirognomica, Chirologia), o 
superstitiune, pretinsa arta de a puté pre(Jice 
fericirea ori nefericirea cuiva din Uniile de pe 
palmâ. C., practicatâ déjà în vechime la Chaldei 
çi ludei, se baseazâ pe presupunerea astrologicâ, 
câ omul este un microcosm, ale cârui organe 
sûnt influentate de planete. C. a fost în floare 
în secl. XVI—XVIII. 'pganii pânâ în 4iua de 
astâ(ji fac speoulatiuni ou C. (Cf. Landsberg, 
Der HandteUer. Posen, 1861 ; Allen, Manual of 
cheirosophy. Londra, 1885.)

Chiromys, (zool.) un gen de mamifer, care 
se apropie mult de momite, din aceastâ causa 
face parte din ordinul Prosimienilor, forme pre- 
mergëtoare de momite. Se aseamënâ eu momitele 
prin forma mânilor çi pioioarelor cari sûnt pre- 
henzile (poate apuca eu dînsele). Prosimienii 
trâiesc în vechiul continent, (Asia, Africa çi 
Madagascar), ^âtpti pe arbori.

Chiron, sau Gheiron, dupâ mitol. grc. un centaur 
(v. ac.), fiul lui Chronos eu ooeanida Philyi-a, 
unicul de origine divinâ; a loouit pe muntele 
Pelion. A fost sciutor de medicinâ çi drept, în- 
vëtâtorul lui Achiles çi al mai multor heroi, 
instruind çi în gimnasticâ çi musioâ. [Atm.]

Chiroplast, (grec.) un mic apurat inventât de 
Logier din Londra çi patentât în 1814, destinât 
pianiçtilor în scopul de a da mai multâ putere 
çi agilitate degetelor çi a le împiedeca a lua o 
positiune defavorabUâ. C. a fost perfectionat de 
Stopel, Bohrer, ç. a. ; dovedindu-se ca nepractic 
a fost repede înlàturat.

Chiroptera sau Lilieci, animale mamifere, for
meazâ un ordin. Sûnt provë^uti eu o pelifâ sub
tire între degetele prelungite ale pioioarelor dina- 
inte çi între picioarele dinderët. Au dinti incisivi, 
canini, mâsele, în total 38, çi 2 tite Pe piept. La 
picioarele dinainte numai degetul cel mare are o 
ghiarâ, la cele dinderët, toate 5 degetele. C.-le 
sûnt animale de noapte. piua stau ascunçi în 
gâurile copacilor, ale zidurilor, stàncilor, peçte- 
rilor. Seara ies dupâ hranâ. Când dorm*tîrnâ 
de picioarele dinapoi. C. din Europa se nutresc 
eu insecte. In terile calde din continental vechiu 
existâ specii, cari se nutresc eu fructe. lama 
Cad într’un somn. Cele mai însemnate specii 
sûnt Gânele sburàtor (v. Calong) ; Nasul strîmb 
(Rhinolophus ferrum-equinum), lung. 10cm.,trâ- 
iesce în Europa sudicâ çi centralâ; Liliacul uré-

52*
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chiat (Plecotus auritus), Jung. 9 cm., Europa; 
Liliacul pitic (Vesperugo pipistrellus), lung. 7 
cm., Europa, Asia nordicâ çi centralâ; Liliacul 
eomun (Vespertilio murinus), lung. 12 cm., Eu
ropa centralâ ?i sudicà, Africa nord., Asia ves- 
ticâ çi resâriteanâ; Vampirul (Phylostoma Spec- 
tnim), America.

Chiroteca, manuel, în deosebi mânnçile îm- 
bràcate de împ. Germaniei laîncoronare, .^i preste 
tôt mânu^ile episcopesci.

Chirotesia, punerea mànilor arehieresci în 
forma de binecuvêntare pe capul unei personne 
din cler, prin ce aceasta se ridicà la o diregâ- 
torie çi serviciu eolesiastic, fârâ însâ a primi 
prin aceea darul ierarchic ; s. e. la leotorat (ce- 
tef), arohimandrie, cântâref, etc. Este de a se 
deosebi de chirotonie.

Chirotonla, punerea sacramentalâ a mânilor 
arcbieresoi, tainâ a legii noue, în care cel aies 
de Domnul din lume prin împârtâçirea unui dar 
deosebit, se ridicâ la treapta ierarchicâ saora- 
mentalâ, s. e. diaconia, preo^ia çi episcopia.

Chirrheuma, leumatism in mânâ.
Chiru, niànâstire de calugarife în Basarabia, 

j. Orheiu, la distança de 18 km. de Orbeiu çi 
36 km. de Chiçineu. Se aflâ ^ezatâ pe çes, pe 
lângâ rîuleful C. Imprejuriniile sûnt acoperite 
eu pâduri çi stânci.

Chirui, (magb. Kérulj), baie primitivâ alca- 
linâ-muriaticà în Trs., pehotarulcomuneiLovéte, 
cott. Odorbeiu, în mijlocul unor pâduii roman- 
tice de brad.

Chirurgia, (grc.,=aofiunea mânei), specialitatea 
soiin(ei medicale, care se ocupâ mai eu samâ 
de boalele, al câror tratament necesitâ o inter- 
veuflune operatoare. C. nu se deosebesce în inod 
absolut de medicina interna. In progresele C.-ei 
modeme mai eu samâ, se observâ întrucât 
aceste doué specialitâ(i se îutregesc una pe alta. 
Pentm acest motiv chirurguJ, ca sâ poatâ eu 
succès exersa practica sa, are neapëratâ trebu- 
infà de cunosoinfo serioase în medicina interna; 
asemenea çi medicul pentru boale interne, ca 
sà poatâ fi util, trebue sâ fie bine orientât çi 
în chirurgie. Deosebirea între aceste doue ra
mure ale soiin(ei medicale numai în practicâ 
existâ, în teorie ele nu pot fi deosebite una de 
alta. Pâi'tile esen(iale ale C.-ei sûnt medicina 
operatoare (akiurgiaj çi mecanurgia, — aplica- 
tiunea pansamentelor, bandajelor çi aparatelor 
chirui'gicale. C. militarà fi de reshoiu, în priu- 
cipiu nu se deosebesce de C., çi consista în 
aplicarea principiilor generale ale C.-ei asupra 
casurilor, cari mai eu samâ în resboiu se observâ. 
In timpuri mai de demult Mica chirurgie forma 
0 deosebitâ disciplinâ, exersarea ei se îneredinfa 
unor personne fârâ studii medicale serioase, cari 
numai în mod practic îçi însuçiau câteva mani- 
pulafiuni, s. e. a slobocji sânge, a pune ventuze 
çi lipitori, a scoate mâsele çi altele de felul 
acesta. Astâ4i în statele civilisate nici o çcoalâ 
medicalâ nu mai libereazâ licence .pentru acest 
fel de practicâ medicalâ. Chirurg, medic chirurg, 
care se ocupâ în spécial numai eu practica chi- 
rurgiei.

Chisalifa, sat pe Frut în Basarabia, j. Ismail; 
putin mai sus de C. se aflâ lacul Beloiu, iar 
dincoaoe de Prut ait lac mai mare Brateçu. C.- 
are 800 loc., în raajoritate Româniv-Ün -alt

i a:....

sat eu acelaçi uumo (sau Chislifa) se aflâ în 
partes delà miazâ-cji a lacului Catalpug.

Chiseletu, coin. rur. în Rom., j. llfov, pe 
(ermul Dunârii, compiisâ din sat. C. eu 2343 loc. 
çi Surlari ou 1057 loc., avênd 2 biserici çi I 
çcoalâ mixtâ. Loc., în mare parte Serbi, se ocupâ 
eu agricultura çi spécial eu cultura legumelor, 
apoi mai fac comerciu mare eu rogojini. La C. 
bâtù Mihaiu Viteazul pe Turci, 1598.

Chiseihurst, sat în cott. engl. Kent, ou ca- 
stelul »Camden House«, în care a locuit dupa 
1870 Napoléon III, care mûri aci 9 lan. 1873.

Chiselita, zamâ de poame fierte, s. o. de prune,
Chiçerâu, numele popular al plante! Allium 

Schoenoprasum L. (v. ac.)
Chiseteu, (magh. Kiseetô), comunâ rur. în 

Banat, cott. Timiç, eu 1435 loc. Romani, sta- 
tiune de cale feratà. Aici se aflâ un veoliiu çi 
bun cor de plugari, care a débutât eu frumoaso 
succese. (V. Coruri de plugari.)

Chisindia, corn, micâ în Ung., cott. Arad, ou 
1760 loc. Rom. gr.-or. ; are 1 biserioâ poinpoasâ, 
ziditâ la 1888, 1 çcoalâ mixtâ eu 2 învëtàtori. 
Loouitorii se ocupâ eu agricultura, econoinia de 
vite, çi eu deosebire eu pomâritul. C. are un 
teritor de 14,741 jug. cat., din cari 9890 jug. 
apai'tin domeniului princ. Sulkovscky. [S. S.]

Chiçineu, 1) C., capitala Basarabiei çi a dis- 
trictului eu acelaçi nume. Posode o popora- 
(iune de preste 120,000 loc.. Romani, üvrei 
(45,000), Ruçi, Ruteni, Armeni, Bulgari çi Oreci. 
Comerciul anual se ureâ la suma de preste 
6 mil. ruble; obiectele principale de trafic sûnt; 
grâne, vin, tutun .çi pielârie brutâ. Oraçul are 
mai multe biserici frumoase, din cari mai eu 
samâ este renuinit »Soborul« (catedralâ), donc 
grâdini publiée, în cari se înaljâ doué monn- 
mente, unul al lmp. Alexandre II, çi altul al 
poetului rus Puçkiu, exilât în ‘ Basarabia sub 
domnia lmp. Nicolae I. C. sub Cantemir-Vodâ 
a fost un simple sat, apoi la 1812 exarhul (iavril 
Badulescu a aies acest tîrguçor de residonta sa, 
çi în curênd dupâ aceasta C. a fost munit oa- 
pitala Basarabiei. Astâiji C. este sediul adminis- 
tra(iunii centrale a provinciei ; aci locuiesoe atât 
guvernorul provinciei, eût çi mareçalul nobilimei 
guvernamentului ; aci sûnt concentrate toate in- 
stitutiunile statului, tribunale, temni(a centralâ, 
spital, cassieria generalâ, doue gimnasii-liceale, 
seminar, liceul de fete, cousistoriul, mitropolia, 
etc. Oraçul se desparte în doue pâi'fi; oi’açul 
vechiu — locuit de Ovrei, çi oraçul nou — locuit 
de pâtura cultà. La C. apar 3 (J'are). ^oate 
1. rusâ, deoarece în 1. românâ este riguros in
terdis a tipâri ceva; aceste cji<ire sûnt: »Epar- 
hialni Wiedomosti«, »Besarabetu« (basarabianui) 
çi »Besarabski Wiedomosti». C. posode o minu- 
natâ bibliotecâ publicà, foarte bogatâ îu càrt> 
rusesci, frantuzesci, neratesci, englozesci, arabe 
çi ebraice, dar nici o carte româiieascâ nu este 
toleratâ.

2) Chifineu, (magh. Kis-Jenôj, comunâ mare 
îu Ung., cott. Arad, situatà în oûmpia Aradului 
pe termunil drept al Criçului alb. In nctele pu
bliée apare la 1338. Are 358 case, ou 2250 loc. 
(1069 Romani gr.-or.) Tcritorul o de 5442 jugj 
cat. pâment arfttor, foaife roditor, loc. cultiva 
industria de casa, pomâritul, stupâritul, prâsirea 
dé vite cornute çi porci. C. e centrul domiuiului
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arohiducelui losif. Judecâtoria centrais, cartea 
fundualâ, statiunea càii ferate, oficiu telegrafio çi 
poçta în ioc. — C. district protopopesc în diecesa 
gr.-or. românâ a Aradului compus din 18 pa- 
locliii; sediul în C.

3) Chifineu, comunâ mica în Ung., cott. Bihor, 
în valeaCriçului repede. Are 266 case, eu 1327 loc. 
(878 Romani gr.-or.) Teritorul e de 2183 jug. 
cat., pàniênt arator çi muntos; loc. cultiva in- 
dustria de casa, pomâritul, stupâritul, prasirea 
de vite cornute çi porci. [t]

Chi^oda, comunâ ruralâ în Banat, cott. Timis, 
ou 1445 loc. Romani (1146) çi Germani. In C. 
se alla tChifodana^, institut rom. de crédit çi 
econoniii, soc. pe actii, fundatâ la 1891 ; capitalul 
social fl. 26,000; proütul net (1895) 11. 490'68 cr.

Chison, pârëu în Palestina, isvoresce la poalele 
vestice ale Taborului, se varsâ prin çesul delà 
Akka în Marea Mediteranâ ; pe rîpa lui se uci- 
serâ preofii lui Baal pe timpul prorocului Die.

Chiswick, suburbie a Londrei, în cott. engl. 
Middlesex, lângà Thamisa, 21,964 loc. (1891); 
uumeroase vile.

Chit, (BalenaJ, o constelatiune mare, ce are 
reotascensiune 359—481/3° çi decünatiune delà 
10° nord, pana la 3ÜI> sudicà. Se compune dupa 
Heis din 162 stele visibile eu oobii liberi, dintre 
aeeste la cap Mencar çi la coadâ Deneb Kaitos, 
ainbele de gradnl II, iar lagrumaz Mira (Ceti), care 
este reniarcabilâ pentnr varia(iunea candescenfei 
sale, (în timp de 333l/8 aui variazâ între a ste- 
lelor de gradul II çi X, adecâ devine invisibilà 
pe timpul minimalului sêu de candescen(â.) Mira 
mai âutâiu a fost observatâ de David Fabncius 
la 1596 ca o stea necunoscutâ de gr. III, apoi 
de Hohvarda la 1639. Variatiunea luminei sale 
a observat-o însâ mai ântâiu Hevel.

C., (zool.) V. Cetacea.
Chitanfa, un act, fie sub semnSturâ particularâ, 

fie .sub seinnâturâ publicâ, care confine atestarea 
creditorului câ debitorul este libérât de datoria 
sa. Dupa legea civilâ românâ, ca çi dupâ Codul 
Napoléon, C. sub semnàturà piivatà este supusâ 
formalitâtii dublului exemplar çi al datei certâ, 
însâ în practicâ nu se intrebuin(eazâ. In ce 
privesce C., Codul civil rom. declarà, câ ano- 
tatiunile fâcute de créditer în josul, pe‘ mar- 
ginea sau pe dosul unui titlu de creanfâ, precum 
çi scriptura fàcutâ de creditor pe dosul, mar- 
ginea sau în josul duplicatului unui act, când 
acest duplicat se aflâ în mânile debitorului, au 
valoarea unor C., când tind a proba liberatiunea 
debitorului.^ C. care constatâ aebitarea exami- 
niilor unei înohirieri, face proba contractnlui de 
lucatiuiie. C. care constata plata anticipolna a 
ebiriilor sau a câçturilor de arêndâ nce.xigiliile 
(mainte de termin), sûnt siipuse transcriptiiinii.

Chitara, (franc. Guitare), instrument musical, 
eunslâ din o ladâ de resouantà de forma unui 8. 
Din causa sonoritâtü ei pline çi armonioasc, C. 
sa bucuiat pânâ în mijlocul secl. présent de 
favoarea câiitâretilor, acompani.ând vocea. C. a 
Orecilor, v. Kitara.

Chitija, sat în Rom., j. llfov, pe marginea Co- 
lentinei; face parte din com. rur. Bucoveni; 
322 loc. C. dâ numele fortului Nr. I din cele 
*8 «lie cetafii Bucuresci. Acest fort este de I-a 
mârinie çi e situât între fortul ni>;o|r.o Mv tv.iij. 
ÇI Mogoçoaea Nr. 11. Intervalele

trei forturi sûnt bütute de bateriile 1—2 çi 18—1. 
Fort. C. face parte din sectonü de nord, pe unde 
vin drumurile de fier dinspre Pitesci, Tîrgoviçte 
çi Ploesoi.

Chitina, o substanfa do compos. chim. C116 Heo 
Az4 O4; ea formeazâ cuticula, ce acopere tegu- 
mentul corpului Artropodarilor.

Chiton, (grec.) câmaça fârà mâneci a Grocilor 
vechi. V. Tunica.

Chiton brâzdat, (Chiton suleatus), o specie de 
mêle, lung de vr'o 4 cm.

Chitonide, (zool.) molusce amphinouro, eu co- 
chila multivalvâ ; corpul déprimât, piciorul larg, 
în juml câruia branchiile formeazâ un cerc în- 
trerupt înainte. Cuprinde genul Chiton, sau dé
porta de mare.

Chitra, numirea poporalâ pentrii fructelo de 
Citrus medica L. (v. ao.)

Chiti, V. Cetacea.
Chili], George, om de stat rom., n. 24 Aug. 

1828, în satul Oboga, j. Romanati, pe când pâ- 
rin(ii sëi fngeau de teama Turcilor. Pàrintele 
sëu era mic negustoraç, dar cunoscea literatura 
greaeâ. ^coala primarà çi clasele secundare C. le-a 
învëtat in Craiova, la loan Maiorescu. Fiind copil 
talentat, fù luat sub çrotecfiunea caimacamului 
I. Bibescu çi trimis in Bucuresci la Sf. Sava. 
In 1848 comitetul central revolujionar din Bu- 
curesoi îl trimite comisar de propagandâ în 01- 
tenia. In 1850 gâsim pe C. la Viena, unde sorie 
sOracolul anului 1851», carte inspiratâ de un 
adànc sentiment religios çi patriotic. Câpëtând 
licen(a se întoarce în Craiova în 1853 çi scoato 
fiiarul ïVocea 01tului« pânâ în 1859. Practicâ 
advocatuj’a în Craiova. Partisan al loviturii din 
2 Maiu, gâsim pe C. cel ântâiu primar în Craiova 
în 1866, când salutâ pe prino. Carol. In 1868 
aies députât al Craiovei, ocupâ un loc de frunte 
în partidul liberal çi e nuniit în mai multe rân- 
duri ministni al instruefiei, finantelor, jnstitiei 
çi internelor în cabin. Bpurean çi Bratianu. C. 
a câutat sa organiseze çcoala, el a fâcut legea 
Concuisului din 1879. C. a fost çi membru al 
Academiei. In 1889 fiind lovit de o crudâ boalâ, 
t 26 Oct. 1897. [Gh. Gh.]

Chituiuÿ, Chiturluÿ, cocoçul pâsërelei, cunos- 
cutâ sub numele do Pitulicea.

Chiuituri, v. Hore.
Chiusa, fital.J pas între mun(i. G. di Verona, 

pas aproape de laoul Garda, dinsus de Rivoli, 
pe imde duce drumul din Tirol la Lombardia; 
acum fortificat.

Chiusi, oraç în prov. ital. Siena (Toscana), 
1824 loc., eppie. In antichitate Clusium, una 
din cele 12 republice etrusce; mormêntul lui 
Pomena.

Chiva, loan, din Alba-Iulia, oni al casei îm- 
pârâte.sci. In 12 Aprilie 1598 îi scrie Mihaiu 
Viteazul ca sa salute din partea sa pe comisarii 
imperiali veni(i în Ardeal.

Chivi, (Aptéryx australisj, pasere din ordinul 
alergàtoarëlor (cuisores), are un cioc lung .çi 
subtire. N’are aripi. Penele de coloaro bruiiâ. 
Tiâiescc prin locuii bâltoase în Australia. E 
pasere de noapte.

Chivot, în legea veche (judaioà) era lada, în 
rinr]egii çi toiagui lui Aron.

C. este câsulia numità çidiéBUnâiJèlW. ISftiflfiDlxlfcr&tinâ 
•E b AN! CON3TAWI'

BIBLIOTIXA 
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tabernacul, açezata pe masa altarului, în care 
B0 conserva cuminecâtura pentru moïboçi.

Chiwa, (KhiwaJ, 1) C., Chanat în Turkestanul 
apue. (Asia), în partea inferioarà a rînlui Arau- 
Daija; ca. 60,000 km*., (abia Va fructifer) eu 
500,000 loc. (Uzbeci, Turcomani, ç. a.) Chanatu] 
a fost subjugat la 1873 de Ruçi çi fâcut vasal. 
2) 6., oraj fortificat çi reçedinta Chanatului de 
acelaçi nume, eu 6000 loc. C. se aflâ sub pro- 
tectoratul Busiei, e situât la împreimarea cana- 
lelor; Khan çi Hezarasp, spre nord-est de Aste- 
rabad, la o distanfâ de 560 km. Oraçul are o 
circumferintâ de preste 6 km., strâ(}i strimte çi 
foarte murdare; 17 raoschee, 22 çcoale, cara- 
vanseraiuri, bazars.

Chizerots Burins, (franc.) semintii, ce lo- 
cuiosc isolate çi urîte de vecinii 1er, în departa- 
mentele Saône-et-Loire çi Ain. Se (}ice, câ se 
trag delà Saraeeni. (Cf. Michel, Hist. des races 
maudites de la France et de l’Espagne.)

Chiadni, Ernst Elorens Friederich, fisician 
gerni., n. 1756 în Wittenberg, 1827. C. e în- 
temeietorul acusticei sciintifice. A studiat sciin(ele 
iuridice, dar apoi s’a dedicat fîsioei. A descoperit 
mai multe legi acustice çi a construit aparate pentru 
veriflearea acelora. A scris : «Entdeckungen über 
die Théorie des Klanges», »Akustik«, »Neue Beitrage 
zur Akustik«, «Beitrage zur praktischen Akustik 
und zur Lehre vom Instrumentenbau», etc.

Chlamydia, numire sinonimâ pentru Phor
mium. (v. ac.)

Chlamydococcus A. Br., (botan.) gen de alge 
verdi Volvocacee, ale cârei celule, unité câte 
4—8, au 0 membranâ groasâ, celulosicâ çi eu 
cili vibratüi ; protoplasma e coloratâ roçu sau 
grenat. C. pluvialis Kab. trâiesce în gâurile 
stàncilor, unde se adunâ apa de ploie çi pe zâ- 
pe(Jile persistente din muntii înalfi ; are o putere 
de resistentâ foarte mare.

Chlamydomonadinee, (botan.) alge verdi din 
fam. Volvocacee, formate din celule hbere ou 
câte 2—5 cili vibratili, deci mobile, sau din câte 
4 celule unité într’o teaeâ gelatinoasâ, adecâ 
imobile. Se înmulfesc vegetativ prin divisiune, 
0 celulâ producênd alte 2, çi se reproduc prin 
zoospori çi prin game{i mobili, rar imobili. Génul 
Ghlamydomonas trâiesce în ape dulci stâtâtoare, 
bâltoace, mlâçtini, etc.

Chlamydospori, (botan.) sporii durabili delà 
imele ciuperoi (mucegaiuri, etc.); au un învëliç 
dm-, résistent format dintr’o membranâ extemâ 
groasâ, cutinisatâ, eu diverse ornamente, de 
coloai'e închisâ, çi o alta internâ subtire, mai 
clarâ; în interiorul învëUçului o massâ de pro- 
toplasmâ eu substante de reservâ çi nuoleu. 
Pot sta în repaus càt timp conditiunile de des- 
voltare sûnt nefavorabile, iar când ele sûnt 
propice germineazâ, producênd un nou aparat 
vegetativ sau ait soiu de organe de multiplica- 
tiune, (conidii, etc.).

Chlamys, un fel de manta la vechii Greci, 
fârâ de care nu se cuvenia sâ iasâ bârbatii în 
pubh’o. Se arunca preste umërul stâng çi se 
încheia pe umërul drept.

Chloantit, minerai, arseniura de nichel, cris- 
taliseazâ în sistemul cubic. Insotesce gisemintele 
de nichelinâ çi de minereuri sulfuroase. Gise- 
nünte mai importante la Allemont, Riechels- 
dorf, etc.

Chloasma, (grec.) pete brune-galbene ale pielei, 
numite çi pete de ficat çi proveuite din o stag- 
nare localâ a sângelui ; C. uterina avênd originea 
în mitrà, se ivesce la femei însârcinate sau eu 
anomalii menstruale; G. traumaticà, din pie- 
siune localâ: încingâtoare, corset; C. toxicà, prin 
medicamente aplicate pe piele : muçtar, vesicator; 
G. calories,, prin ai'çifa soarelui apar mici pete 
pe obraz alunite, alunele, pistruie; G. cachet- 
ticilor, la friguri malarice, tuberculose, cancer

[Dr. V.]
Chlodvig, reri ai Francilor. 1) G. I, liul lui 

Childerich çi Basina, n. 465, t 511. El a înte- 
meiat regatul unitar al Francilor, dupa ce mai 
ântâiu a zdrobit pe Syagrius, ultimul guvernor al 
Romanilor în Galia, apoi pe Alamani çi pe Visi- 
goti. In lupta contra Alamanilor fâcù vot, câ daeà 
va birui va trace la creçtinism. Aucjènd aceasta 
ostaçii sëi creçtini s’au luptat din resputeri çi an 
învins pe inimic. Dupâ terminarea resboaielor 
a silit triburile Francilor sâ treaeà la biserica 
catolicâ, çi astfel a unit natiunea în oredintâ çi 
viatâ de stat.

2) C. Il, al doilea flu al lui Dagobert I, n. 633. 
Dupâ moartea tatâlui sëu, sub epitropia mainei 
sale, domni în Neustria çi Burgundia (656), iar 
dupâ asasinarea lui Siegbert, regele Austrasiei, 
deveni stâpân çi preste acest regat. f 656.

3) G. III, fiul lui Theodoric III, âneâ ca bâiat
ooupà tronul la 690. A stat sub .supremafia 
lui Pippin de Heristal majordom al regatului; 
t 694. [T. F.]

Chloë, (grec.) supranume al 4>Dei Deineter, 
ca ocrotitoare a semënâturilor încoltitoare. In 
ouoarea' ei s’au tinut serbàrile de primâvarâ 
Chloeia. C. este çi un nume de fetità, folosit în 
poeme buoolice.

Chlor, metaloid monovalent eu greut. atom. 
35 5, unul din elementole cele mai importante 
atât prin rolul, ce joaeâ în naturâ, càt çi prin 
aplicatiunile sale. A fbst descoperit la 1774 de 
câtrâ Scheele, çi i-s’a dat numele delà ooloarea 
galbenà-verde ce are. Este un metaloid gazos 
la temperatura ordinarâ, ou un miios tare çi 
iritant, provocând tusa când e respirât cliiar 
amestecat eu aerul. Comprimât la 0° çi la 6 at- 
mosfere se lioefiazâ, dftnd un lichid galben olea- 
ginos. Este mai greu ca aerul (Dens. = 2.4482). 
C. este unul din elementele cele mai active, com- 
binându-se direct sau indirect eu majoritatea 
corpurilor simple. Aceste combinatiuni desvoalta 
atâta câldurâ, încât sûnt în unelc casuri înto- 
vàrâçite de desvoltarea de luminà. In partioular 
e înteresantâ combinarea C.-lui eu hidrogenul, 
care sub influenta directâ a razelor solare se face 
ou explosiune. Se disolvâ în apâ formànd apo 
de C., care piin recire la 0° formeazà un hidrat. 
colorât în galben çi oristalisat. Se combina eu 
metaloicjü çi oumetalele formeazà Ghloruri, coin- 
portându-se ca un element u n i v a I e n t, eu toute 
câ existâ unii compuçi, în cari C'.-ul pare a-çi 
schimba valen[a. Din causa marii sale energii de 
combinare nu se gâsesce nicàiri liber în uatura; 
în schimb însâ combinatüle sale sûnt foaite res- 
pândite, çi din aceste se sooate în niod artincial 
C. çi se preparâ oompuçii lui. Pentru prepararea 
G.-lui servesemai multe metode; în metodam- 
dustrialâ se face us direct sau indirect de unul dm 
oei mai respândiji compuçi ai lui : Chlorura de
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sodiu sau earea oomunâ. Pentru aceasta, sau 
se trateazâ mai ântâiu chlorura de sodiu eu acid 
sulfuric çi se obtine Acidul chlorhidric, care prin 
încâl4ire eu bioxid de mangauez dâ C. $i alte 
producte accesorii ; sau se încâl^esce direct un 
aniestec de chlorura de sodiu eu bioxid de man- 
ganez çi acid sulfuric. C. se întrebuinteazâ în 
industrie sau direct ca désinfectant çi décolorant, 
sau la fabricarea hipochloritilor, cari servesc çi 
ei oa desinfectanfi sau deooloranti. Dintre com- 
puçii C.-lui sûnt mai importanfi : Acidul chlor- 
hidric, compus al C.-lui eu hidrogenul, care e 
uDul din aciÿi cei mai întrebuin^^ atât în in- 
dustria chimicâ propriu 4ieà, eût çi în celelalte 
brançe ale indushiei çi artelor. Dintre compuçii 
eu oxigenul, cel mai important este: Acidul 
(Marie, care formeazâ ohlora^, a càror întrebuin- 
(are se respândesce din ce în ce mai mult ; de 
asemenea: Acidul hipochloros, ai cârui compuçi 
sûnt deooloranti çi désinfectant. In naturà 0. se 
gâsesoe mai aies sub forma de Ghlorurd de sodiu, 
fie în stare solidà sau în solutiune în apa mârii 
sau în isvoarele sarate.

Chloral, (Aldéhida trieloratàj, substantâ chi- 
niicâ lichida, care se face prin actunea chlorului 
asupra aldebiidei, alcoolului çi zacharurilor; are 
compositia: CC1S. CH. 0. Cu apà se combina uçor 
dând hidratul de chloral; CC18. CH (0H)a cris- 
talisat. Se întrebuinteazâ în medicinâ.

Chlorat, sâruri cari dériva din acidul chloric : 
ClOj. OH. Aça G. de potasiu: C10a. OK. etc. 
Ei servesc la prepararea oxigenului, oâci prin în- 
càldire se discompun, dând chlorure çi oxigen Uber.

Chlorit, minérale, siUcati basici de aluminiu, 
magnesiu çi fier. C. constitue o gmpà importantâ 
de niiuerale, caracterisate prin un olivagiu fcarte 
pronuntat, care permite o separatiune in lamele 
fine neelastice. Ele cristaliseazâ în sistemul mo- 
noclin, coloarealore verde pânàlaverde-albastru. 
C. cele mai principale sûnt: Penin, Clinoohlor, 
Ripidolit, Corundofilit, Amesit, Delessit, etc. C. 
sûnt minérale secundare çi presintâ foarte multe 
pseudoinorfose, din cari cele mai comune sûnt 
acele dupa mice magnesiene.

Chloroanaemia, Chlorosis. (v. ac.)
Chloroform, substantâ organicâ, cu compositia 

CH Cla. Se prepai'â încâl4ind chloralul cu hidrat 
de potasiu. Chloroformul e lichid volatil, cu niiros 
aïomatic, Serbe la 61°; se întrebuinteazâ în nie- 
dicinâ ca anestesic.

Chloromercur, v. Calomel.
Chlorometria sau Chlorimetria, procedurâ chi- 

inicà-analiticà pentni determinarea continutului 
de chlor în chlorura de calciu.

Chlorophycee, (botan.) oi-din din clasa Algelor, 
Algele verdi, trâitoare în ape dulci, salmastre, 
in mari, pe pâment, asociato cu ciupercile în 
unii Licheni ( Usnea, Cladonia, Rocella, etc.), 
sau, în fine, parasite pe animale sau plante, ori 
111 interiorul lor. Aparatul vegetativ al lor e 
foarte variât, totdeuna însâ celular. Celulele au 
in interiorul protoplasmei chloroplastide, unul 
sau mm multj nuclei, pirenoi4i, etc. Se înmul- 
tesc prin spori mobili (zoospori) ori imobili çi se 
reproduc prin gameti de acelaçi fel sau deosebiti în 
màrime, mobih sau imobili, ori unul mobil, oelalalt 
'mobil. lu sens larg întrâ aci Prolococcoideele, 
Confervoideele, Siphoneele çi Characeele.

Chlorophylla, (botan.) pigmentai de coloare

verde din chloroplastele plantelor ver4i ; în unire 
cu el se gâsesce totdeuna un pigment galben, 
xanthophyllul sau carotina. C. lipsesce la Ciu- 
perci, multe Bacterii, unele Fanerogame, (Cus- 
cuta, Orobanche, etc.) la algele albastre, brune, 
roçü, la Diatomee çi Peridinee. C. e unitâ cu 
cu câte un pigment spécial, prépondérant, câruia 
se datoresee coloarea algei ; aça e phycocyanina 
la algele albastre, phycopheina la cele brune, 
phycoerythrina la cele roçü, diatomina la Dia
tomee, peridinina çi phycopyrina la Peridinee. 
Se separâ C. de xanthophyU tratând cu benzinâ 
extractul alcoolic de f runze ver4i pulverisate. Ob- 
tinênd-o curatà cristaüseazâ în prisme rombice 
oblice, se altereazâ foarte lesne în contact cu oxi
genul ; ca produs de desoompunere al ei cu aci4ii 
e hypoehlorina sau chlorophyUana. Spectral de 
absorbtiune al C. e caracteristic prin 4 bande 
de absorbtiune în regiunea roçie a spectrului 
solar. In solutie alcooücâ pusâ la luminâ e foarte 
fluorescentâ. Compositia sa chimicâ elementarâ 
e cuaternarâ, iar dupâ unii ar avé çi fier. Pentru 
ca sâ se poatâ produce C. în plantâ e nevoie de 
luminâ roçie sau violetâ (în unele casuri rare 
înver4eso plantele la întunerec, cum se vede 
la embrionii de bra4i), de teraperaturâ potrivitâ, 
de anumite substante hrânitoare, cum e zaha- 
rosa, glucosa, maltosa, etc., în fine de 0.

Chlorophylllna, (botan.) pigmentai verde unit 
cu phycoerythrina, cu phycoxanthina çi phy
copheina, cu phycocyanina, cu diatomina, cu 
peridinina çi phycopyrina, în chromatoforii al
gelor roçü, brune, disolvat în continutul celulelor 
algelor albastre, sau tôt în chromatofori delà 
Diatomee çi Peridiuacee. Atât acest pigment, cât 
çi phycoxanthina (xanthophyllina), dupâ Hansen 
ar fi identice cu chlorophylla çi xanthophylla 
din chloroplastidele plantelor mai superioare 
decât algele.

Chlorophyte, (botan.) grup de plante cripto- 
game, cuprin4ênd, dupâ Reichenbach, Algele, 
Muscineele çi Criptogamele vasculare, iar dupâ 
Rabenhorst, numai Algele çi Muscineele.

Chloroplastide, (botan.) chloroplaste, chloro- 
leudte, gràunfi de chlorophyll, corpi chlorophyl- 
liani. Formatiuni ver4i închise în interiorul 
protoplasmei celulelor sau în alte pârti ale cor- 
pului majoritâtii plantelor; s. e. în spori de 
Muscinee çi Criptogame vasculare, în propagule 
de Muscinee, în aparatul vegetativ al algelor 
chlorophycee ; în frunzele, tulpinile çi ramurile 
ver4i ale plantelor Fanerogame, Criptogame vas
culare çi Muscinee. Forma lor e foarte variabilâ, 
precum çi numërul lor într’o celulâ. In genere, 
sûnt mai inici çi mai numeroase în celidele plan
telor mai superioare, mai maai, çi mai patine în 
celulele celor inferioare. Pot fi rotunde, sferice, 
ovale, eliptice; ca un piçcot; ca o fâçie lungâ 
(la DesmidieeJ; ca o façie inelarâ, dar eu cape- 
tele neunite ; ca mai multe bande açe4ate în stea 
(Zygnemee); ca fâçii neregulate; ca o fâçie 
spiralâ (’Spirogyra), etc. Ca structurâ sûnt 
formate dintr’un substrat (stroma) albuminoid, 
în care se aflâ, ca nisce mici grânnti (granaj, 
pigmentai chlorophylla (v. ac.) asociat âneâ cu 
unul sau doi pigment! diferit colorati. Mai cu- 
prind grâunti de amidon sau substante dulci, ca 
résultats din asimilatiunea chlorophyllianâ, ce îçi 
are sediul în ele.
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Chloroplastina, (botan.) ar forma, dupa Fr. 
Schwartz, cordoanele de pigment, între cari sûnt 
cuprinse pâi’tile stromei (metaxinei), din ohlo- 
roplastide (v. ac.)

Chlorops taeniopus, o musoà care atacâ grâul. 
Omida ei produce prin împunsâturile ei nisce bu- 
buruze pe paiele de grau çi de orz çi face ca 
spicul sa nu iasâ de loc din vaginâ, ori çi dacü 
iese sa remânâ steril, fârâ boabe ; Chrisalida ei este 
de coloare cafenie çi se gâsesce în pain çi minute.

Chlororuflna, (botan.) o substan(â colorantâ 
verde, diaolvatâ în uleiuii (sau, cum se numesce, 
un lipochrom), descrisâ de Eostafînsky, çi care 
e identicâ eu hematochi’omul descris de Cohn la 
Hematococcits.

Chlorosis, un morb care consta în aceea, câ 
celulele de sânge oontin mai putin haemoglobin. 
Se ivesce la persoanele tinere în desvoltare, între 
14—25 ani, eu deosebire la fete. Simtoame : fa(a 
palida bâtênd în verde, bâtai de inimâ, depri- 
matie sau iritatie, dureri de cap, obstipa(io ui- 
mata de diaree, insomnie, dureri de stomac; 
adese insotesce C. ca complicatie, ulc de stomac. 
Inima, eu deosebire partea dreaptâ, e dUatatâ, 
se aud sunete accesorü asupra arterielor mai 
mari (Nonnengerâusch — bruit de diable). Ca 
causa a C.-ei se amintesc: dor de patrie, griji, 
amor nefericit, traiu rëu çi între împrejurâri 
igienice rele. Causa adevëratâ se ascunde în orga- 
nele, cari pregàtesc sângele: splina, mâduva 
oaselor, ç. a. Durata e lungâ, se vindecà în decurs 
de 6—8 septëmâüSsub cura rationalâ, uneori se 
ivesce iarà (chlorosis recidivans), uneori se con
tinua (chlorosis habituaüS). [Dr. M. G. Pop.J

In botanicâ se întelege sub C. starea bol- 
nâvicioasâ a plantelor ver^i, cari, eu toate cà 
sûnt la luminà, devin vereji palide preste tôt, 
ori numai în unele locuri. Causa pai-e a fl lipsa 
flerului din alimentele extrase din pâment de 
râdâcini, câoi udând asemenea plante bolnave 
ou solutii slabe de sàruri eu fler, ele îçi recapëtâ 
coloarea çi vigoarea obicinuitâ.

Chloroxylon D. C., (botan.) gen de plante din 
familia Meliacee, eu o singurâ specie, C. Swie- 
tenia D. C., originarâ din Indiile orientale. In 
regiunile noastre cultivât în sere calde. Lemnul 
sëu greu, résistent, compact, de o coloare verde 
gâlbue, cunoscut sub numele de lemn satinai 
de India, e pretios çi mult întrebuinfat în 
strungài’ie. Mai produce çi o reçinâ eu aceleaçi 
înti'abuiu(àri ca cea de pin. Tôt C. se numesc 
lemnele putrede vereJi sau albastrii de prin pâ- 
duri, datorindu-çi coloarea lor producerei unui 
acid, add xylochloric, de câtrà o ciupercâ, ce 
se desvoaltâ pe ele, Pesiza eruginea.

Chlomra, (chim.) oombina(iune chimicâ a chlo- 
rului eu metale; s. e. C. de magnesiu (Mg Cl).

Chlotar, numele mai multor régi franci clin fam. 
Merovingienilor. C. I 511—561 ; C. II 584—628; 
uni sub sceptrul sëu întreagâ Francia; C. III 
656—670.

Chlum, or^ în Boemia, l.àngâ Kbniggrâtz ; ocu- 
parea acestui oraç de câtrà Prusieni decise lupta 
delà Kbniggrâtz 3 lui. 1866. Pierderea luptei au 
motivat-o Austriacii (Benedek) eu o negurâ, care 
s’a làsat asupra oraçului în (Jiua luptei (prover- 
biala negurâ delà C.)

Chiumecky, loan, Cavaler de, om de stat au- 
striac, n. 1834; îutrà în serviciu de stat, ajunse

substitut, 1867—70 consilier gubernial în Brünn 
apoi députât în dieta imperialâ çi în dieta |)io- 
vincialâ aMoraviei, 1871 ministru de agricultuiâ 
în cabinetul Auersperg, 1875 ministru do co- 
merciu; 1893 preçedinte al casei deputatilor in 
Viena.

Chnum, în mitol. egipt. identic eu Knepf, la 
Greoi Chnubis çi Kuuphis, représenta po tjeul 
Ra, ca tjeu al soarelui, oând càlâtorea în himoa 
de jos, (soarele dupa apunere). Se încliipuia en 
cap de berbece. [Atm.]

Chocand, (Kohan), odinioarâ ohanat în Asia 
centralâ; 1853—76 ocupat de Ruçi çi transformât 
în provincia Ferghana (v. ac.) V. .çi Kukan.

Choctaw, (prou, ciocta), popor indian în Ame
rica de nord, tràiesoe în teritorul indian, aro 
comune organisate çi çcoale bune ; 18,000 siiflüte.

Chodshent, oraç în Asia, în (inutiil riului Sir 
Darja, 34,800 loc.; 1865 ocupat de Ruçi.

Choiseul, famille nobilâ francezâ, din care s'au 
ridicat mai mulfi geuerali çi bârbati distinçi, între 
cari cel mai cunoscut este : Étienne-François, 
duce de Choiseul comte de Stainville, n. 28 lunio 
1719. Sustinutde marchisa de Pompaidour ajunse 
ambasador la Roma apoi la Yiena, unde incheie 
alian[a dintre Francia çi Austria contra lui Fii- 
deric cel Mare. 1758întrâ îuministeriu. Protoetor 
al comeroiului çi industriel, el mâri marina çi 
armata, sus(inù interesele Franciei, încurajà 
confedera^unea polonezâ, încurcà pe Rusia in 
resboiu eu Turcia, convinse pe rege sâ alungo 
pe lesuiti, încheie eu suveranii burboui cunos- 
cutul «Pacte de Famille», uni Corsica çi Loi ena la 
Francia, dar pierdù Canada. In 1770 prinii ordin 
de arestare çi se retrase din Paris. Ludovic XVI 
îi dete voie sâ se açeze în Paris, unde mûri 
7 Maiu 1785. [I. S. F.]

Cholagoga, (med.) remedii ce sprijinese so- 
cretionai'ea fierii, sau cari elimineazâ fierea aglo- 
meratâ în sânge, s. e. la gâlbinare. De grupa 
ântâiu se (ine flerea însâçi çi sârurile ei, de a 
doua: purgantiile saline, Aloo, Rhabarbei', etc.

Cholecystotomia, extirparea resp. ineisia ve- 
sicei biliare.

Cholelithiasis, (med.) morb de fleat caracté
risai: prin présenta unor concretiuni, uuinito 
calculi hiliari (în forma de piatrâ sau nâsip). 
Aceçti calculi produc dureri în regiunea iicatului, 
cari agravàndu-se constituesc oolica hepaticâ; 
deranjeazà apetitul çi slàbesce moralul bolna- 
vului. C. SC tratcazâ pi-in medicamento. cari, 
îutroduso în corp, disolvâ calculii sau le mic- 
çoreazâ volumul, astfel cà pot trece uçur din 
beçica fierii în diioden; în casuri grave bolnavid 
se supune unei operajiuni ca sâ sc delâture cal
culii mai de grabâ.

Choiera, (C. asiaiieà, C. indicà, C. epidemicîl, 
G. morhus], este o boalà exoticâ, acuta, grava, 
dureroasâ, infüC(ioasà, ou mers repede, cai'acte- 
risatâ mai aies prin varsatuii, seauno apoase 
abundentc, la începutul boalei fecaloide, apoi 
albicioase, coutinend oantitàti maii de epitelii 
eliininate de pe suprafata interna a inte.stin0lcr, 
prin ci'ampe, priu scâderea tem))eratui ei coi'puhn, 
stingerea vooii, .suprimarca secrotiuuii de urinm 
prin respiratia diflcilâ, cianosà (colorit venât 
al buzelor, nasului, extremitàtilor), |)rin algali- 
tate, puis insensibil. Cei mai imilti bolnavi moi 
de asfixie, cei cari résista cad adeseori in tiinpul
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reactiunei într’o stare tifoidâ aseménea pericu- 
loasâ. Exista însâ çi casuri de G. asiaticâ uçoarâ, 
anibulatorie, mai aies la începuhil epidemiiloi1 
de C. se observa diaree promonitorie, cari sûnt 
predecesore C.-ei, oâci în excrementele bolna- 
vilor atectati de aceastâ forma uçoarâ se gâsesc 
baoilii caracteristici ai C.-ei. Din bolnavii -de C. 
mer aproape 50o/o.^

C. este originarâ în India, ea se propagâ prin 
bacilul virgnla, un spiril descoperit de R. Koch 
în 1883 în soaunele §i corpui bolnavilor de C. 
asiaticâ, çi se deosebesce de Gastro-Bnterita, nu- 
mitâ Cholerina çi C. nostras, originarâ çi la noi, 
descrisâ déjà de Hippocrate çi de Celsu. Siinp- 
toame analoage eu ale C.-ei apar çi dupa otrà- 
vire pria arsén, prin bicblorur de mercuriu, 
pria tartar stibiat, pria ciuperci, prin carne pu- 
ti'edâ. Diagnosa C.-ei se confirma prin présenta 
baciliilui virgula în excrementele çi în iutestinele 
bolnavilor ; acest bacil produce o materie toxicâ, 
care inortiflcà epitelul intestinal çi care resor- 
bita otrâvesce sângele çi paraliseazà nervii or- 
ganelor ciroulatori. C. se propagâ prin bolnavi 
çi prin cadavrele lor, prin oameui sânàtoçi, cari 
au fost în contact eu bolnavi, prin efectele bol
navilor, mai aies prin pânzâturi murdare, prin 
veçtminte çi açtemuturi infectate, prin apa în 
care au fost arunoate materiile fecale ale bol
navilor de C., prin alimente oontaminate, prin 
trâsuri, corâbii, în cari au zâcut bolnavi de C. 
Din oausâ câ bacilul C.-ei îçi conservâ viabili- 
tatea mult tiinp în apâ, apa este çi mediul prin
cipal de propagarea boalei.

Pânâ la 1817 C. a existât numai în India, în 
mod endemic, în timpul delà 1817 pânâ la 1823 
ea a fâcut prima invasiune în Asia occidentalà 
çi în Africa, în 1826 prima invasiune în Eu- 
ropa. In mesura în care s’a perfectionat comu- 
nicatia, s’a scurtat calea din India în Buropa, a 
devenit çi mai frecuentâ aparitiunea C.-ei la noi. 
C. poate veni din India în Europa prin 3 cài: 
pe uscat prin Asia centralâ çi de acolo în im- 
periul Rusiei, pe cale maritimâ sau prin Golful 
Persic çi Marea Caspicâ, sau prin Marea Roçie çi 
canalul de Suez. Prin pelerinagele religioase ale 
Mohamedanilor din India la Meca se transpoartâ 
boala adeseori la Meca çi de acolo, prin pelerinii 
veniti din alte teri, în diferite porturi ale Mârii 
Roçii, în Egipt çi în Europa ; prin transportarea 
cadavrelor Schiitilor din alte teri în Peraia, la 
locul sfânt din Kerbela, se infectâ de C. loca- 
litatile, prin cari trec aceste procesimii fiinebre.

In Rom à nia a apârut C. asiaticâ in 1831, 
1848, 1855, 1865—66, 1873 çi 1893. In 1893 
s’au bolnâvit de C. în tôt regatul roman 1494 
persoane, din cari au mûrit 872.

Guvernele statelor Europei au întrebuintat 
déjà în secolele trecute în contra ciumei, delà 
1826 îu contra C.-ei, mai tûrcjiu çi în contra 
febrei galbene, un aparat carantinar complicat 
çi costisitor, eu organisatia foarte diferitâ, apoi 
au croejut câ în contra ininiicului comun trebue 
sa se apere printr’o preventiime comunà çi de 
aceea s’au convocat în diferite linipnri, eu în- 
cepeie delà 1852, conferinte sauitare interna
tionale, în cari s’au pus ba.sele conventiunilor 
,nn!?ai’e 'uternationale. Conferinta din Roma din 
1885 s’a ocupat de inësuri pentru stingerea C.-ei 
la originea ei, pentru privegbiarea sanitarâ a pe-

lerinagelor religioase la Meca; mai importantâ a 
fost conferinta sanitarâ internationalâdin Dresda 
din 1893, câci conventiunea sanitarâ interna- 
tionalâ, alcâtiütâ la acea conferintâ, este basa 
preventiunei moderne a C.-ei, ea a làsat însâ 
la O parte profilaxia sanitarâ din Golful Pereic 
çi calea prin Asia centralâ çi a fost oompletatâ 
pria conventiunea sanitarâ internationalâ din 
Paris din 1894, care a stabilit mësurile sanitare 
de luat în Golful Persic; iar calea prin Asia 
centralâ a remas neîncbisâ. Conventiunea sa
nitarâ din Dresda din 1893 a modérât rigoarea 
vechilor mësuri, cari au împiedecat comunica- 
tiunea, a desfiintat carantinele pe uscat, înlo- 
cuindu-le prin revisia sanitarâ eu desinfectiuno, 
a précisât casurile, în cari se poate aplica ca- 
rantina în porturile maritime, a redus durata 
carantinei maritime çi a stabilit un control sa- 
nitar rational al navigatiunii fluviale ; ea impune 
guvemelor doue misiuni: apërarea terii proprie 
în contra C.-ei çi localisarea boalei pentru ca 
sâ nu treaeâ în terile vecine. (Cf. Carantina çi 
Conventiuni sanitare.) [I. EeUx.]

Lit. : Y. Babeç, Note sur la defense de la Rou
manie contre 1e C. en 1892 çi Deuxième com
munication à l’Académie de Paris sur lo Choiera ; 
Remania medioalâ 1893 nr. 5 ; Y. Babeç. Studiu 
critic asupra C.-ei în Bulgaria; Remania medi- 
calâ 1893 nr. 18; I. Félix, Dare de samâ asupra 
epidemiei de C. din 1893. Bucuresci, 1893 ; I. Félix, 
Raport asupra conferintei sanitare internat, diu 
Dresda. Bucuresci, 1893 ; Protocoles et Procès- 
verbaux de la conférence sanitaire internationale 
de Dresde. Dresde, 1893; Protocoles et Procès- 
verbaux de la conférence sanitaire internationale 
de Paris. Paris, 1894.)

Choleric, v. Tempérament.
Cholesterina, substanfâ, care se gâsesce în 

organismul omului, mai eu samâ în fiere, în 
creer, în substanta aparatului nervos; se alla 
de asemenea în plante çi în gâlbinuç de ou. C. 
se extrage mai bine din calculele biliare, unde 
se atlâ în stare aproape curatâ, prin di.solvare 
în alcool fierbinte. Substantâ cristalisatâ, are 
compos. Caê H48 oh, .se topesce la US0; inso- 
lubilà în apâ, solubilâ in alcool, eter çi acid acetic.

Choliambus, în versificatiunea inetricâ versul, 
în care uimeazâ silabele astfel: —------w.

Cholin,substantâ alcalinâ eu compositiaN (CH3)3 
(CHj—CHj. OH). (OH), care se gâsesce în fiere.

Choloepus sau Bradypus, v. Ai.
Chotldrin, substantâ, ce se extj age din carti- 

lagele (sgàrciurile) animalelor, lierte. eu apâ în 
timp îndelungat; recind solntinnea C. se în- 
chiagâ la rece çi ne dà gelatina.

Chondrogen, substanta, din care sfmt foi'inato 
cartilagele (sgàrciurile), cari leagâ oasele ani
malelor. Se poate extrage eu apâ rece din car
tilage. Dacâ extragem cartilagele eu apâ fier
binte în timp de 24 oare, atunci se disolvà chon- 
drina, care la rece se înebiagà çi ne dâ gelatina.

Chondropterygieni sau Selacieni, sau Pla- 
giostomi, un ordin de pesci foarte importanti 
din causa organisatiei inferioare, pe caie o pre- 
sintâ. Scheletul lor în loc sâ fie ositicat, a renias 
îu stare cartilaginoasâ, iar oriliciile lor rospira- 
toare (bianliiale) se deschid deosebit, çi dea- 
dreptul pe .suprafata pielei. Gura lor e pe fata
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ventralâ çi traoBversalâ, de aici çi nuinele de 
Plagiostom. Aproape te fi trâiesc în mare, afarâ 
de unii, cari se alla în rîurile cele mari ame- 
ricane çi indiene. Din acest ordin fac parte: 
Rechinul (Carcharias) ; Torpila (Torpédo), sau 
pescele eleotric; Calcanul (Raja), etc.

Chopart, Francise, chirurg franc., n. 1743 în 
Paris çi f 1793; a fost prof, laçcoala medicalâ 
din Paris, çi a scris câteva opéré de specialitate. 
Operafiunea lui C., amputarea piciorului con- 
servând câlcâiul, i-a pâstrat numele pana în 
vremile noastre.

Chopin, Frédéric Fr., pianist çi compositor, 
n. 1809 la Zelazowa-Wola, f la Paris 1849. 
Afarâ de câteva bucàti pentru voce acompaniatâ, 
tôt ce a scis C. e dedicat pianului, pe caro îl 
ridicâ la cel mai înalt grad, creându-i un stU 
fârâ precursoiî çi fârâ continuatori, dar ale cârei 
influente nu se limitarâ la compositoiii pianiçti. 
Multe din formele întrebuintate de C. sûnt sau 
creatiuni proprii sau transformâri de nerecu- 
noscut. Caracteristica stilului sëu e o bogâtie 
neîntrecutâ în combinajiunile ritmice çi o varie- 
tate surprincjêtoare în modulatiune. Cu toatà 
greulatea lor, compositiunile lui C. au devenit 
populare între pianiçti. [T. C.]

Chor —, V. çi Cor —.
Chorasan, prov. în pai'tea nord-esticâ a Persiei 

(»Hircania« çi »Parthia« veche), cu marele deçert 
sârat, în partea nordicâ e muntoasâ, bogatâ în 
pâduri çi isvoare ; 272,.fi60 kma., çi 693,000 loc. 
Capitala Mesebed.

Chordata, numele marelui grup de animale, 
cai'e cuprinde pe lângà vertebrate, câteva fonne 
inferioare, foarte impoidante din punctul de ve- 
dere al înrudirei Vertebratelor ou Nevertebratele, 
— ca Ascidiele, Amphyoxul, Balanoglosul, etc. 
Caracteristica fundamentalà a Vertebratelor e 
posi(ia dorsalâ a centrelor nervoase cerebro- 
spinale (creer çi mëduvâ), çi existenja unui ax 
scheletic intern, coloana vertebralâ formatâ din- 
tr’im lant de oase mioi articulate, care pe lângâ 
alte functiuni mai slujesce de canal, care cu
prinde înlâuntrul sëu mëduva spinârii. Observând 
vertebratele inferioare, unii pesci (Ganoizii, Se- 
laoienii), ca Cega de pildâ, se constata, câ deçi 
priü posijia dorsalâ a centrelor nervoase çi prin 
toute celelalte caractère, e netàgâduit un verté
bral, totuçi le lipsesce o coloanâ vertebralâ, çi 
în locul ei gâsim un cordon longitudinal, ci- 
lindric, flexibil, câruia i-s’a dat numele de notho- 
cord. Nothocordul (v. chorda dorsalâ) e for- 
matiunea, care precedâ coloana vertebralâ. Dar 
Bxistâ forme animale marine çi mai inferioare 
decât pescii, çi cari pânâ acum càtiva ani de 
fjile erau considerate ca molusce (s. e. Ascidiele), 
sau ca viermi (Balanoglosul), çi cari sûnt im
portante prin présenta notliocordului. S’a simtit 
astfel trebuinta sâ se lârgeascâ vechia notiune 
de Vertebrat, luat în întelesul de animal su- 
perior, çi sâ fie înlocuitâ prin aceea de Ghordat, 
adecâ posesor de nothocord, din care sâ faeâ 
parte çi Vertebratele propriu (J'se, în întelesul 
strict al cuvêntului. Aceasta nouâ clasifîcare e 
cu atâta mai temeinicâ, câ nu se baseazâ numai pe 
acest singur cai'acter, ci çi pe alte douë tôt atât 
de importante prin generalitatea lor: positia dor
salâ a sistemului nervos cérébro-spinal, çi pre- 
facerea în aparat respiratoraportiunei anterioare

a tubului digestiv. Animalele, cari ca Balano
glosul, Ptychodera, etc., au un nothocord pufin 
desvoltat, sûnt numite jumëtate-choi-dati, Hemi- 
chorda; acele la cari (cala Ascidiele, sau Tuni- 
cierii) nothocordul se întinde numai în régi un ea 
cotjii animalului, organul de locomotiune, — au 
numele de Uro-chorda, iar animalele cu un 
nothocord persistent, çi desvoltat în toatà lun- 
gimea aninialului (Amfioxul), se numeso Cep- 
halo-chordata; în sfîrçit Vertebratele represint 
formele cele mai superioare de C. In acest gnip 
începe sâ se înjghebe un schelet intern impor
tant pentin locomotiune çi pentru apërarea sis
temului cérébro-spinal, care capëtâ aiei o desvol- 
tare superioarâ. Poi’tiunea anterioarâ a acestui 
schelet se difereutiazâ in o cutie osoasâ, caie 
apërâ creerul, — craniul; de aici çi numele de 
Craniota, dat Vertebratelor. La Vertebratele in
ferioare extremitatea anterioarâ a tubului di
gestiv slujesce, ca la ceialalti C., respiratiunei, 
formâud branchiele (Pesci, unii Amfibieni, etc.) 
La Vertebratele superioare însâ, cu respiratio 
aerianà, branchiele dispar; din regiuuea ocupatâ 
de branchii, se formeazâ o parte din fatâ, gât, 
çi ureche, iar aparatul respirator aerian se des- 
voaltâ, dupa cum aratâ embriologia, tôt ea o 
dependintà a tubului digestiv, sub forma unei 
glande, caro se adapteazâ respiratiunei.

In Tabloul urmàtor se presintâ resumatâ ela- 
sificatiunea Chordatilor :

I. Hemiohorda

Chordata.
a) PresGii'fa unui notho- 

cord;
b) Çentrele nervoase dor

sale ;
c) Aparatul respirator for

mat din regiunea aii- 
terioora a tabnlui di
gestiv.

cuprinde gonurile marine: üa- 
lanoglossus, Pthycliortora.

II. ürochorda
(Tuuicierii sau Ascidiolo), uni- 
male marine, libero sau rixale.

III. CepJialochorda 
cuprindo numai genul marin 

Aipphyoxul.
IV. Craniota, 

marine, terostro, aeriaue. 
Peçtii, Amphibiolo, Reptilele, 
Paserile, Mamiferole, Omul. 

[D. Voinov.]
Chorda dorsalâ sau Nothocordul, e un cordon 

cilindric, flexibil, açezat în lungul fetei dor
sale a tuturor animalelor din grupul Chordata 
(v. ac.) E un organ persistent la unii (Am
phyoxul, pescii inferiori), sau numai embrionar, 
la restul Chordatilor. E persistent la toate ani
malele Chordate, lipsite de un schelet intern; 
în acest cas el t'ne locul de schelet axial radi- 
mentar, gratie rigiditâtü sale relative, çi sprijinâ 
sistemul nervos central, care-i açezat deasupra 
sa. La Vertebratele propriu 4ise (Craniota), nu 
gâsim 0 C. d. persistentâ la animalul adult, decât 
numai la unii pesci inferiori, de pildâ: Cega, 
Nisetrul, etc. Çi pe mësurâ ce obsei vâm pesoi 
mai superiori, constatâm câ în jurul C. d. .se 
desvoaltâ o coloanâ vertebralâ, oartilaginoasâ la 
unii, osoasâ la majoritatea Vertebratelor. l’u n*e' 
sui'â ce se desvoaltâ coloana vertebralâ, schelet 
intern important, C. d. se reduce ; cu toale aoestea 
nu dispare cu desâvîrçire. çi gâsim urnie do ale 
sale chiar în scheletul axial al vertebrateloi 
adulte cele mai superioare. Acelaçi fapt de dis- 
paritie progresivâ a C. d., fajâ^ de desvoltarea 
coloanei vertébrale, constant în séria verte
bratelor, îl constatâm în desvoltarea unuia^ Çi 
aceluiaçi individ. Çi la embrionul omului, la m-
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ceput nu exista decât C. d., care se reduce gradat 
prin apai’itia coloanei vertébrale, oartilaginoase 
mai ântâiu, çi osoase pe urnià. Se vede dar câ C. d. 
e un organ de cea mai mare impoiiantâ; de aceea 
a fost luat drept caracter de clasificare a for- 
inelor animale superioare. La toate Cordatele, ori- 
gina çî modul sëu de formare sûnt aceleaçi. For- 
marea sa e timpuiie ?i face parte din ântâia schi- 
(are organicâ embrionarà. Endodermul primitiv 
pe linia mijlocie dorsalâ, îçi ridicâ in sus pâretele 
sëu, formând un soin de jghiab deschis în jos, 
care se sugrumâ diu ce în ce mai mult, pânâ 
când se desprinde de pe endoderm, sub forma 
unui tub, sau a unui cordon compact, cilindric, 
a càrui posifie e dorsalâ prin urmare, ckiar din 
causa modului sëu de formare, ?i intermediarâ 
între tubul digestiv si tubul nervos. C. d. e prin 
urmare de originâ endodermioà çi se formeazâ 
din pâretele cavitafii digestive primitive.

[D. Voinov.]
Chorea, afectiune cerebralâ sau de nervi. Se 

caracteriseazâ prin contracfiuni musculare in- 
voluntare, de unde resultâ miçcàri neintenfio- 
nate. Pacientul face grimase, miçcâ mânile, pi- 
cioarele, capul, trunohiul în diferite direc^uni 
fâvâ scop si fârâ intenfinne. Gâte odatâ este 
alterat çi graiul çi înglii^tul. In somn înceteazâ 
iniçuârile. Inteligenfa e intactâ sau alteratâ pànâ 
la alienafiune mentalâ. Obvine mai des la copii 
între 6—16 ani, la femei tlnere în primele luni 
ale graviditâtii çi de multe ori la indivi(}i eu pre- 
dispositiune ereditatâ pentru morburi de nervi. 
Poate fiprovocatâ prin afecte (spaimâ, etc.), mor
buri iufectioase (rbeumatim, scarlatina, typhus, 
etc.), prin imitatiune la indivicji (copii nervoçi) 
oai'i vin în contact eu morboçi de C. Gâte odatâ 
so combinâ eu alte morburi de nervi (hystérie, 
epilepsie, etc.)

Choregice, monumente, la vechii Greci colutnne 
sau mici zidiri, pe cari învingëtorii din repre- 
sentatiile dramatice îçi puneau tetrapodul (v. ac.). 
Mai cunoscute sûnt ; monumentul lui Lysikrates 
çi al lui Thrassyllos.

Choreographia, arta de a însemna dansurile 
prin semne convenfionale, cum se face aceasta 
la tonnri prin note.

Choreomania, Ghoromania, o înclinare mor- 
boasâ a extreniitâfilor inferioare, câte odatâ çi 
a bratelor, spre miçcâri ritmice; e causatâ de 
0 iritatie a nervilor. In evul mediu se ivia çi 
épidémie.

Chorepiçcop, episcop rural; urmaçii acestora 
sûnt protopopii de adi, cari asemenea G.-lor din 
vechinie, eu jurisdictinne delegatâ delà archiereu, 
administreazà trebile eclesiasticc ale (inutului 
incredintat grijei lor. In orient cam pânâ în 
secl. l’in aveau mare iufluentâ în administrarea 
bisericilor rurale.

Choreu, (grec.) vers metric; v. Trocheu.
Choreutica, arta dansului.
Choriambus, în versificatiunea anticâ (metricâ) 

versulj^ale cârui tacte erau compuse din câte patru 
silabe în ordinea urmâtoare : __

Chorioidea, (med.) o membranâ vasculoasâ a 
ochiului (v. ac.).
. Chorioidita, inflamafia chorioideei; se ivesce 
)n urma lesiunilor, a meningitei supurative çi 
la morbi infectioçi.

Chorion, (med.) v. Alantoie çi Embrion.

Choripetale sinonim eu Dialipetale (v. ac.) ; în 
clasificatia lui Engler, grup de Dicotiledonate.

Choriphyll, (botan.) sinonim dialiphyll, adecâ 
eu frunzele libéré neconcrescute sau cufrunzele 
periantului (v. ac.) libéré.

Chorisa sau Choriza, se dâ numele acesta 
fenomenului de dedublare al frunzelor ûorale. 
Poate sâ se faeâ foarte de timpuriu (Ch. conge- 
nitalà), sau mai târ(Jiu. Un exemplu e dedublarea 
staminelor delà Grucifere çi Gapparidee.

Chorisepal, (botan.) sinonim dialisepal (v. au.).
Chorisia H. B. K., (botan.) gen de plante din 

familia Malvaoee, eu 3 specii originare din Ame
rica tropicalâ, (s. e. C. spedosa A. St. Hil. din 
Brasilia), toate arbori decorativi, cari se cultivâ 
în sere oalde; au frunze palmati-compuse çi 
ûori rose-purpurü. E înrudit eu genul Bombax.

Chorizema Labill., (botan.) gen de plante în- 
decomun lignoase çi pururea verdi din familia 
Leguminoaselor, tribul Podalyrieae, ce cresc 
în Australia. ünele din specii, precum C. va- 
rium Bth., illicifolium Labill. ç. a., se cultivâ la 
noi ca plante de florârie temperatâ. Vara ser- 
vesc spre deooratiunea zidurilor, pilastrilor, etc.

[A. Pr.]
Chorley, oraç industrial în cott. eugl. Lan

caster, eu 23,082 loc. (1891).
Chorografla, (grec.) descrierea generalâ a unui 

(inut, a unei (eri, a unei provincii, în oposifiune 
eu Topografia, descrierea localitâtilor singuratice.

Chorologia, geografia plantelor çi animalelor.
Chorometria, v. Geodesia.
Chosroes Nuçlrvan, (»cel DrepG), col Mare, 

regele Persiei, din fam. Sassanidilor; s’a urcat 
pe tron la 531, a cucerit Mesopotamia çi Golchis, 
a prâdat Siria; f 579.

Chotan, oraç în Turkestanul resâritean, lângâ 
drumul cel mare al caravanelor, 40,000 loc., 
capitala unui chanat.

Chouans, (franc.) numirea (eranilor resculati 
pentru apërarea regalitâtii în Francia pe timpul 
revolufiunii franceze, numifi astfel dupâ condu- 
cëtorul lor loan Gottereau, supranumit G. (Ghat 
huant = bou de noapte, buhâ). G. aupurtat lupte 
de guérilla în contra republicei. Furâ bâtufi pe 
peninsula Quiberon. In 1799 s’au ridioat âneâ 
odatâ, dar furâ nimiciti prin generalul Brune; 
în 1814 çi 1815 s'au ridicat de nou, fârâ succès.

Chram, patronul bisericii ; fie care bisericâ, când 
se sfinfesce, se pune sub scutul vr’unni sfânt, 
ori misteriu al legü creçtine. Serbàtoarea acelui 
sfânt ori misteriu este çi G. bisericii, çi eu pri- 
vire la ofioiul divin are privilegii deosebite.

Chremata, v. Anaxagoras.
Chrematistica, acuirareade bunuri prinschimb, 

în opos. eu acuirarea prin produefinne proprie.
Chrematologia, (grec) învëfâtura despre bani. 

Chrematonomia, învëfàtura despre folosirea ba- 
nilor. Chrematopoie, câçtigarea banilor.

Chresmologia, (grec.) oracol, Ghresmolog, tîl- 
cuitorul oracolului. Chresterion, locul unde se 
comimicâ oracolul.

Chrestomathia, (grec.) colecfione de frag
mente, deinne de a servi ca modèle, din un singur 
scriitor, sau din mai mulfi. G. se ()ice mai aies 
colec(iunea de fragmente în prosâ, în opo.sifiune 
ou Antologia, alegere de poesii. Prima G. este a 
unui Heladus din secl. IV d. Ghr., çi a lui Proclus
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din secl. V. Dar coa mai însemnatâ oolecfinne 
de extrageri din autori elini antici este cea cu- 
noscutà sub iiumele de Eclogae çi Florilegium 
sau Anthologia lui Stobaeus (v. ac.); eu at&t mai 
iinpoidantà, eu eût cuprinde fragmente din multi 
autori disparufi.

Chrétien de Troyes, poetepic frc., n. între 1140 
çi 1150, t pe la 1200. In poesiile sale a pre- 
luerat diferite pâi'ti ale mitului Artus. C. a fost 
cel -mai renumit poet al timpului sëu, al cârui 
limbagiu çi forma a fost luata de model de tru- 
badurii evului mediu. (Cf. Holland, C. Tiibinga, 
1854; Potvin, Bibliographie de C. Brux., 1803; 
Emecko H., C. aïs Pei-sonliohkeit und als Dichter, 
1892.)

Chrië, (grec., lat. ChriaJ, termen de retorieâ. 
Un fel de exercitiu, ce se fâcea in çcoalele evului 
mediu çi în eare çcolarul ti-ebuia sa desvoalte 
O idee pe rând din atâtea puncte deosebite de 
vedere, oâte locuri comune (v. ac.) se admitea 
ca sûnt.

Chrisma, (grec.) oleul de masline mestecat eu 
balsam, dupa ritnl bisericei orientale çi eu alte 
33 de aromate, ce se sftntesce de càtrâ episcop 
sub decursul liturgie! din Joia patimilor, apoi se 
imparte preotilor ca materie a sf. Mir. Oleul e 
semnul gratiei, ce se revarsâ asupra celui miruit, 
întârindu-1 în oredintâ, iar balsamul çi oelelalte 
aromate virtufile croçtine, eu cari are sa fie în- 
zestrat croçtinul adevërat. (v. Confirma(iune, Mir.)

[Dr. Is. Marcu.]
Chrisostom, loan, Sfânt, unul dintre cei patni 

mari doctôri ai bis. orientale, numit pentru marea 
sa éloquents Gurit de aur, n. pe la 344 în 
Antiochia. C. a învëtat eloquenta delà Libaniu, 
cel mai vestit orator în timpul acela, iar filo- 
sofia delà Androgratiu, çi în scurt timp a fâcut 
progrese însemnate în amêndouë sciintele. A 
pérorât ca advocat âneâ în etate de 20 ani; 
dar curand s’a retras çi a început a duce o viafâ 
solitarâ çi asprâ. A fost ordinat lector de oâtrâ 
episc. Meletiu çi a petrecut càtva timp lângâ 
acesta, apoi s’a retras la nisoe anachoretiîn muntii 
din apropierea Antiochiei. Dar bolnâvindu-se s’a 
reîntors în Antiochia la 381, unde sf. Flavian 1-a 
chirotonit preot çi 1-a numit vicarul sën çi pre- 
dicator, în care oficii s’a distins prin zelul çi pu- 
teruica sa eloquenta. In 397 a fost numit archi- 
episcop de Constantinopole. Acolo a avut mult de 
suferit din causa intrigilcr tesute în contra lui 
la curtea împèràteascâ. Duçmanul lui cel mai 
mare a fost TeoBl, patriarchul din Alexandrin, 
care în un sinod compiis din episcopi adicti de 
ai sèi, aducêud mai milite acuse în contra lui C., 
1-a depus çi sili't sa meargà în exil, dar în curând 
fù reebiemat, fiind-câ popoiul amenintacu révolta. 
C. a cerut întrevenirea Papei Inocentiu 1, care 
1-a déclarât nevinovat; dar împëratul Arcadiu çi 
împëiâteasa Eudoxia, atitati de duçmanii lui, îl 
l'Spira eu puterea arinatâ din bisericâ çi îl tri- 
miserà în exil la Nicea. De aci fù dus la Cucus 
în Armenia çi în urmâ la Comauo în Pont. 
Aici zdrobit de suterintele îndurate în càlâtorie, 
çi de maltratârile soldatiloi-, mûri în 407. Corpul 
lui fù transportât eu mare pompa la Constan
tinopole în 430. Operele lui, cari cuprind 13 vol. 
mari, au fost publicate în editie foarte bunâ de 
catrà benedictinul Montfaucon la 1728—173s', .çi 
mai in urmâ de câti â Migne în Patrologia greaeà.

Cele mai însemnate sûnt omiliile, prin cari ex- 
plioâ càrtile N. T. In liniba românà s’a tradus 
oartea «Despre preofie» do I. Barac, çi mai niulte 
omilii (eppui Melchrsedec, I. Morariu).

[Dr. I. Radu.]
Chrisov, (grec, çi lat. chrysohullum ; slav. hri- 

sovula), nume ce se dâ actelor domnesci, ieçite 
din cancelaria domneascâ sau g o s p o d çi iscàlite 
de Vodâ sau avênd pecetea lui Vodà. Numele 
C. vine mai (Tes în doc. muntenesci, çi abia în 
secl. XVIII se generaliseazâ çi în cancelaria 
moldoveneasoâ, aça câ sub Fanarioti çi în jumè- 
tatea ântâiu a secl. XIX nu se cunoasoe decât 
cuvèntul C. In cancelaria veche se cunoscoau 
aceste nume, cari sûnt sinonime eu C. : a) Uric, 
(slav. çi ung. uric, orok, orocinic, orocina, ôro- 
cuvati) eu înteles de a moçteni, heres, hero- 
ditas ; pentru scriitorii vechi de documente (uii- 
cai’i, diïaci) frasa stereotipà din doc. slavone: 
»sâ-i fie lui çi delà noi uric eu toate vcnituiileï 
însemna: »sâ-i fie lui çi delà noi moçtenire ou 
toate veniturile.» Delà întelesul de moçtenire, 
s’a trecut apoi la acel de hàrtie, care intàresce 
acest drept de moçtenire. Çi aça dar uric era 
actul ieçit din cancelaria gospod, prin care se 
împuterniceadrepturile asupra pàmèntului. b)/s- 
pisoCj (slav. ispis, ispisati) întrebuintat prin secl. 
XV in cancelaria gospod. c) Zapis, (slav zapi.s, 
zapisati = inscris), se fâceau cànd vindeau sau 
cumpërau râzeçü. Cele mai vechi acte moldo- 
venesci sûnt zapisele. Pe basa lor se scoteau delà 
domnie ispisoace çi urice. d) Privilii sau pri- 
vilegii, (slav. privilii), întrebuintat în secl. XV 
çi XVI. e) Birese, dires, e traducerea slavo- 
nului nareadenie, çi e des întrebuintat de tra- 
ducëtori, ca vestitul Evloghie delà Neamtu. In 
direse erau cuprinse dispositiuni domnesci asupra 
unei afaceri. f) Carte, (lat. charta), era o adresâ, 
un ordin. Carte variazâ eu scrisoare, traducênd 
literal cuv. slavone corespuncjëtoare : cniga, list. 
La C., ca acte oficiale, sûnt a se distiuge urinâ- 
toarele :

1) Hârtia. Vechile urice se scriau pe porga- 
ment, care varia în màrime dupa cupriusul ac- 
tului. Uricele vechi sûnt mici, senrte, cam de 
24X20 cm. ; altele sûnt mari de 70X60 cm. Mai apoi 
s’au soris pe hârtie. Doc. scrise pe hârtio avem 
delà Lâpuçneanu; cele mai vechi s’au pierdut, 
de vor fi fost. La hârtie e interesant a se soi 
marca fabricei, care ne aratâ calitatea hârtiei 
dupa fabrioi. Se gàsesc doc. scrise pe hârtii avênd 
capul de bou ca maroâ. Mai apoi hârtia lustruitâ, 
(Jisâ turceascâ, a fost în mare us pànâ în secl. 
XIX çi nu putine documente sûnt sciisc [le su- 
luri de hârtie de oâte 10—12 coale mari.

2) Scrisoarea e cea cirilicâ, sau veche inol- 
dovenoascâ. Cu cât actole sûnt mai vechi sûnt 
scrise mai caligrafio. Cu înmultirea hàrtiiloi iu 
cancelarie s’a stricat çi sci-ierea. Sci icrea era eu 
cerdace, adecà ou asvârlituri pe deasupra rân- 
dului çi cu prescurtâri, ceea ce face qientru multi 
greoaie octirea documentelor. Ecgulele de scris 
erau altele ca ai[i. Nu .se cunosceau linioara çi 
apostrofui ; apoi se puneau pimctul çi virgula uu 
în acelaçi loc ca a^i Deosebirea ciiviiitelor au 
era ca aiji. Mai apoi scrierea s’a modernisât; aiii 
avut scrierea civilâ ou litere latine çi cirilice, 
între 1834—1860; iar delà Cuza am început a 
scrie numai cu litere latine,
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3) Titulatura. Toate chrisoavole vechi çi noue 

începeau ou stereotipa frasa: »Bojiiu milostiiu 
mi lo Constantin Voevod, gospodar zemli Mol- 
davscoi». Aceastâ titulatura in slavonesce a durât 
pânâ la fînea secl. XVIII, pe la 1780. In titu- 
latui'â vechii domni îçi puueau titlui-ile lor. B 
cunoscutâ fvumoasa titulatura a lui Mircea cel 
Bëtrân : »Eu lo Mircea marele Voevod çi autoorat 
(sanioderjet) Domn a toatâ feara Ungro-Valachiei 
çi a parfilor de preste munte, çi a laturilor tâ- 
târesci, Hertog al Amlaçului çi a Bâgâraçului çi 
Domn a Banatului Severinului çi a amèndurora 
laturilor Dunârii pânâ la marea cea mare çi samo- 
derjet al cetâtü Dârastorului». Se vede în aceastâ 
enunierare de titluri o influenfâ a cuitü uugare 
çi germane. In Moldova nu gâsim titulaturi în 
felul acesta.

4) Incheierea. In vechile urice, ispisoace çi C. 
se întâlnesce drept încheiere frasa ohcialâ, prin 
care vel logofëtul era însârcinat ca sà atirne 
pecetea pe uric çi sâ-1 scrie, ca semn oficial de 
intâriturâ a tuturor celor cuprinse în uric. Mai 
apoi în secl. XVII încheierea era mai scurtâ, 
çi a continuât de a se face în slavonesce mult 
tiinp, dupâ ce încetase de a se mai scrie docu- 
nientele în slavonesce. Formulele de încheiere 
erau acestea: »çi nime altul sâ nu se amestece 
îuaintea acestei câr^i a Domniei mele«, sau >çi 
altfel sâ nu fle« sau »çi altfel sâ nu facétie sau 
•însuçi Domnul a pomneit, a (}is, a arëtate. In
cheierea actelor în slavonesce a încetat eu finea 
secl. XVII, pe când titulatura slavonâ a conti
nuât a se scrie pânâ la 1780 çi ceva.

5) Data. C. vechi ca çi cronicile poaitâ data 
veohe în anii delà Adam çi delà zidirea lumii. 
Biserica çi statut roman s’au oprit la socoteala, 
care dâ 5508 ani delà Adam pânâ la Christ. 
Aceasta reiese din o sumâ de câi’ti biserieesci 
tipàrite în secl. XVII, çi cari dau anul tipâri- 
turij în cele doué veleate, ce aveau curs. Nepo- 
trivirea care era între înoeputul anului vechiu 
hiseiioesc çi anul civil—unul începênd la 1 Sept., 
im- altul la 1 lanuarie — a adus mare confusie 
çi la soriitorii veehi çi la istoricii de aeji. Insem- 
narea datei în anii delà Christos a început câtrâ 
finea seel. XVIII ; totuçi îneeputuri de notare a 
anilor delà Christos gâsim âneâ din secl. XVII 
la unele tipârituri biserieesci çi la unele peceti 
domnesci.

6) IscàUtura. C. vechi nu se iscâleau, lie câ 
domnii n'or fi sciut scrie, — ceea ce nu e de 
at*m's.’. — h® ®â aça era usul cancelariei. Çi 
domnii çi boierii îçi atîiuau pecetile, adeseori 
in uumër mare, pânâ la 21, mai aies în actele 
fi® închinare politicâ. Cam delà loan Vodâ cel 
Cumplit C. începurâ a se iscàli de domni çi de 
boieri. Vel logofétiü iscâlea în spécial actul; 
dupa el iscâlea çi piserul sau diacul. Martorii ori 
iscâleau ori puneau degetul, daeà nu sciau carte.

7) Pecetea. Peeetea a précédât iscâlitura çi a 
continuât de a se aplica çi dupâ ce C. se iscâ
leau. Se puneau peceti în cearâ roçie, în tuç 
roçu çi în fum. Pecetile în cearâ roçie se aplicau 
la pergamente pe cearâ galbenâ, care lua adeseori 
Proportiuni mari pânâ la 250 grame greutate. 
Pecetile în cearâ, aplicate pe hârtie, erau puse 
pe 0 hârtie romboidalâ çi pecetea apâsând pe 
hartie se imprima Jipindu-se de document. Pe- 
oetile erau mari çi mici. Cele mari aveau un

diametru cam do 12 cm., iar cele mici cam de 
2'/j cm. Pe peceti se imprima marca terii pe 
scutul ei, iar pe do laturi se scria numole Dom- 
nului, punêndu-se çi data. In multe peceti se 
punea data în anii delà Christ. Pecetile pot fi 
studiate aparté din punctul de vedere al blaso- 
nului boierilor, cari puneau çi ei pecetile alâ- 
turea eu Domnul, ca un semn de vasalitate al lor.

8) lÂmha. Limba C.-lor a fost dupâ vremuri 
slavonâ çi romàrieascâ. Nu se cunosc C. scrise 
în grecesce, eu toatâ influents, ce au avut-o 
Fanariotii asupra terilor române. C. au început 
a se da în românesce pe la sfertul ântâiu al 
secl. XVII ; Eliaç, Tomça, Moise Movila çi Vasile 
Lupu cei ântâiu. Delà Istrati Dabija nu se mai 
gâsesc C. date în slavonesce. Pe când cancelaria 
se scâpase de 1. slavonâ, biserica a continuât de 
a tipàri câi’ti în slavonesce çi românesce pânâ 
câtrâ 1730. Limba C.-lor dupâ vremuri a fost 
plinâ de ouvinte strâine. Frasa româneascâ pare 
a se fi influentat de frasa slavonâ, deçi se gâsesc 
forme românesci çi în C.-le slavone. Nu s’a 
fâcut âneâ un studiu complet asupra acestei 
chestiuni, deçi îneeputuri bune avem. (Cf. Hajdeu, 
» Limba slavâ la Români« în Traianul 1870; Or. 
Tocilescu, »Doc. slavone» în Revista p. Ist. Arch. 
çi Filologie; I. Bogdan, »Cinci doc. sl.-române«; 
»Câteva manuscriple sl.-rom.«; V. A. Ureohe, 
«Istoria çcoalelor I«; «Sigilografia la Romani» ; 
Lct.-colonel Nâsturel, »Stema României». Bue., 
1892; Ep. Melcliisedec, »Notite ist. çi arch. de pe 
la 48 biserici çi mânàstiri din Moldova»; »(5r. 
Huçilor», »Cr. Romanului», 2 vol. ; B. P. Hajdeu, 
•Cuvente din Bëtrâni», 3 vol. ; M. Cogâlniceauu, 
«Archiva Românâ». laçi, 1890; B. P. Hajdeu, »Ar- 
chiva Istoricâ», 3 vol. Bue, 1865 ; «loan Vodâ 
cel Cumplit». Bue., 1865, 1894; Gh. Ghibànescu, 
«Originea Huçilor». Berlad, 1888, idem «Grafia Ci- 
rilicâ». Berlad, 1889, idem «UricarXVIIl, XXIII», 
laçi 1892,1895, idem «Documentul, studiu istoric, 
archéologie çi paleografic». laçi, 1895; A. D. Xe- 
nopol, «Archiva»; Codrescu, «Uricar», 25 vol. laçi, 
1852—1895.) [Gh. Ghibànescu.]

Chrisoverghl, Alexandru, pcetrom., u. 27 Febr. 
1811 dintr’o familie boiereascà, oficier çi mai 
tâi'(}iu adjutant domnesc al lui Mihaiu Sturza. 
Remânênd de copil orfan de tatâ çi eu averea 
încuj'catà, çi-a pierdut toatâ scurta sa tineretâ 
în procese. t 9 Marti e 1837. Singura poesie 
publicatâ pe când trâia este «Odà la ruinele 
cetâtü Neamtu», inspiratâ de Cârlova, poesie în 
oai'e C. îçi aratâ indignarea sa contra vauda- 
lismului celor ce întrehuintau pietrile râpite 
din ruinele cetâtü Neamtu la trebuintele lor. 
«Poesiile» complété au fost publicate în laçi 1843, 
însotite de o biografie scrisâ de M. Cogâlniceanu. 
Afarâ de poesia citatâ, cartea mai contine o 
«Odâ lui M. Sturza», vr’o douë dedicatü, vr’o 
douë poesii erotice, vr’o câteva traduceri din 
A. Chénier, Schiller, Victor Hugo, Lamartine. 
Toate sûnt foarte slabe, pufine versuri corect 
ritmate. Tôt dupâ moartea lui C. s’a publioat çi 
traducerea sa ; «Antoni», piesâ de A. Dumas, Bue., 
1837, eu 0 prefatâde C. Negruzzi. [D. E.J

Christ, ordin oavaleresc, înfiintat dupâ stin- 
gerea ord. Templarilor la 1317, de câtrâ Dionisin, 
regele Portugaliei, pentru a apëra granitele în 
contra Maurilor. Papa loan XXU a confirmât 
acest ordin, prescriindu-i régula sf. Benedict çi
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statutele Cistei'tiensilor çi i-a acordat privilegiile 
ordinului de Calatrava. Papa lulius III la 1550 
a împreunat deninitatea de mare maestru eu 
coroana Portugaliei. La început cavalerii erau 
obligati la observarea celer trei votnri monastice, 
dar Papa Alexandra VI le-a permis sa se cà- 
sàtoreascâ çi i-a dispensât delà votai sâraciei. 
Ei portaa o hainâ largâ de lânâ alba, pe piept 
eu O ernee roçie, sab care era una de argint. 
In arma maltor privilegii, pe cari le aveaa, çi a 
bogàtiilor, pe cari le câçtigarâ, s’aa întrodas îu 
ordin çi malte abusuri, de aceea a fost reformat 
mai de malte ori, iar la 1797 a fost secolarisat, 
remânénd namai ca uu ord pentra mérité. 
In 1834 au fost confiscate çi veniturile. Papa 
loan XXn a întemeiat çi pentru Italia un ase- 
menea ordin, iar Paul V la 1065 1-a sapas regulei 
Augustinianilor. Dar eu timpul çi acesta a remas 
numai ca un ord pentru mérité, avénd numai 
O clasâ çi se conferesce pria un breve apostoUo.

[Dr. I. Eadu.]
Christian, numele mai maltor principi, duci 

çi régi; mai însenmati:
1) C., Duce de Anhalt Bernburg, n. 1568, 

+ 1630; mare anteluptator al reformafianii ; a 
dat ajutor regelui franc. Enric IV contra Ligei 
catolice ; unul din intemeietorii Ligei protestante 
delà 1608, a comandat oastea uniunei pe mun- 
tele alb (Praga).

2) Begi în Danemarca: C. I, n. 1426, f 1481. 
In 1478 a întemeiat universitatea din Eopenhaga.

3) C. II, Cel Bêu, n. 1481, f 1559; bârbat 
capabU, énergie, dar vebement çi crud. 1520 a 
râpit Svedia; a omorît dinti'e inimicii sëi vr’o 
000 (scalda de sânge din Stockholm 8—10 Nov. 
1520); în arma acesteia Svedia se desfâcù de 
uniunea hanseaticâ, C. fù alungat din Danemarca; 
1531 a înoercat sà-çi recâçtige tronul, dar fù 
pries çi închis pe insula Seeland, onde petrecù 
pâuâ la moarte. — C. IU, n. 1503, •)■ 1559, întro- 
duse reformatinnea.

4) C. IV, n. 1577, t 1648. Cel mai popular 
rege al Danemarcei çi Norvegiei. A promovat 
agiicultura, navigafionea çi comerciul. A créât 
O puternicâ flotà çi comerciul maritim 1-a extins 
pânâ la India resariteanâ, unde a întemeiat co- 
lonii. A régulât finantele [erii, a voit sa çteargâ 
iobàgia, dar n’a isbutit din causa vebementei 
opositiuni a nobilimei. In resboaie a fost ne- 
norooos; a rezidit oraçul Christiania.

5) C. VI, n. 1699, 1746; a întemeiat Aca-
demia de soiin[e din Eopenhaga çi gimnasiul din 
Altona. Dupa ce în 1723 a ars a treia parte din 
Eopenhaga, el o clâdi din nou.

6) C. VIII, n. 1786, f 1848; fost guvernator 
al Norvegiei, apoi president al Academiei. Dupa 
moartea nepotului sëu Frideric VI deveni rege 
al Danemarcei. A voit sa contopeascâ Schleswig- 
Holstein-ul eu Danemarca.

7) G. IX, n. 8 Apr. 1818 abia a apucat frênele 
guveniârii în 15 Nov. 1863 çi-a propus con- 
topirea ducatului Schleswig-Holstein eu Dane- 
marca, ceea ce avù de urmare resboiul eu Au- 
stria çi Prusia, dupa care trebui sa renunte la 
Schleswig-Holstein çi Lauenburg (pacea delà 
Viena, 30 Oct. 1864). Ideile sale conservative 
au gâsit opoaifie la majoritate liberalâ a dietei. 
Are urmâtorii fii çi fice: 1; Frideric, clironomul; 
(2 Alexandra, sojja duoelui de Wales; 3) Wil

helm George, sub numele George I regcle 
Greciei ; 4) Dagmar, sub numele Maria ïeodo- 
rowna véduva farului Alexandra III ; 5) Thyra, 
sotia lui Ernest August duce de Chumberland; 
6) Waldemar. Astfel regele G. e în rudenie eu 
casele domnitoare din Anglia çi Rusia, çi em tea 
sa în lunile de varà e loonl de convenire al 
familiei.

Christian^ August, duce saxon, n. 1666; a luat 
parte la recucerirea Budei; fâcêndu-se preot 
ajunse archiepiscop de Strigoniu çi primate ai 
Ungariei. f 1721.

Christiania, cap. Norvegiei, situatà în fundul 
micului golf Aggershuus, ou 148,319 loc. (1891), 
reçedin(a guveruului norvegian çi a unui epiecop 
luteran ; are o universitate (eu observatoriu astro
nomie), întemeiatà la 1811 eu o prea frumoasa 
bibliotecâ; catedralâ, teatru, numeroase instihi- 
fiuni culturale çi de binefacere, çcoale çi aca- 
demii militare. Oraçul vechiu a ars la 1024, cel 
nou e fondât de Christian IV în 1624 çi oiâdit 
în mod régulât în jurul portului. Poitul e vast 
çi sohd, din causa înghe(ului însà nu e acce- 
sibil 3—4 luni din an, în cealaltâ parte a 
anului comunicâ régulât eu Gothenburg, Ko- 
penhaga, Eiel, Hamburg çi Hull. Comerciul e 
activ çi se face eu deosebire eu lemne, scânduri, 
coarne, pesci usoafi çi sàrafi, fier, etc. Import; 
796/e mil- coroane, export 288/4 mil. coroane ; în 
1887 au întrat în port 2081 nài de 744,324 tone, 
au ieçit 1388 nâi de 559,874 tone.

Christianit, Anortita. (v. ac.)
Christiansand, diecesàînNorv^ia, 40,947 km1, 

ou 359,416 loc. (1891). Capitala C., la gura rîului 
Torrisdalelo, eu 12,541 loc. (1891) ; residentâ epis- 
copeascâ, catedralâ; çantier, port bun; peseuitçi 
comerciu însemnat.

Christianstad,cerc administrativ în parteasud- 
vesticâ aSvediei ; 6512 km2., eu 221,697 loc. (1891). 
Capitala G., lâugà rîul Helge, are 10,070 loc.

Christianstaed, capitala Vestindiei daueze, si- 
tuatâ pe insula Ste-Croix, 96(X) loc.

Christici, Filip, om de stat sêrb, n. 1819 îu 
Belgrad; a studiat dreptul în Viena çi Paris. 
Dupa reîntoarcerea sa în patrie ajunse secretar 
în ministeriul cultelor; 1856 membru al Curtii 
de casa(ie ; 1858 consilier de stat ; 1800 mi- 
nistru al afacerilor externe ; 1873—74 ministru 
de culte ; 1878 ministru plenipotentiat al Sêrbiei 
în Constantinopole, 1879 în Viena çi 1882 în 
Londra; delà 1885 guvernor al bàuoii nationale 
sêrbesci.

Christina, regine, 1) G.,regina Svediei, n. 1026, 
fica lui Gustav Adolf çi a princesei Maria Elec- 
nora de Brandenburg; urmà tatâlui sëu lation 
în etate de 6 ani; delà 1644 domiii singurà; 
adunà bârbaji învetaji în jurul sëu; 1054 re- 
nnnj.i la tron în favonil principelui Carol Gustav 
de Pfalz-Zweibriicken ; în Innsbraok trecù la 
catolicism; f 1689 în Homa. Biogr. .de Graueit, 
(2 vol. 1838—42), Cloretta (1892). 2) Maria G., 
regina Spaniei, v. Maria.

Christmas, (engl., pron. ccismes), serbàtoarea 
Crâciunului. C.-box, dar de Cràcimi, care se da 
a doua 4' de Crâciun (Boxing day).

Chriatodulos. pseudonimul liteiar al împëra- 
tului bizantin loan VI Cantaeuzin. V. ait. Gau- 
tacuzinesci.
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Christofle, aliagia de niche), cupi-u si zinc, 

numit argentan (sau packfong), acoperit prin 
galvanoplastie ca argint (2J/0).

Christolatria, adorarea, venerarea lui Isus 
Christos.'

Christologia, (grec.) învë{âturadespre peraoana, 
activitatea, relatiuneaipostaticâalui Isus Christos.

Christoph, 1) C. III, rege al Danemarcei, duce 
de Bavaria, n. 1418, urmà la trou 1439 dupa 
alungarea regelui Erich X, iar 1440 ajunse çi 
pe tronul Svediei ; f 1448.2) C., duce de 'Wü.rttem- 
berg, n. 1515, flul ducelui Ulrich; urmà acestuia 
în domnie la 1550 ; organisa teara çi lucrà pentru 
înaintarea ei oulturalà; f 1568.

Christophe, Henri, n. 1767 pe insula Saint- 
Christopher; negru. In 1794 a luat parte în- 
.semnatâ la révolta Negrilor din Haïti, avansând 
la gradul de general çi guvernor al unei pro- 
vinoii. La 1807 fù aies president àl republiçei 
Haïti, dar nu a putut împiedeca constituirea 
paitilor vestice si sudice în o republicà indepen- 
dentâ sub mulatrul Pétion. La 1811 se înooro- 
ueazâ de rege al ins. Haïti, eu numele Enric I ; 
iar în 1818, murind Pétion, încearcâ din nou 
a uni cele doué republici, dar o révolta mili- 
tarà il sili sa se împusce în 8 Oct. 1820.

Christopulos, Atanasie, poet neogrec, n. 1770 
în Castoria, a studiat în Bucuresci, apoi în Pesta 
si Padua; fù educatorul principelui Moruzzi în 
Bucuresci, apoi judecâtor în lasi, si în urmà în 
Bucuresci, unde fù însârcinat eu elaborarea unei 
câi’ti de legi (v. Condica Caragea, pag. 715). Dupà 
ce mai ocupase unele functiuni în Moldova, 1833 
se duse în Grecia, preste trei ani însà se reîn- 
toarse în Muntenia, unde mûri 1847. Scr. : »Po- 
litica parallela», (Atena, 1833), opéra istorioo- 
politicâ; o gramaticâ a liinbei eline, tipârita în 
Viena 1805 ; drame (s. e. »Achilleus«) ; a transcris 
în limba neogrecâ cartea I a Hiadei si odele 
de Sappho ; a scris poesü anacreontice, apârute 
antâiu la Paris, apoi în mai multe edifinni si 
traduse si în alte limbi.
' Christos, (grec. = »uns«), nume care s’a dat atât 

preofilor cât si regilor poporului Israiltean, pen- 
tm cà aceia când se înalfau la acea demnitate 
erau unsi ou uleu sfinfit. (Ps. 104, 15 si I lmp. 
16, 6). Gâte odatâ au fost numiti unsi chiar si 
regii pàgâni, s. e. Isaia chiamâ asa pe Cir (Is. 45,1). 
Cu adevërat »uns« s’a numit Isus, pentru cà el 
a fost si preot si rege si adevëratul Messia, iar 
Messia evreesce înseamnâ C. Despre viafa si 
divinitatea lui C. ve()i la Isus.

^Christos a înviatt, începutul imnului pascal, 
si totodatâ o formula biserioeascâ coriipusà pe 
basa mârturisirei ângerului delà mormêntul lui 
Isus. Imnul acesta se oânta în bisericâ si se 
obicjnuiesce între crestini ca salutare delà Pasti 
pânâ la serbâtoarea luâltârii. [—]

Christos în pov. românesci se aratâ pe pâ- 
luênt în societatea lui sf. Petru. In povesti de 
régula se vorbesce de trei frafi, doi rëi si unul 
bun. Odatâ doi drumefi (C. si si' Petru) întrâ 
in casa, unde era numai fratele cel mai mic si 
acesta îi piimesce si grijesce. Cei mai mari fraji, 
sosind acasà si vë(Jêud pe stràini, înjurau cà i-a 
primit, si dupà ce fâcurâ focul, fiocare înoepea 
de a spune, ca ce ar doii ca sâ-i dea Dumne4eu. 
Cel mai mare doresce o turmâ de oi, al doilea 
pâment si patru boi, iai1 cel mic o luntre s> un

boi-deiu lângà Dimàre^ ca sâ fie luntras. Mâhe4i 
C. celor mai mari le iinpline.soe dorinfa, iar pe 
cel mai mic îl ia cu sine, îl însoarâ si îl face 
luntras. Preste mai mult timp C. si sf. Petru 
se fac mosnegi si într’o noapte cu vent si ploaie 
sosesc la ferinul Dunârii si strigà pe luntras, 
ca sà-i treaeà. Luntrasul pleaeâ în timpul rëu, 
îi trece si-i aduce în casa lui ca sà se odihneascà. 
C. atunci cere, ca sà-i frigâ ce are mai drag în 
casà. Luntrasul, care avea un prune, îl frige 
pe acesta, dar C. fâcù cà pe vatrâ a crescut 
iarbà, în care pruncul se juca nevâtëmat, pânà 
când cei doi frafi, cari remaserà tôt rëi la inimà, 
pierdurà toate câte le-a dat C. [Atm.]

Chrom, (Cr), un métal, cu greutatea atomioâ 
52; cu densitatea 68 ; se gàsesce în naturà 
numai în combina^uni, ca Chromit de fier (Ci^ 
0a. Pe O) în America, Ural si în Svedia ; Chro
mât de plumb (Cr 04 Pb). C. în stare liberâ se 
face din Ghlorurd de Cr, Cr Cl„ cu zinc topit la 
temperaturâ ridicatà. Este foarte dur si greu 
fusibil. La cald arde in aer, dând oxid de 
Chrom; se disolvà în acid chlorhidric si în acid 
sulfuric, nu se disolvà în acid azotic. Combina- 
(iunile lui sùnt colorate, de unde resultà si 
numele lui (chroma = coloare). Combina(iunile lui 
corespund la trei grade de oxidafiune, anume: 
1) Oxidul de C.; Cr O, în care C. e bivalent 
si avem hidratul de C., Cr (OH)„ Chlorura 
de G., Cr Cl,. 2) Sesquioxidul de C., Cr, Oa, în 
care C. este trivalent, si avem Chlorura chro- 
micit, Cr Cla, hidratul de C., Cr (OH)a, Sulfatul 
de C.j(S04)a Cr,. 3) Peroxtdul de C., Cr 0„ în 
care C. e divalent; precum: acidul chromic, 
Cr O4 H,.

Chromatic, {grec.) ce privesce colorile si nu- 
anfele lor. In m u s i c à se numesce semiton C. 
sau Chroma, semitonul format din douë suncte 
ce poartà acelasi nume, prin oposifie cu semi
tonul diatonic, format din sunete cu numiri deo- 
sebite. De aici miscarea melodicà se 4ice C.-à, 
daeâ procédé prin semitonuri chromatice. Gain a 
chromaticà e aceea, care procédé constant prin 
semitonuri, astfel, cà în octava ei au4im complet 
cele 12 semitonuri ale octavei temperate. Instru- 
mentéle chromatice se numesc cele ce pot emite 
toate sunetele gamei C.-e. Grecii dàdeau epitetul 
de C. unuia din genurile musicei lor, format 
din douë tetracorde chromatice unité printr’un 
ton complementar.

Chromatica, subdivisiunea opticei, în care se 
studiazâ colorile, a fost creatâ de Newton. 
Lumina albâ nu e simplâ, ci compusâ din 7 lu- 
mini deosebite si anume : rosu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, sineüu (indigo) si vioriu (v. art. 
Spectru solar). Dupà Newton corpurile existeute 
ar deseompune lumina prin reflecfiune, si însasi 
coloarea lor ar provenî din puterea lor de a 
reflecta una sau mai multe colori simple. Cor
purile, cari reflecteazà toate colorile, sunt Mbe, 
negre sûnt acele cari le absorb toate, iai- între 
aceste douë limite extreme se presintà un numër 
infiuit de nuanfe, cari vin determinate prin pro- 
porfiunea razelor simple, reflectate sau abserbate 
(v. Cembinatiunea colorilor) ; în alte cuvinte co
loarea corpurilor provine din felul luminei, pe 
care 0 reflecteazà. Când un corp este fuminos, 
moleoulele lui se aflâ într’o stare Je vibrafiune 
foarte repede, cari se comuuicà la etheml din
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prejurul sëu çi se propagâ prie acesta sub forma 
de unde, întooniai cum vibratiunile sonore so 
propagà prin aer; însà eu deosebirea cà în aer 
niiçcarea moleculelor are loc în însaçrdii-ectiunea, 
în care se propagâ unda sonorâ, pe când în 
ether ea se face transversal eu unda luininoasà. 
Lungimea undei etherului e foarte mica, iar 
repegiunea. eu care se efectueazâ aceste vibra- 
tiuni, este foarte mare. Diferitele colori sûnt pro- 
duse prin aceastà miçcare vibrâtoare a etherului, 
diferenta între ele constând numai din repegiunea 
miçcàrii. (V. art. Interferente çi Âchromatism.)

Chromatice, (botan.) filamentele în cari se di- 
vide chromatinauucleului în momentul divisiunei 
indirecte a acestuia. Ele formeazâ partea chro- 
maticâ a figurilor de divisiune ale nuoleului. Se 
pot observa eu uçurintâ în pài’tile vii, tinere çi 
în stare de crescere çi divisiune celularâ delà 
diverse plante, (v. çi Chromosome.)

Chromatina (botan.) sau 'Nucleina este sub- 
stanfa colorabilà a nucleului ; formeazâ în inte- 
riorul acestuia un filament înghemuit, ori o refea 
(filament numit çi mitom, caryomitomj. Câ struc
tura intima, filamentul e constituit din mici 
granule CcaryomicrosomiJ, unité printr’o sub- 
stantâ ce nu se coloreazà eu reactivii, pe cànd 
granulelefixeazàanumite colori (microsomi chro- 
mopMliJ ; aça fixeazà safranina, hematoxilina, 
colorile de anilinâ, etc. C. dupa analise se aratâ 
a fi compusâ dintr'o substautâ proteicâ albumi- 
noidâ unitâ eu acidul nucleinic (Ca8H49 N9 P8 Oaî). 
Cu solutie de chlomrà de sodiu (‘20/0), ou sulfat 
de jnagnesie, etc. se unifia; daeâ reactivii aeeçtia 
•sûnt mai coucentrafi (10—20°/o), ori cu alcalii 
sau acicjii întinçi se disolvâ sau se çi discom- 
pune în albuminâ, base azotite (adeninâ, xan- 
thinà. hypoxanthinà. guaninà) çi acid fosforic. 
Prin reactivii coloran(i se pot gâsi granulatiuni 
de C. foai’te mici în protopîasma celnlei. C. are 
foarte mare importan(â în via(a celulei; daeâ 
se scoate nucleul dintr’o celulà, prin urmare 
C., celula nu poate trài, se distruge. Tôt C. este 
substratul indiscutabil al heredità(ii în genere, 
càci în timpul divisiunei celulei, precedatà de 
divisiunea nucleului, flecare nuoleu nou din ce- 
lulele fice confine o égala oantitate de C. din 
nucleul celulei marne.

Chromatofore, mici elemente, confinênd gra- 
iiulafiuni pigmentare, cari se gâsesc în tegu- 
mentul sepiei.

Chfomatofori, (botan.) plastidele sau leucitele 
divers colorate din protoplasma vegetalelor. C. 
se înmul(esc prin divisiune directà, ca çi proto
plasma çi nucleul în unele casuri. Sûnt forma(i 
dinlr’un substrat albuminoid, în care e un pig
ment variabil ca coloare; pe lângà el mai pot 
fi cristaloi()i proteici, pyrenoi<Ji, picàtuii oleioase, 
etc. Dupa coloarea pigmentului se deosebesc în : 
C. vereji sau chloroplastide (v. ao.), çi chromo- 
plasiide, to(i aceia ce au altâ coloare decât 
cea verde ; aeeçtia se întâlnesc mai aies la plan- 
tele mai superioare, la colonii. Pigmentul C. 
din a doua categorie poate fi: galben, fearotina 
sau xanihophylta, erythrophylla, chrysophylla 
din râdâcina de morcov, din numeroase fiori çi 
fructe, din chloroplastide, asociatâ cu chloro- 
phylla (v. ac.), din frunzele îngàlbinite toarana, 
etc.; xanthina tôt din C. galbeni), portocaliu 
(carotina), roçii (carotina; phycoerythrina din

C. algelor floridee), brun fphycopheina çi phy. 
coxanthina din C. algelor brune), mai rar al- 
bastru sau violet. Pot fi çi doi pigmenfi asociafi 
în acelaçi C. sau trei. Pigmentul, în line, poate 
fi amoi-f, ca în C. din petalele galbene de Chry- 
santhemum çi alte fiori galbene, ori cristalisât, 
ca în C. roçii, din causa carotinei din râdàcini 
de morcov, mâceçe, fructe roçii, etc. In petalele 
de Nem(içori cultiva(i (Tropaeolum majus), îu 
dovlecii galbeni, C. au forma rombicà, fusifonna 
sau ca 0 spiralâ dreaptâ ori inelarâ.

Chromatogene, (botan.) substante C. sau chro- 
mogene din plante sûnt acelea ce prin dédublâri 
sau oxidâri prodüc o coloare oarecare, s. e. ali- 
zarina, indigoul, turnesolul, aciijii: chrysophanic, 
lecanoric, orcellic, rocellic, erythric, evernic, etc. 
din difeiite specii de Licheni. Aceçti acii)i la 
càldurâ çi cu alcali produc orcina, care sub iii- 
fluen(a aerului çi a amoniacului produce orceina.

Chromatoplastide, (botan.) sau chromoplasUde, 
chromatoplaste, chromoplaste, ehromoleucüe, to(i 
ebromatoforii colorati printr’un ait pigment decât 
cel verde (v. Chromatofori).

Chromatrop, douë discuri de sticla, învêrtin- 
du-se în sens contrar, poartâ desemnat pe ele 
unele raze curbe, de diferite colori. cari iiicru- 
ciçându-se în diferite moduri produc efeote variate, 
presentând linii în miçcare ori unde acele raze 
se întretaie. Açezând acele douë discuri în un 
mânunchiu de raze luminoa.se divergente, se pot 
proiecta figurile în miçcare pe un carton saualt.î 
diafragma.

Chromit, (GromitaJ, minerai, fier cromat, în 
masse brun-negre, se gâsesce aproape exclusiv 
în sei'pentina. Gisemintele cele mai importante 
sûnt la Plaviçevi(a în Banat, pe insulele Eubea çi 
Mitilene, în Macedonia,Asiamicà,Ural, California, 
Noua Caledonia, etc. In Romània présenta fierulni 
cromat a fost constatatâ. Se între hui nteazâ peu trn 
extractiunea chromului çi în metalurgie.

Chromofotografla, (grec.) fotografia colorilor, 
(a nu se confunda ou fotografii colorate). Pi'i- 
mele resultate dateazâ din 1848, eünd Edin. 
Becquerel a arëtat proprietatea lemarcabilà a 
subchlorumlui de argint de a reproduce oolora- 
tiuni. Astâiji exista douë çcoli. IJnii (Lippinann) 
sustin, câ coloratiunea unei fotografii trebue 
obtinutâ în mod direct, altii din contra, basân- 
du-se pe principiul câ prin combinatiunea colo
rilor roçu, galben çi albastru se pot obtiné toute 
celelalte colori, poseazâ de trei ori mi obiect, 
intercalând între obiectul çi maçina fotografic.ï 
cite 0 sticlâ coloratâ cu colorile lor compleinen- 
tare, adecâ verde, vioriu çi portocaliu. (V. Coinbi- 
natiunea colorilor). Prin sticla verde treo numai 
razele roçii çi remân absorbate cele galbene çi 
albastre, sticla viorie absoarbe razele roçii çi cele 
albastre, lâsând sa treaeâ numai cele galbene, 
çi prin cea de coloare portocalie treo numai 
razele albastre, remânênd absoibate cele roçii 
çi cele galbene. Se obtin astfel trei’probe inono- 
crome ale unui çi acelaçi obiect, cai'e prin supra- 
punerea lor vor da o fotografie coloratâ. In 
punctele, unde se vor afla cele trei colori pri
mitive suprapuse, se capëtâ coloarea albâ, lai 
unde nu se va afla nici una din ele, va fi hpsa 
de coloare, adecâ negru; galbenul suprapus eu 
albastru va da verde çi aça mai départe, (v- ?■ 
Interfereute luminoase.)
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Chromofototherapia, metod de a trata bol- 
navii alienati pi'in lumioâ ooloratâ ; combinat de 
Ponza çi Davies. Bolnavii se tin câtva timp în 
odâi, ai câror pâreti çi fereçtri sfmt colorate. 
Cüloarea roçie influenteazà bine asupra melan- 
colicilor, cea albastrâ asupra fm'ibun(jilor.

Chromopsie, (med.) o stare a ochiiüui, în caro 
çi obiectele necolorate le vede colorât.

Chromosfera se nmnesce în atmosfera so- 
larà (fotosfera) stratul de gaz hydrogenio în- 
vâpàiat, ce încungim-â întregul soare (v. ac.)

Chromosome, (botan.) se numesc segmentele, 
în cari se desface chromatina nucleului în mo- 
mentul divisiunei indirecte a lui. Aceste seg
mente nucleare, aproape égalé în lungime çi in 
numër constant pentru fie-ce specie vegetalâ, în 
tormà de bastonaçe drepte, sau de càrlige, ori 
de toarte, sûut fonnate, ca çi chromatina, din 
granule colorabile ou reactivi coloranti, legate 
printr'o substantâ necolorabilâ. G. primare mai 
tiiicjiu se dedubleazâ longitudinal, se açeazâ în 
doue grupe, égalé în numër, de G. secundare 
(C. fi.ee), iar fiecare grup va forma în urmâ 
chromatina unui nou nucleu. (v. ac.)

Chromotipia, tipar în colori produs prin presa 
tipograficâ. Chromoxilografia, producerea de ti- 
pârituri colorate prin gravuri în lemn.

Chron —, (din grec. Cbronos = timp), v. çi la 
Cron —.

Chronos, fiul lui Uranos (ceriul) çi al (Jinei 
Gàa (pâmêntul), cel mai tiner titan, pe tatâl sëu 
1-a despoiat de membrul génital çi de tron, apoi 
luând domnia s’a însurat eu Ehea, çi fiind-câ 
i-s’a profetit, cà va fi détrônât jirin un fiu al 
sëu, a îiigliitit pe tofi pruncii sëi (Hestia, De- 
ineter, Hera, Pluto çi Poséidon). Dupa ce s’a 
nàscut Zeus, Rbea avênd fricà, cà C. îl va în- 
ghifi çi pe acesta, a învëlit o piatrâ în fàçii çi 
C., crefiênd cà e Zeus, a îngbitit piatra; iar 
dupa ce Zeus a crescut, Métis prin o beuturà a 
silit pe C. ca sà voraeze pruncii înghititi- Atunci 
s’a început lupta îiitre Titani, çi Zeus i-a arancat 
în tartar (iad). Bomanii identificau pe C. eu Sa- 
turuus, (Jeul semënàturilor. [Atm.]

Chroococcacee, (botan.) subordin de Alge Cya- 
nophycee (albastre), cuprindênd o singurà fam., 
Chroococcee, eu gen, : Chroococcics, Synecoccus, 
Glaeocapsa, Aphanocapsa, Merismopedia, etc. 
Toate au aparatul vogetativ celule eu mvëliç ge- 
jatinos çi mai multe celule imite intr’o teaeà 
gelatinoasà comunâ, omogenà sau stratificatà. 
Dupa directia de divisiune a celulelor, aoestea 
sûnt dispose în çir, ori douë alàturea, sau mai 
multe constituind o lamà, oi'i in grupe de côte 4. 
Se întâlne.sce çi înmulprea prin spori durabili. 
Ti'âiesc în locuri umede çi în asociatie ou Ciu- 
perci produc Lioheni.

Chryophanic, acid, substantâ care se extrage 
din ràdâcina plantei Rimiex obtusifolia, din râ- 
dàcina de Revent çi din foile de Sena. Se ex
trage eu bidrat de potasiu, se preoipità eu aci4i 
ÇI cristaliseazà din chloroform în prisme galbene. 
In alcalii se disolvà ou coloare roçie închisà, la 
evaporare completà devine violetà.

Chrysalida, a doua tormà, imobilà, pe care o 
capëtà fluturii (insecte Lepidoptere) în desvol- 
tarea lor. Antâia fasà larvarâ e omida, care iesâ 
direct din ou, çi care dupa câtva timp de viatâ 
hberà foarte activà, devine imobilà, se încliide 
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în 0 coajà sau într’o gogoaçà, dinlâuntnil càreia 
iasà, dupà câtva timp, animalul adult (Imago), 
fluturele. Omida içi fabricà gogoaça secrefând 
un lichid, care se întàresce în firiçoare în contact 
eu aenil, çi care se scurge din doué glande nu- 
mite sericigene, açezate de o parte çi de alta a 
capului. C. gândacului de màtasâ fine vr’o 15 
(Jile, çi pe urmà dà fluturele. In timpul fasei do 
C., viata e întrucâtva întreruptà, animalul se 
hrànesce indiieot din depositele de substanfe 
nutritive înmagazinate ca omidâ. O parie din 
organele sale se distrug ebiar, altele se prefac, 
(ca aparatul bucal) çi se petrec în corpul sëu 
fenomene (de bistolizà çi de bistogenezà) foarte 
importante din punctul de vedere biologie.

[D. Voinov.]
Chrysander, Fr. Karl Fred., musioogi-af gerni. 

n. în Liibtbeen 1826. Primelo sale lucràri au fost 
»Über die Molltonart in den Volksgesàngen« çi 
»Das Oratorium®. A dirigeât apoi diferite reviste 
musicale, a publicat o magistralà biografie a lui 
Haendel çi çi-a consacrât viata editiunü com
plote a scrierilor marelui compositor, publicatà 
de Haendelgesellscbaft. [T. C.]

Chrysanthemum L., (botan.) gen de plante din 
fam. Compositelor, trib. Antbemideae, ou recep- 
tacolul nud, capitolul radiat çi acbenele 5—10 
costate, respândit în regiunea extratropicalà a 
întregei emisfere nordice. La C. apartine atât 
Pyrethrum Gaertn. (eu acbenele regular costate), 
càt çi Leucanihenum DC. (acbenele eu papns), 
privite de unii botaniçti cagenuri proprii. Cea mai 
cunoscutà specie delà noi e C. Lencanthemmn L., 
Màrgârita sau ücbiul boului, pe când C. 
rotundifolium WK. e plantà alpinà çi subalpinà 
dinCarpati çi Baloani; tôt acolo, insà în regiunile 
inferioare, cresce C. maerophyllum "WK. Ca plante 
décorative remarcàm înainte de toate C. indicum 
Tbbg. (din sud-estul Asiei) Gura pàharului, 
Tufânicâ, ea înfloresce toamna în colori çi 
babit variu, abundant çi lung timp ; C. carinatum 
Sebousb. (plantà anualà din noi d-vestul Africei), 
O. frutescens L. (de pe insulele Canare), C. .la
custre Brot. (din Poriugalia), etc. C. roseum 
M B.., din Caucas çi Persia borealâ se între- 
buinteazà la oonfectionarea prafului de pureci. 
Cultura acestei speoii rustice s’ar puté întroduce 
eu cel mai bnn succès çi la noi precum a reuçit 
s. e. în Dalmatia. [A. Pr.]

Chrysanthemum, ord imper, iaponez înflintat 
1876; se acordà numai domnitorilor çi oelor mai 
înalfi oflciali de stat.

Chrysaor, (cel eu spada de aur), un monstni 
în mitol. grc. Când Perseus a tàiat capul Me- 
dusei, din sângele acesteia a sàrit C. çi Pegasus. 
C. e 0 personificatiune a focului çi a fulgerului 
din viscol. (v. Gorgoane.)

Chrysarobin, (C80 HS6 O,), praf cristalin, uçor, 
de coloare galbenâ ; se extrage ou benzol din un 
praf numit Goa, ce se aflà în crepàturile çi scor- 
burele arborelui Andira Araroba în Brasilia. 
Se folosesce ca médicament la Psoriasis çi la 
alti morbi de piele.

Chrysen, substantâ, eu compositia Cie H,2, care 
se extrage din gudroanele ce provin din dis- 
tilarea càrbunilor de pâment.

Chrysididae, (zool.) familie de Hymenoptere 
purtàtoare de ac (aculeata), nnmite çi vespi aurii; 
au corpul viu colorât eu luciu metalic çi par-
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ticularitatea de a se întoaroe în forniâ de boambâ, 
mijloc de a se apërade acul hymenopterilor, cârora 
le violeazà domiciliul. Çuprinde genurile : Ohrysis, 
Paruopes, Sedychrum çi Gleptes.

Chrysippos, cel mai célébra sisteinaticiaa al 
fîlosoliei stoioe. Origiaar din Cilicia, s’a dedicat 
filosoflei, mei’gênd la Atena, dupa ce îsi pierduse 
toatà averea sa. Aci se perfectiocà în deosobi în 
logicâ çi dialecticâ çi învêtà a apëra filosofia 
stoicâ contra soepticilor. Logica cultiva facultatea 
do a distinge adevërul de fais, pe cari sufletul, 
la început o » tabula rasa», le primesce în chip 
de perceptii sensuale çi le preluoreazâ în forme 
exacte. Fisica e sciinta natuiii çi a divinitâtii 
inherente în naturâ. In eticâ stabilesce priu- 
cipiul a toatâ moralitatea: Armonia vietii eu na- 
tura inteligentâ çi rafionala.

Chryso —, (grec.) în compositiuni=auj-, deaur.
Chrysobalanus L., (botan.) gen de plante din 

fam. Rosacee, tipul tribului Chrysohalanee ; sûnt 
arbori sau arbuçti din America çi Africa tropi- 
calà, eu vr’o 2—5 specii fC. Icaco, G. oblongi- 
foUus, crescîu Florida); se cultiva în florarii calde.

Chrysoberyll, (s. Üymophan), minerai aluminat 
de beril, se presintà în oristale rombice. Co- 
loarea variazâ între un verde alburiu çi un verde 
albastru înehis, mai rare sûnt eçantioane inco
lore çi galbene. C. e o piatrâ scumpà foarte càu- 
tatà. Vaiàetâtile verde deschise, C. pi'opriu 4is, 
se gâsesc în Brasilia eu topaz, spinel, grenat 
çi ametist, în Uralul de sud, în Ceylon çi Bornéo. 
Varietatea înehisà, Alexandrit, care e eu mult 
mai rarà, vins din Ural çi delà Ceylon.

Chrysochloris, (zool.) un soiu de cârtitâ, »Câr- 
tita aurie«, care trâiesce în Africa.

Chrysocol, minerai, un silicat de cupru hidratat, 
de coloare verde; se gàsesce la Moldova, Réz- 
bânya, Kupferberg, etc.

Chrysografia, arta de a scrie çi picta eu aur. 
A fo.st cultivatâ mai aies la Bizantini.

Chrysolit, se numesce olivinul galbon verde çi 
ti'ansparent, care se îutrebuinteazâ în bijuterie.

Chrysologus, (Tetru din EavennaJ, predicator 
bis! lat., n. pe la 406 în Imola, 433 episcop în 
Ravenna, t 450 ; mare propagator al ortodoxiei. 
S'au pàstrat 176 predici, edate de Pauli; «Petnis 
C., Sermones». Venetia, 1750.

Chrysoloras, Manuel, fruntaç grec din Con- 
stantinopole, n. pe la mijlocul aecl. XIV, àntâiiil 
care fàcù cunoscutâ literatura greaeà în Italia, 
açezându-se mai àntâiu ca profesor în Florenfa, 
delà 1400 în Milano, 1402 în Pavia, apoi în 
Venetia çi mai pe urmâ în Roma. Papa Gre- 
goriu XII se folosî de el çi la încercârile de 
unire a bisericü grec, eu cea lat. Cu lean XXIII 
merse C. 1413 la conciliul din Constanfa çi f aici 
1415. Afarâ de lucrâri teol. ascris ; C. »Erotemata«, 
Elementele limbei grecesci, (Venetia, 1484) çi 
a tradus pe latinesce statul lui Plato.

Chrysomallos, (= eu lâuà de aur), în mit. grec, 
astfel s’a numit berbecele, pe care Phryxos çi 
Helle au fugit de Ino, marna lôr vitregà, pieste 
Hellespont. V. Argonautii çi Helle.

Chrysomania, setea de aur.
Chrysomelide, (zeol.) famille din ord. Co- 

leopter, trib. Cryptopentamer, çuprinde genu
rile: Hispa, Haltica, Agelastica, Lina, etc.

Chrysomitris, gen de paseri, numite românesce 
Caiiu sau Inàrifà verde. Pe spate e galbenâ-

verde cu trâsâturi negre ; aripilc sûnt negre, la 
mijloc galbene; coada e galbenâ, la vîrf neagia’ 
crescetul capului çi gàtul negru. ’

Chrysomorph, Cgrec.J în felul aurai ni, ase- 
menea aurului.

Chrysomyxa, gen de bureti parasiti din familia 
Uredineelor (v. ac.).

Chrysopg, (zool.) o un insect nevioptor, care 
apai'tino familiei Hemerobiidelor.

Chrysophyllum L., (botan.) gen do ])lante lig- 
noase lactescente din fam. Sapotaceelor, ce ore.sc 
pretutindoni sub tropi, cu deosebiic însà în 
America; ou florile 5 mere, fâra stainimidii .çi 
caliciul aproape monoserial. Multe din .specii au 
bace comestibile, aça s. e. C. Ghainito L. (din 
Antile), care precutn çi altele din causa foilor 
lor décorative se cultiva la noi în florâi-ia calda.

[A. Pi'.]
Chrysopras, minerai, vaiietate veide du Cal- 

cedon. Se întrebuinteazâ în bijntej'ie.
Chrysorin, aliagiu (v. ac.) de cupru en zinc, 

numit çi aur de mosaio; întrebuintat mai aies 
în bijuterie.

Chrysorrhoas, (fluviul de aui; evr. Ainâna, 
acum Nahr Barada), rîu în Siria, isvoi-esco din 
Antilibanon çi se revarsâ langâ Damascus în lacul 
de Atebe.

Chrysosplenium L., (botan.) gen din farn. Saxi- 
fragaceelor, trib. Saxifrageelor, çuprinde plante 
erbacee anuale sau perenale, glabre .sau përoase, 
frunzele simple, petiolate alterne sau opuse, sûnt 
crenate çi lipsite de stipuli; florile galbene-viudui, 
fàrâ petale, sûnt axilare, terminale çi senri pedi- 
celate. Se cunosc vr’o 15 specii, ce cresc prin 
locurile umede din Europa, Asia çi America 
temperatâ. In pài^ile noastre cresce G. aller- 
nifolium L. pe lângâ pâraielo din pâdurile nion- 
tane çi subalpine. [Z. C. P.]

Chrysostomos, v. Chrisostoin.
Chrysotil, minerai, un fei de asbost. (v. ac.)
Chrysotis, (çi Androglossa), o subfamilie de pa- 

pagali în America de sud; de o constitutie puter- 
nicâ, cu un cioc mare çi încoviiiat, pene venji 
ou semne roçii, albastre, galbene snn albe; cu- 
noscute vr'o 40 de specii. Sûnt pasei'i istetc, 
cari învatâ uçor a întelege ouvinte çi a cnnoasco 
personne.

Chrzanowski, Adalbert, general polon, n 1788; 
studiile militare çi le-a fâout în A'arçovia. A Inat 
parte la expeditiile din 1812 çi 1813 çi la res- 
boiul Ruçilor contra Turcilor în 1820. In revo- 
lutia polonâ delà 1830 luptà în jùndnl patrio- 
tilor; a ocupat fortareafa Modlin çi a ulupfat 
Victoria delà Minsk (14 Iulie 1831) asnpra gene- 
ralului Rüdiger, mai târijin îiisii a fost suspi- 
tionat de càtrâ partida demooiatii, pentru câ a 
împiedecat participarea gardei nationale laluptâ. 
C. a întrat iarâçi în armata rnseascâ, dar in 
curând a repâçit; în 1849 e ocupat cu leorga- 
nisarea armatei piemonteze, po care a coniaudat-o 
în nefericita luptà delà Novarra. i‘ 1861 în Paris.

Chthonisotherme, acele plauuri în iulernul pà- 
mèntului, po cari se aflà toute ininctele de o 
égala oàldurâ terestrâ.

Chubut, 1) rîu in Patagonia, isvoresoe în And1 
çi se revarsâ în Oceannl Atlantic. 2) Ouverua- 
ment în Republica argentinà, numit dupa nm 
C. ; 247,331 km2. Localitatea prineipalâ e colnuia 
Rawson cu 1500 loc.
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Chulah Chaum Cl’ow, ord siamoz, întcmeiat 

]873 de împ. Chulalongoorn ; se conféra numai 
la indigeni.

Chulalonpkorn, regele Siamului, n. 1855; al 
40-Iea în çii'ul regilor. A câpëtat crescere euro- 
peaiià, pe care a oompletat-o eu studiarea insti- 
tutiilor moderne din Singapore, Bombay si Cal
cutta. S’a suit pe tron la 1868 în etate de 13 ani ; 
a s tors sclâvia, a re.strins institutia harenmlui 
si a ci’eat relatiuni amicale ou puterile euro- 
penc. In timpul mai nou, la 1893, era sa vinâ 
in contlict ou Francia, care s’a putut évita numai 
codând C. ultimatului francez. In 1897 a cer- 
cetat Europa, fàcênd visita cu^ilor domnitoare 
mai insemnate.

Chulos, (span.) la luptele ou taurii flâcâii pe- 
destri, îmbrâcati în mantauE roçie.

Chuppah, (evr.) la Ovrei oortul, sub care se 
sâvîrçesce cnnunia.

Chuquet, Artur Maxim, germanist si scriitor 
frc.,n. 1853 în Rocroi; îçi faeù studiile în Metz, 
la École Normale din Paris, iar 1871—76 fàcù 
studii de filologia germ. în Lipsea gi Berlin; 
delà 1893 e profesor de limbile ?i liter. germ. 
la Collège de France; publicà mai multe studii 
asupra literaturii germ. çi opéré germ. eu co- 
inentarii pentru çcoalele frc., dar ounoscut se 
fâcù mai aies prin operele sale istorice, scrise 
ou rarà temeinicie si obiectivilate, ca: »Le Gé
néral Chanzy« (1883), »Los Guerres de la Révo
lution», (11 vol. 1886—95), »La Guerre 1870—71» 
(1895), s- a.

Chuquisaca, piovincie în Bolivia (America de 
sud), 188,535 kma., si 122,500 loc. Capitata G. 
(nuinifâ S' Sucre), eu 19,001 loc. (1889), situatâ 
la 2690 m. pi'este nivelul mârii; archiepiscop, 
univei-.sitate. C. a fost întemeiatâ de Spanioli 
la 1539.

Chur, (roman. Cuera, frc. Coire, ital. Coira, 
lat. Curia), capitala cantonului Gi-aubünden (Hel- 
ve(ia), lângâ Ple.'sur, 3 km. spre est delà Rin, 
vr’o'10,000 loc., i-üsidentà eppeascà, s' a soc. 
«Societad rlraeto-romanscha», gimnasiu, seminar. 
(V, Rbaeto-Romanii.)

Church, (engl., pron. tgorts), bisericâ.
Churchill, (numit s' English River), rîu în 

America de nord englezâ, la isvor se numesce 
rîul Bibliei, apoi sub numele de Mississippi treoe 
prin la^curile Buffalo, La Ci’osse si Nelson si se 
vai-sâ în Baia Hudson ; 1700 km. lung.

Churchill, 1) C. Carof, poetsatiricengl., n. 1731 
în Londra, ■f4 Nov. 1764. Poesii mai cuno.scute: 
Rosciad, satij-â; The prophecy of famine. Scotch 
pastoral, îndreptatâ împotiiva Scofienilor.

2) G. Randolf, om de stat engl., n. 13 Febr. 
1849. A studiat în Oxford; delà 1874 membru 
al parlamentului. Aderent al ideilor lui Bea- 
consReld, si-a dat toatâ silinfa sa abatâ partidul 
tory în direcfiune democratica. In cabinetul prim 
al lui Salisbury, 1885, ministru al Indiilor. Mai e 
contrar al proiectelor Home-rule ale lui Glad
stone. In cabinetul al doilea de scurta duratâ 
al lui Salisbury mini.stiu de huante. In 1889 a 
atacat vehement politica egifiteanâ a lui Salis- 
oury, apoi luptà în sirul coiisorvatorilor contra 
ministeriului liberal, y 24 lau. 1895. (Cf. Filon 
A., Prohls anglais 1893.)

Church Missionary Society for Africa and 
the East, societate misionarà engl., întemeiatâ

1799; trimite în Africa si orient predioatori, 
medioi si dascàli. Budgetul ei anual so ureâ la 
5—6 mil. frc.

Chufbe, Ghotba, (arab.) panogiric asupra lui 
Allah si Mohamed în cultul mohamedan.

Chuzistan, provincie în Persia, so mârginesce 
în sud ou golful per.sic si in vest eu Turcia 
âsiaticâ; 101,481 km11., foarte slab iinpopulatâ. 
Orasele mai însemnate sunt Pisful si Çuster. 
C. e vechia Smiana, ou capitala Situa (v. ac.)

Chvalite, (slav. - laude), cântàri sacre întoomite 
la serviciul mànecatului (utreniei), în cari, în 
forme si variatiuni deosebite, se pi'eamâresce idea, 
obiectul si însemnâtatoa dogmaticâ si moralâ a 
serbâtoarei celebrate.

Chyluria, (med.) o stare morbidâ, în caro urina 
are un prospect lâptos, confine albuminâ si grii- 
sime, si coaguleazâ. In (erile tropioe si subtro- 
pice se observa dos, în Europa foai'te rar. E 
greu a da O explicafie oorectii a aceslui inori), 
ici-colea s’a putut constata présenta unui pa- 
rasit în vasele sau glandulele limfatico. C. o de 
0 duratâ lungâ; un medioameut speciltc contra 
ei nu se cunoasoe.

Chylus, (medic.) un fluid asimilabil, absorbit 
de vasele chylifere si limfatice din massa ali- 
mentarâ digeratà (chym). Cf. si Digestiuno.

Chymus, (med.) chym, o massa fluidâ, ce so 
formeazà din alimentele digerate. Cf. si Di- 
gestiune.

Ciacâru, (Tufesd), coin. rur. în Rom., j. Biâila, 
situatâ pe malul stàng al Dunarii, eu 1618 loc., 
cari se ocupâ eu agrioultura si prasirea vitclor; 
are o bisericâ si 2 sooale, uria de bâieti si oRa 
de fete.

Ciaeâu, (magh. Csâkô), chipiul de parada in 
armata austro-ung.

Ciacona, (ital., frc., Chaoonno), dans si arie de 
dans, de origine italianâ (sau spaniolâ), în mèsurâ 
’/i si miscare moderatâ, prin ce se deosebesce 
de Passaoale, eu care e analoagâ prin forma, 
oâci amêndouê sûnt construite pe uu bas con- 
strins, de patru sau cel mult opt môsuri, cari 
se repeteazâ tôt timpul si Pe cari se fac dife- 
rite variatiuni. Aceastâ forma delà musica do 
dans a trecut în operâ si la musica de caméra. 
Ca niodel se poate cita C. din sonata în ro minor 
pentru violinâ de I. S. Bach. [T. C.]

Ciacova, orâsel îu Bânat, eu 4369 loc. Ro
mani (‘;8), Germani si Sêrbi. C. e sediul unui 
protopopiat roman gr.-or. Romanii din C. de abia 
îu anii din urinà s’au desparfit de ierarohia 
sêrbeascâ, alâturându-so dieoesei rom. a Caran- 
sebesului. Vechia bisericâ a renias Sèrbilor. In 
C. s’a nâscut vestitul literat sêrb. Dositei Obra- 
dovici. Pe termurul Timisului se ridioâ un turu 
puternio (»Cula«) zidit în' formâ pàtratâ din câ- 
râmidâ, o remâsitâ a vechilor întârituri de pe 
timpul Turcilor. Hotarul C.-ei este unui dintre oelo 
mai roditoare din tôt Banatul. Vestite sûnt tîrgu- 
rile de aici, (de 5 ori pe an). A

C.,protopopiat, 1) gr.-or. rom. eu 16 comuue si 
15,910 sufl. si 2) gr.-cat. rom. (sediul protopo- 
pului în Petromani) eu 6 paroebii, 6 scoale s' 
2859 suflete.

Ciahiâu, Cialhttu, Cilihoiu, Sorlifd (Chjpaëtus 
barbatus L), gen de pasere râpitoare din fara. 
Falconidolor, la frunte, crescet si de lâturile ca- 
pului eu pene albe-gâlbeuii ; ceafa si partea
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doTsalâ a gruniazilor ruginie, pe spate oaoheç- 
cenuçie §i pe foale ruginie, preste piept eu o 
façie întunecatâ ; .plutitoarele din aripi çi câr- 
macele din coadâ sûnt negre eu spinare albâ ; 
preste ochi eu o banda nefigrâ; cioeul negru çi 
pieioarele surîi de plumb; indivi^ü deplin des- 
volta^i sûnt de 115 em. înlung. ; lung. ari peler 
80 cm. ÿi lung. co(}ii 54 cm.; petroce prin locu- 
rile muntoase, (Transilvania, Banat), cuibâresce 
prin crepàturile de stânci ; e pasere stationarâ. 
V. çi Ceahiâu (munte). [V. B.]

Cialdini, Enrico, Duce de Gaeta, general 
italian, n. 1811 la Castelvetro în Modena; 1833 
în legiunea strâinilor din Portugalia, apoi în 
servicii spaniole, 1848 comandant al unui régi
ment de voluntari în Milano; se distinse ou 
deosebire înresboiul din 1860—61 contra armatei 
papale, 1866 comandant al aripei drepte, dupa 
lupta delà Custozza çef al statului major gene
ral ; 1876—81 ambasador în Paris, f 1892.

Clan-, V. Cyan-.
Ciangûi, (magh. Csângô = câlâtori), se numesc 

coloniile magh, în Moldova (pe la Tîrgul-Ocnei, 
Baeàu çi Eoman), Bucovina precum çi locuitorii 
din Sâcele în Trs. C. sûnt Secui emigrati din 
Ardeal, cum aratâ çi dialectul lor secuiesc. Prima 
lor mentiune, sub numele de Secui, se face în 
1228, fiind numiji, pe lângâ Romani çi Gumani, 
ca locuitori ai episcopatului cuman dintre Car- 
pati çi rîul Siret (v. Cumani). Emigrarea lor 
din Ardeal a unnat, probabil, curentului emi- 
grârii romane, începutà mai dinainte. Çi cuce- 
ririle Cavalerilor Teutoni din feara Bârsei (1211 
pânâ 1225) în Moldova, cari ocuparâ un însemnat 
teritor între Carpafi çi Siret, trebue sa fi fa
vorisât açezarea Secuilor în aceastâ parte, sporità 
apoi pe timpul episcopatului cuman ce a existât 
aci sub protectoratul Ungariei (1227—1239). 
Çum înainte de invasiunea Tatarilor (1241), aça 
çi dupa retragerea Tatarilor din Moldova în urma 
expedifinnii fâcute în contra lor (pe la 1342 
pânâ 1344) de oçtile regelui ungar Ludovic I, 
emigrarea românâ din Ardeal çi Marainureç a 
tras în curentul ei çi pe Secui. La luptele în 
contra Tatarilor, cari avurâ de urmare retragerea 
acestora din Moldova çi întemeierea principatului 
Moldovei, sûnt arëtafi ca luând parte çi Secuii 
din Ardeal. Pe atunci coloniile secuiesci din 
Moldova vor fi sporit prin o noua emigrare, 
urmatà odatâ eu descâlecatul Eomânilor la în
temeierea principatului. Dieoesanii episcopatului 
catoUc al Milcoviei, înfiintat la 1347 în locul 
fostului épiscopat cuman, apoi ai episcopatului 
catolic de Baeâu, înfiintat sub Alexandru cel 
Bun (1401), erau mai aies Secui. Urmaçii lor sûnt 
C. de astâcji, cari au pâstrat limba lor ungureascâ 
çi ritul catolic. In Bucovina, între 1777 çi 1780, 
âneâ s’au format eu Maghiari emigrati patru 
sate : Andréçfalva pe moçia Maneutii, Hadik pe 
moçia Dorueçtii, Istensegits pe moçia fibenii çi 
Jôzseffalva pe moçia Tolova sau Strîmba. Aceçti 
Maghiari se numesc îndecomun ünguri pe lângâ 
numele de C. Numërul C.-lor în Moldova se pune 
la 100,000 sufi., în Muntenia sûnt eu mult mai 
putini. In timpul mai nou societatea catolicâ 
S. Ladislau desvoaltâ o vie propagandâ pentru 
mentinerea caracterului national al C.-lor. lu 
1880 au fost aduçi vr’o 3000 C. din Bucovina çi 
colonisati la Dnnârea de jos (Székely-keve, Her-

telendyfalva çi Séndoregyhâza) çi în cott. Arad. 
Aoest experiment pentm întârirea elementului 
magh. în Ung. nu a reuçit, ci s’a terminât eu 
ruina coloniçtilor.

Clauca, V. Cioara.
Cibinul, rîu în Trans., isvoresce din inuu(ii 

C.-lui ; se alcâtuesce din douë brafe, numite 
Eîul-Mare çi Eîul-Mic, cari isvoresc din laourile 
lezerul-Mare’ çi lezerul-Mic, situato la poalelc 
Cindrelului ; cele douë rîuri se unesc din sus 
de com. Gurarîului formând C.-l, care icçind 
din munti curge pe lângâ Sibiiu, udâ çe.sul eu 
asemenea numire çi din jos de Sibiiu, în .soini- 
cerc, se îndreaptà spre Oit. Afluentii mai în- 
semnati ai C.-lui sûnt pe stânga: ïlâitibaciul, 
care se varsâ în C. la com. Mohu, çi pe dreapta 
rîul Sadului, pe care îl piimesce lângâ coin. 
Tâlmaciu.

Munfii C.-lui se înaltà delà Sibiiu spre sud 
çi sud-vest çi stau în legàturà spro vest ou 
muntii Parîngului çi ai Sebeçului, iar spre est 
se întind pânâ la pasul Turnului-Roçu, nnde 
Oltul îi desparte de muntii Fâgâraçului. Trun- 
chiul lor este Frumoasa eu piscul cel mai îualt 
al acestor munti, eu Cindrelul (2248 m.), de pe 
al cârui vêrf se ofere o privire largà asupra 
celorlalte piscuri ale acestor munti acoperiti pe 
coastele lor eu bogate pâduri de brad; alte 
piscuri mai însemnate sûnt : Beçineul çi Gâuçoara, 
între rîurile Cibin çi Sadu, apoi Preçbea çi înspre 
granita României piscurile Otitiagu, Galbina sau 
Voineagul câtànesc, Vîrful-Mare, etc. In muntii 
C.-lui se aflâ locul de curâ climaticà nuniit Pàl- 
tiniç (v. ac.), înfiintat de reuniunea oarpatinâ, 
care a clâdit prin muntii C.-lui mai multe cai 
çi case pentru turiçti.

Ciborium, (grec.) vas, cutie de métal nobil, 
în care se conservâ cuminecâtura jireste întreg 
anul în bisericâ. Creçtinii din secolii primi aveau 
datina de a pâstra eucharistia în neseari porumbi 
de aur ori de argint, cari atîrnau deasupra alta- 
rului. Se mai conserva cuminecâtura în basa 
cruoii de pe altar.

Cibrarlo, Giovanni Antonio Luigi, conte, istoiio 
çi om de stat ital., n. 23 Febr. 1802; întrn în 
serviciul Sardiniei la 1824. Fiind in relatiuui 
amicale eu regele Carol Albert, representà în 
1848 Sardinia la guvernele provisorii ale Loin- 
bardiei çi Venetiei; 1852 miuistru de linaute, 
sub Caveur 1852—55 ministru do instruc'tiune, 
iar 1855—56 ministru de externe. Din 1848 
membru al senatului. t ca vicepresident al .se- 
natului 1870. A publicat mai multe opero isto- 
rice de valoare.

Cica sau Gisa, în mitol. .slav. o a
fructuositàtii naturel; se identificâ ou Ceres çi 
Magna Mater. [Atrn.]

Cicade, (HomopteraJ, suhordin de insecte He- 
miplere (Rhynchote), cuprinde fainiliile: Gica- 
dellide, Membracide, Fulgoride çi Cicadide.

Cicatrice, (med.) tesutul, care se 'produce la 
vindecarea ranelor (vulneratiuni, lesiuui) çi ulco- 
relor. C.-ele pielii se cuuosc ca un semn mai 
palid, mai nesimtitor.

Cicer L., (botan.) gen din fam. Legnminoaselor, 
tribul Vicieelor, cuprinde plante erbaoee anuale 
sau perenale. Acest gen are vr’o 7 specii, ce 
cresc în regiunea mediteraneanà çi în Asia occi- 
dentalâ. Prin pâi’tile noastre se cultiva în câmp
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çi pria grâdinile de legume G. arietinum L., cu- 
uoscut de popor sub nuraele deNâut. Seinin- 
Jele sale uscate sau prâjite sûnt coniestibile, se 
digei-eazâ însà greu ; îd orient se înti'ebuinteazâ 
uneori ca nutremènt pentru animale. [Z. C. P.]

Ciceria, (germ. Tschitscbeuboden), se chiamâ 
partea nordioâ a peninsulei Istria, spre nord-vest 
delà Montemaggiore, situatâ între oraçele Fiume 
çi Triest. Numele îl are delà aça nunii^ii »Cici« 
(v. ac.) C. este foarte sâracâ, flind pâment roditor 
foarte putin ; cea mai mare parte este acoperita 
de pâdure sau piatrà goalà de var. (Cf. Urbas, 
«Die Tschitseben u. die Tschitscherei®, «Zeitschrift 
des Deutschen u. Oester. Alpenvereins*, 1884.)

Cicero, Marcus Tullius, vestit orator çi soriitor 
roman, n. 3 lan. 106 a. Chr. în Arpinum, flul 
mai mare al cavalerului Marcus Tullius C., care 
retras la (earâ âncâ se îhdelotnicea eu sciin^ele. 
C. içi fàcù educa(ia împreunâ eu fratele sëu 
Quintus în Roma; aici se distinge îu curând 
prin dorul sëu de învétàturâ çi prin calitâtile 
sale supei'ioare ; el este primit la Crassus si An- 
tonius, cei mai fruntasi oratori ai acelui timp; 
in etate de 17 ani se dedicâ studiului dreptului 
sub conducerea renumitului jurisconsult Quintus 
Muoius Scaevola (Augurul) ; în etate de 18 ani 
ia parte la resboiul confederatilor, dar se reîn- 
toarce în curând la studiul oratoriei si al drep- 
tuliii, ascultând dupa moartea lui Scaevola pe si 
mai renumitul nepot al aceluia, Q. M. Scae
vola (Pontiflcele). La .tribunal pâsesce C. în 
etate de 25 ani, mai ântàiu în procese civile, 
apoi iutr’o causa criminalâ, apërând pe Sextus 
Roscius din Ameria, acusat ca paricid. La 79 
întreprinde C., în scopul perfectiouârii sale, o 
càlàtorie la Atena, A sia mica si Rodos si aici 
asoultâ pe cei mai distinsi filosofi si oratori ; dupa 
2 ani se reîntoaroe la Roma; 76 este aies quae- 
stor, 70 aedil, în oare calitate îsi câstigâ favorul 
poporului si 66 este aies eu unanimitate pi aetor ; 
sub auspiciile lui Pompeius ajuuge pentm anul 63 
antâiul consul, eu toate întrigile antagonistilor 
sêi, si prin aceasta culmea canerii sale politice; 
ooleg în consulat i-a fost contrarul sëu Anto- 
nius; ca consul zàdàrnicesce conjuratiunea lui 
Catilina si este salutat de cei mai distinsi patri- 
ciani ca mântuitorul patriei. Cu toate aoestea 
acusat de neîmpàcatul sëu dusman, de tribunul 
Clodius, pentru uciderea aderentilor lui Catilina, 
C. 58 trebue sâ meargâ în exil, sub a oârui 
duratà Clodius îi prâdeazâ averile; la întreve- 
nirea lui Pompeius însâ noul consul P. Cornélius 
Lentulus Spinther propune si adunarea poporului 
încuviiujeazâ rechiemarea lui C., iar acesta se 
reintoarce în Aug. 57 cu triumf la Roma si pri- 
mesce despâgubire pentru peïderile suferite în 
averea sa. Dar timpul de mârire pentni C. tre- 
cuse; îüfricat vaccüeazâ între partida Optima- 
tilor si a Triumvirilor si când retras din priraul 
plan al vietii politice, când activ ca orator înaintea 
tribunalelor, când retras de tôt de pe soenâ, se 
dedicâ studiilor sale retorice si fUosofiei de stat. 
In 53 C. întiâ în distinsul colegiu al Augurilor; 
auul 52 îl mântuiesce de cei mai primejdios anta- 
gouist al sëu, de Clodius, când C ia în apërare pe 
asasinul lui Clodius, Milo, dar nu reusesce. 51 
il Qumesce senatul contra voii sale loc(iitor în 
Cilicia ; 49 C. se reîntoaice la Roma, unde gâ- 
sesce oatilitâ(ile între Caesar si Pompeius aproape

de isbuenire; se încearoâ a împâca pe cei doi 
adversari, dar nu-i succédé si se ataseazâ dupâ 
aceea partidei lui Pompeius. In asasinarea lui 
Caesar C. nu e vinovat, dar odatâ fapta sâvîr- 
Sitâ, O preamâri drept màntuirea statului. In 
lociü lui Caesar pâsesce acum Antonius, si C., 
ne mai sim^indu-se sigur nici în retragerea sa, 
inerge în Grecia, de unde se reintoarce dupâ 
depârtarea lui Antonius din Roma si compune 
cele 14 vorbiri vestite îndreptate contra aceluia, 
numite dupâ exemplul lui Domosthenes «Philip- 
picae«. Din urâ câtrâ Antonius, C. voiesce sà-1 
foloseascà pe Octavianus de instrument contra 
aceluia, dar dupâ ce încheià Octavianus cu An
tonius si eu Lepidus triumviratul, C. îsi pierde 
ori ce influentâ, la stâruin^ele lui Antonius este 
proscris si ucis 7 Dec. 43 a. Chr. C. se càsâtori 
la 77 cu Teren(ia, se despârji de dînsa 46 si luà 
în câsâtorie pe frumoasa si bogata Publilia, câreia 
însusi îi era tutor, dar se divorjà dupâ un an 

,si de aceasta; el lâsà dupâ sine numai un flu 
Marcus Tullius C., câci fica sa Tullia murise 
înaintea lui. Ce privesce caracterul personal al 
lui C., el avea o inlmâ caldâ pentru famiharii 
si amicii sëi si pentru toate lucrurile mari, cum si 
un zel neobosit întru perfectionarea sa proprie ; 
si prin curàîenia moravurilor se ridicà preste 
multi din contimporani sëi ; scâderile lui erau : 
lipsa de resolujiune, de târie si conséquent, vani- 
tatea si amorul propriu, cari transpira évident 
din faptele si vorbirile lui. Ca om de stat nu 
i-se poate atribui mare valoare, ca orator însâ 
este primul maiestru al eloquen(ei romane.

C. ca f i 10 s 0 f este representantul principal 
al directiei eclectice romane. In studiile filosofiei 
stoioe fù initiât de Diodotus ; în cele ale filosofiei 
academice de Filon din Larissa, în cele ale epi- 
cureilor de câtrâ Fedros. La Atena frecuentà 
prelegerile lui Antioch, Fedros si Zenon;-la Rodos 
pe ale lui Posidonies (stoic.) In fîlosofia teoreticâ 
C. apai’tine nouei academii (Neoplatonismului). 
Despre divinitate, despre imaterialitate si nemu- 
rirea suüetului, despre viata viitoare reproduce 
asertiuni platonice, dar nu afirmâ nimic în mod 
positiv. In moralâ preferâ principiile austere ale 
stoicilor. In politicâ, desi adoptà mare parte din 
învètàraintele peripatetice, alege ce i-se pare bun 
din teoriile socratice, platonice si aristotelice. 
Scrieri filosofice : De natura deorum, Laelius, seu 
de amicitia. De officiis. De legibus, De republica. 
De fato. De divinations. De finibus bonorum et 
malorum, Academica, Tusculanae disputationes, 
Paradoxa, Cato major, seu de senectute, si dis- 
cursurile sale contin o pretioasâ expunere a teo- 
riilor sooalelor grece cu aplicatü la trebuintele 
vietii practice. Scr. retorice ; De inventions. De 
oratore. Brutus, de Claris oratoribus, s. a. Toate 
soiierile lui C. apârurâ pânâ acum în numeroase 
editiuni. (Cf. G. Dem. Teodorescu, latoria fllo- 
sofiei antice.)

Cicero, litere, v. Caractère tipografice.
Cicerone, în Italia si niai aies in Roma câ- 

lâuz pentru strâini. (Delà Cicero, alusiune la lim- 
butia C.-lor.)

Ciceul, (magh. Csiosôvér),cetateînTransilvania, 
spre nord delà Dej ; dâruitâ de nevoie împreunâ 
cu Cetatea de Baltâ de regele Ungariel Matei 
Corvin, prin voivodul Ardealului Ion Pongrâcz, lui 
Stefan cei Mare nâvâlitor în Ardeal dupâ lupta
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delà Baia (14G!J). Aoi Kîisesce mai tâi’(}iii adâpost 
Peh-n-Voda Kareç (21 Seph 1538), cave fusese 
biitiit în Moldova do Sultanul Soliuian çi oaro 
era duçinànit de Unguii, aliatii Turcilor. Tôt aoi, 
dupii. tveceiea primejdiei de tradai'e a pàrcàla 
buiui cetâtü, Rai eç sustinù asediul Ungorilor lui 
lou Zâpolya 4 liini, pânâ ce se predete (15H9) 
çi i)lecà la Constantiuopole (lan. 1540). Prin gracia 
turceascii recâpètànd domoia Moldovei recàpctà 
çi C. Nu întrà de fapt în stâpànire-i, càoi ré
genta fiului lui Zâpolya refusa a-1 da. Petru uà- 
valesce în Ardeal (1542) çi silesce pe Unguri a 
da C. (1544), dupa ce aceçtia darimâ cetatea. 
Sub Iliaç Rareç (1550) C. çi eu celelalte pose- 
siuni diu Ardeal e din nou pierdut, çi deçf e 
recerut de lacob Eraolide Despotul (1561 —Ü8), 
remiîue pierdut de veci pentru Moldova. A(ji 
cetatea zace în ruine. V. çi Cetatea de Baltâ.

[Aguletti.]

Cicliorimii Intylms.

Ciceu Cristur, corn. rur. în Trs., cott. Solnoc- 
Dobaca, eu 1(56 case, 717 loc. Rom. çi Magbi. çi 
un toritor de 2307 jug. cat. — C. C., protopopiat 
f/r.-cai. rom. al diecesei Glierla, eu 10 pai'ocln'i 
çi 1.0,633 sufl. Sodiul prot. în Betblean.

Cichindeal, (magh. Czikendâl,germ. Ziegenthal), 
com. rur. în Trs., cott. Sibiiu, eu 500 loc. Rom. 
— C., protopopiat gr.rcat. rom., (sediul în Se- 
cadate) eu 8 parochii, 3775 sutl. ,çi 5 çcoale.

C., Dimitrie, v. 'fichindeal.
Cichorium L.. (botan.) gen din fam. Compo- 

■sitelor, trib. Cichoriaceelor, cuprinde 3 specii 
de ] il an te erbacee, respândite prin regiunile tem- 
)jorate ale globului. Prin pâr(ile noastre ci'esce 
C. Inlyhus L., vulgar Cicoare (v. ilu.str.) çi 
C. Endivia L., vulgar Cicoare de grâdinâ 
(v. ilustr.), originarâ din India çi oultivatâ prin 
gradini ca planta culinara, se îutrebuinfeazâ oa 
salatâ. Frunzele de G. Inlyhus L. posed pro- 
priota(i touice, stomachice, laxative çi depura- 
tive, diu care causa se întrebuinjau odinioara 
în medicinâ. Eâdâcina (b) prâjita este utilisata

ca surogat al catclei, do multe oii se ainosteoa 
eu cafeaua, mai eu sama pentru prepararea ca- 
felei cil lapte. [Z. C. P.]

Cici se numesc Slavii cari loeuiesc în Ciceria. 
Opiniunea lui Miklosicli (Denksohr. der kais. 
Acad, der Wissensek. phil. bist. Cl. Xll p. 5(5), 
câ C sùnt Romani slavisa(i, nu mai poate li siis- 
(inutâ dupa studiile lui Biedermann: iNeueie 
slav. Siedelungenaufsüddeutschen Boden.» Stutt
gart 1888. C. sûnt Sêrbo-Croati, cari s’au réfu
giât acolo de frica Turcilor în secl. XVI. Ci 
intre ei au fostçi Romani e fârâ îndoialâ, flind-câ 
chiar pâuà astâiji s’a pâstrat o comunâ româ- 
neascà: satul Jeiane^ paroebia Mune. Mai nainte 
vor fl fost çi mai multi, dar de mult s'au sla- 
visat. Opiniunea, oâ colonia aceasta, ca çi Ci- 
l'ibirii din Istria, ar fl o colonie strâvecbe celto- 
romanâ, e eu totul fantastica. [G. Wr.|

Cicindelidae, (zool.) familie de insecte Coloop- 
tere, tribul Pentamerilor; cuprinde genul: Ci- 
cindela, etc.

Cicisbeo, (ital.) în Italia, çi mai aies în Go- 
neva çi Florenfa, delà secl. XVII nuinele cava- 
lerilor, cari însotiau damele mâritate pe càilo 
lor afarà de casâ. Astàiji se în(elege sub C. 
amicul de casa.

Ciclade, (Kylelades), 
numiau geografli veclii 
0 grupâ de insule în 
Marea EgeioS, sitnate 
în forma de cerc îu 
jurul ins. Belos. Cu
prinde în çirui de vest: 
ins. Keos, Kythnos, 

Seriphos, Siplinos; în 
çirui de mijloc: Giiira, 
Syra, Paros çi Anti- 
paros; în çirui de est: 
Andros, Tenos, Myko- 
nos, Belos, Rlieneia çi 
Naxos. Au fost locuite 
la început de Feui- 
cieni, apoi de Elini.

Astâfji forineazâ un 
nomos al reg. Greciei 
eu 131,508 locuitori. 

Capitula Hermupolis pe insula Syra.
Ciclice. Florile ale câror parti siînt açezate pe 

0 spiralàcu învêrtiturile foarte apropinte çi nuinai 
câte 0 frunzâ florala la Hecare nod, se (]\tiJlori 
ciclice. Dispositia fnmzelor isolate pc tulpiui çi 
ramuri âneâ se numesce dclicà.

Cicloida, (grec.) termen do geometrie. Curba 
nâscutâ de un punct açezat pe o circiimferintà, 
care se rostogolesce fârâ alunecare pe o dreaptâ 
din planul ei. . .

Cicloni çi Anticicloni, (geogr. fis.), yêuturi yi- 
foroase, furtune, volbure, despre cari panâ aici 
se credea cà sûnt exceptiuni în sistemul format 
despre vênturi. Aeji însà dovedit este .prin expe- 
rinfâ, câ toate furtunile se baseazâ pe sistemul 
ciclonic ; iar C. de regulâ se formenzâ în jurai 
nnui loc, unde presiunea atmosferei ajunsâ la 
gradul minimal — depresiune — çi, în sensul 
legei de gravitatiune, aerul mai des, mai gi'cu, 
din împrejurime curge câtrâ centriil acelei de- 
presiuni, descriind o cale spiralâ, ce, — ljy 
cmisfera nordicà, — o opusâ diroctiunii uuui

Cichorium Endivia.
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indice de orologiu. Anticiclonul diii contra se 
formeaza pe loouri, unde pi-esiunea atinosferioâ 
e inaximalâ, din oentrul carora apoi aerul îndesat 
curge çi coboarâ spre reginnile, unde presiunea 
e mai mica; calea eurentului çi aioi e spiralâ 
çi ilucâ în conforinitate eu directiunea indicelui 
unui orologiu. Pe eniisfeia sudicà directiunea 
ambilor e invereâ.

In oadrul teoriei, ce o avein ac|i despre vên- 
tuii, G. çi Antic. nu formeazâ exceptiune, oâci 
legea generalâ se extinde çi asupra lor. Çi la 
aceçtia observâm, câ, sub iutluenta gravitatiunii, 
baronietricul maximal çi minimal tind a se éga
lisa, iar directiunea eurentului astfel format, o 
inüdilîcâ rotatiunea pàniêntului. Observâm însâ, 
ci în jurul depresiunilor, diferintele de presiune 
fiind considerabile, çi curentii — vênturile — 
sûnt mai puternici decât la antioicloni, unde 
gradatii sùnt mai miei.

In verile câlduroase, pe continentele încun- 
giurate de mare, totdeuua se produc G., câoi 
sub insolatiuue uscatul se încàl(Jesoe mai tare 
decât mai'ea, çi acolo straturile mai infei'ioare 
ale atmosferei înoàlc)judu-se se extind, ridicà 
pe oele superioare çi le silesc spre mare; din 
asta causa apoi presiunea atmosfeiicà deasupra 
uiârii se ridicâ çi deasupra continentului scade. 
Urmarea alteratiunei produse astfel în echilibriul 
atmosferei e, câ dinspre mare va bâte un vent, 
care în sensul rotatiunei pâmêntului, diu ce în 
ce se va tôt mai abate delà directia apucatà aça, 
câ în line va descrie o spiralâ çi astfel e format 
0. Preste iarnâ tôt aici se produc anticiclouii.

Palria G.-lor este zona temperatâ çi rece ; nu 
lipse.se nici din zona fierbinte, însâ aici diame- 
tiul lor e mai mie, se învêrteso çi înainteazâ 
mai repede apoi se mai acomodeazà çi anotimpu- 
rilur; acestei zone apai'tin hurrilcan-n üceanului 
Atlantic, teifun-n niàrilor cbineze çi motisun-ü 
Oceanului Indic. Vecji çi art, Depresiune.

\V. B.]
Ciclop, (Cyelops serrulatusj, animal din ord. 

Entoinostracilor(raciinferiori), clasaÜru.staceelor. 
Lungimea 2 o - 3‘5 mm. Tràiesce în vâlcelele 
umbrite çi ou apâ încet curgëtoare.

Ciclopii, (grec. KylclopesJ, dupâ mitol. grc. fiii 
lui Uranos (ceriul) çi ai zinei Gâa (pàmêntul); 
sûnt trei inçi; Arges, Steropes çi Brontes. Ei 
se iuchipuiau ca nisce monstri de mare numai 
eu un ocliiu. Lui Zeus G. i-au fabricat fulgerile 
çi tunetele. Fiind ei prea îndrâzneti, Uranos i-a 
aiuiicat în tartar, dar Zeus i-a eliberat çi i-a 
fàcut sei'vitorii sëi. Dupâ ait mit. G. apar ca 
taurii lui Hephestos (Vulcanus la Romani), lo- 
euiesc în lâuntrul muntelui vomitor de foc (Aetna) 
çi pe insulele liparice, asemenea vulcanice, çi aici 
fâureso peutru Zeus fulgere çi tunete, iar pentru 
ceialalti zei armele. [Atm.]

Ciclova, numirea a 2 coin. rur. învecinate, în 
Bauat, cott. Garaç-Severin. 1) C. montantl ou 
ÔÜ4 case, 2160 loc. rom. gr.-or. çi un teritor de 
4333 jug. cat. 2) C. românà eu 607 case. 3086 
loc. l'om. gr.-or. çi un teritor de 456 jug. cat. 
Societatea câilor fer. austfo-ung. are aici bai de 
plninb çi cupi-u, precum çi usine de fier çi aramâ 
(product. 120 tone). In G. se mai aflâ o fabricâ 
de bere. In apropiere de G. mont, pe un teritor 
füarte romantic, uumit »Gàlugàru«, este situatâ 
0 biserieutâ numitâ a(}i ^Gàlugàrat. In timpuri

bëtràne, dupâ tradi(iunea poporului, a existât 
acolo 0 mânàstire însemnatà. Ga toate monumen- 
tele noastro bisericesci, çi aceasta sub vitregi- 
tatea veacurilor trecute s’a nimicit. Abia în 
jumëtatea II. a secl. nostru, fâcêndu-se de eâtrâ 
piosul popor sâpâturi, a fost desgropatâ o ca- 
vernâ mare în piatrà, lucratà de mâni omenesoi, 
çi au fost aflate icoane çi alte obiecte apar(inë- 
toare de bisericâ. Pria darurile credincioçilor 
s’a ridicat o biserieutâ', care a fost provè^utâ 
eu toate cele trebuincioase. Pànâ înainte de 
câtiva ani servieiul divin îl sàvîrçiau preotü 
din G. In timpul din urmâ a fost instituit un 
preot separat pentru aceastâ bisericâ, care este 
subordonatâ astâcji direct consistoriului diec. din 
Garansebeç. Greçtinii peregrineazâ din toate pâr- 
tile, chiar çi din Sêrbia, la acest loc. Lângâ 
bisericâ este un isvor, a càrui apâ, dupâ tradi- 
tiunea poporului, are putere vindecâtoare. lu 
dieoesa Garansebeçului aceasta este singura bi
sericâ, deçi nu de fapt, dar eu caracter de 
mànâstii'e, çi eu menirea de a deveni un loc 
de peregrinare al Românilor din Banat.

Ciclovina de jos, schit în Rom., j. Gorj, si
tuât la nord de mânâstirea Tismana sub creasta 
dealului eu acelaçi nume, înfiintat la 1715 de 
Stanoa Glogoveanu; are numai 1 câlugâr çi 1 
preot; tôt pe atunci s’a înfiintat çi schitul diu 
vîrful Giclovinei.

Ciclu, period de timp, dupâ decursul câruia 
se repetesc tôt aoeleaçi evenimente. Astfel în 
oronologle 28 este ciclu, pentru câ dupâ trecerea 
alor 28 ani se repetesce litera Duminecei. 19 
este ciclu, pentru câ dupâ trecerea de 19 ani 
se repetesc tôt aoeleaçi fase ale lunei.

Ciclu, (în botan.) numërul de membre (frunze, 
ramuri, etc.) ce se repetâ pe o axâ çi dupâ care 
se superpun aoele membre, precum çi o por- 
tiune din linia spiralâ, pe care sûnt açezate mem- 
brele alterne pe o axâ, cuprinsâ intre douë membre 
de acestea superpuse (v. çi alterne). C. evolutiv, 
formele ce se întâlnesc în tôt oursul vietii uuei 
plante. Aça G. evolutiv delà un muçchiu oarecare 
cuprinde formele : spor, protonema, aparat vege- 
tativ eu organe sexuale, sporogon; G. evolutiv 
delà 0 plantâ eu llori, cuprinde aparatul vege- 
tativ eu organele de reproducére (fiorile) çi se
in intele, etc.

Cicoare, numirea popularâ a plantei Gichorium 
Intybus L (v. ac.)

Ciconia, v. Barza.
Cicracci, com. rur. în Rom., j. Gonstanta, for- 

matâ din 9 cat. ou 2068 loc., cari se ooupâ eu 
agricultura, prâsirea vitelorçi pesouitul; ei apartiu 
în inajoritatea lor reüg. ortodoxe, apoi eelei cat. 
çi celei mohamed. Bisericâ ort. nu este în coin.; 
sûnt însâ 3 biserici cat. çi 5 giainii ; çcoale ase
menea sûnt 3 cat. çi 3 turoesci alipite pe lângâ 
giamii. Spre apus de com. treee calea nationalà 
Tulcea-Babadag-Gonstanta. In partea est. a com. 
e situât lacul Taçàu ou o întindere totalà de 
preste 1000 hect.

Cicuta L., (botan.) gen de plante perene, glabre, 
din fam. Umbeliferelor, trib. Ammiueae; cu
prinde numai trei specii boreale. La noi cresoe 
numai C. virosah., Cucutade apâ, în inlaçtiiii 
çi laouri, e foarto veninoasâ, însâ lesne de cu- 
nosout dupâ inirosul ei neplâcut çi rbizoïmil lis- 
tulos-loculid. fr-J
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Cid, (arab., prou, sid), .supranumele lui Ro
drigo sau Ruy Biaz de Bibar, nuiuit: el Gam- 
ÿearfor = luptâtorul; cel mai vestit çi serbâtorit 
erou national al Spaniolilor. Numele Ini apare 
mai ântâiu într’uu document de pe timpul lui 
Ferdinand I (1064). La 1 Ü(i8, ca beliduce al lui 
Sancho II, îuvinge pe fratele acestuia Allons VI. 
Dupa asasinarea lui Sancho II, Allons VI ocupâ 
ti'onnl çi 1081 exileazâ pe C., care ofere ser- 
viciile sale lui Motamin, domnitor maur în Sa- 
ragossa. C. ocupâ la 1094 Valencia çi se pro
clama domnitor indepeudent al ei; la 1098 ocupâ 
çi oraçul Murviedro. -j- 1099. C. priu câsâtoria 
ficei sale Elvira a devenit stràmoç al dinastiilor 
reg. spaniole. C. este eroul cel mai iubit al cân- 
tecelor poporale spaniole, pentm cà în el vedeau 
Spaniolii întruparea unui oaracter castillan ade- 
vèrat. »Poëma del C.« delà sfîiçitul secl. XII, 
începutul secl. XIII e cel mai vechiu monu
ment literar, în caie se enareazà faptele eroice 
ale lui C. (Publ. mai ântâiu de Sanchez în »Co- 
lecoion de poesias castellanas«. Madrid, 1779—90) ; 
»Gesta Roderici Campidocti» sau »Historia Leo- 
nesa« (1170), «Crônica general» a lui Allons X 
de Castilia, cum çi »Genealogia del C. Ruy Diaz« 
(secl. XIII) ni-1 presintà ca pe un stiâmoç al 
dinastiei reg., iar »Cronica particular del C.» 
(secl. XV) ca pe un fàcëtor de minuni. In jurul 
figure! eroice a lui C. s’a format în secl. XVI 
un ciclu de romanfe, în cari e présentât când 
ca un adevërat erou poporal, când ca vasal fidel 
çi loial al regelui, tip al aristocratiei feudale. Pe 
basa acestor romanfe a scris Jimenez de Ayllon 
O epopee în 32 cânturi, (Antwerpen 1568 çi Al- 
cala 1579) çi Ruiz Zorilla »Leyeuda del C.« Tra- 
duceii la Germani : Herder, »C.« Tubinga, 1806, 
(lupâ cai'e s’a fâcut çi o trad. rom. de Vasile 
Mihail Lazar, publicatâ în »Albiua Carpa(ilor«, 
an. III (1878/9) Nr. 14, pag. 216. Mulfi autori 
draniatici çi-au luat sujetul din lomautele C. Cel 
mai însemnat e Guillen de Castres, a cârui 
dramà «Mocedades del Cid« a servit ca sub
strat la scrierea tragicà »C.« a lui Corneille. 
(Cf. Huber, Geschiohte des C., Brem., 1829; 
Milia y Fontanal, »De la poesia herôico-popu- 
lar«, Barcel, 1874. Dozy, »Reoherches sur l’his
toire et la littérature de l’Espagne». 2 t., 3 ed. 
Leiden, 1881.)

Cidaridae, o famille de Echlnezi sregulafi» 
caracterizati prin (âpi groçi, lungi çi uintlafi la 
vîrf eu mâcinca. Animale marine (v. Echino- 
derme). [D. V.]

Ci-devant, (franc., pron. sidvan), de mai nainte, 
precedent. Pe timpul revolu(iunei franc, se nu- 
miau astfel nobilii çi principii de mai nainte.

Cidru, 0 benturà alcoolicà obtinutâ prin fer- 
mentarea mustului din diverse feluri de mere. 
Este cunoscutâ din timpuri foarte vechi, dar 
astâdi se întrebuinfeazâ mai aies în Normandia 
çi Picardia, în Francia, unde tine locul vinului. 
Prepararea C.-lui necesiteazâ oarecari îngrijiri ; 
merele sûnt stiinse eu bâgare de samâ ca sâ nu 
fie stricate, çi apoi sûnt lâsate sâ stee în un 
hambar sau un beciu uscat timp de 30 4>lc 
pentm a se coace bine, (merele crude confinênd 
5°/o zahâr, iar coapte confinênd ll0/0). In urmâ 
fructele sûnt sfârîmate sau de mâna omului eu 
ajutorul unui cilindm spécial de lemn (mus- 
tuitor) sau în mod mecanic eu ajutoinl unei

maçini .spéciale. Pasta formata este supusâ la 
presâ çi mustul ob(inut e lâsat sâ feimcnteze 
în cele mai bune conditiuni. Metodole întie- 
buintate variazà mult: în unele locuri so întro- 
duce mnstul în vase çi se lasâ sa feiinenteze; 
în altele se lasâ mustul sâ fiarbà în caeji çi apoi 
se trage în vase. C. ca çi vinul e supns oaiv- 
câror alterafiuni, preenm: ofetirea, giâsimea, 
amârâciunea, eto. [\r. C. B.]

Cienfuegos, oraç eu port pe termurele sudio 
al insulei Cuba, eu 40,964 loo. (1887). Din C. 
se exporteazâ zahâr, tabac, lemn de Mahagoni 
çi cedru; articli de import sûnt: urez, fâinâ, 
conserve de carne çi càrbuni.

Cif, în comerciu prescurtare pentm : cost, In
surance, freight (engl.); indicâ câ cumpèj'âtorul 
are sâ poarte spesele încârcârii, asiguràrii çi 
transportului mârfurilor.

Ciflic sau mai corect Ciftlic, (turc.) îusein- 
neazà o moçie mare, al cârei pâment çi ense 
aparfin moçiemlui, iar sâtenii luoreazà pâinèutul 
în parte. Locuitorii C.-lor în Tui'Cia sûnt Bul- 
gari, Turci, figani çi foarte rar Arâinâni; mimai 
între Fârçerotii din Muzachie çi între Megleniti 
se aflâ oameni cari locuiesc la C. (Cf. Weigaml, 
Aromunen, I p. 10, p. 87.)

Cifra, (arab. safar = gol), de orig. oifi-a zéro, în 
urmâ prin extensiune cifrâ, ori ce caracter în- 
trebuinfat în scrierea numerelor. C. sûnt pentiu 
numere ceea ce sûnt literele pentm envinte.

C. romane sau latine erau astfel combinatc: 
pentru 1, 2 çi 3 se puneau 1, 2, 3 linii verticale 
una dupâ alta, pentru 5 un V, pentru 10 doi V 
formànd un X^ pentru 50 L, 100 C, 500 D, 
1000 M sau CIO,’ 10,000 CCIOO, 100,000 CCClOOO- 
Celelalte numere se formau prin adunaro çi scâ- 
dere basate pe urmâtoarele doué principii: 1) C. 
scrise una dupâ alta represintând nuuieie égalé 
sau din ce în ce mai mici indicâ adimare, s. e. 
MCCXXXVTT represintâ 1000 (M) doue sute (CC) 
trei4eci (XXX) çi çepte (V cinci çi II doi). 2) 0 
C. representând un numër mai mic scris la stânga 
alteia, ce represintâ un numër mai mare, l'opre- 
sintâ soàdere, s. e. IV e 4 adeoâdiu 5 se scade 1, 
IX e 9, XIV e 14, XL e 40, etc., anal 1898 e 
MDCCCXCVllI, anul 1905 e MCMV. Pentru 
numerele 2000, 3000, 4000,. .. 10,000 în scriere 
se întrebuinfa câte odatâ, când nu so putea pro- 
duoe confusiune, numerele II, 111, IV... X, 
asemenea çi pentru 500 IC, s. e. 3587 se soria 
çi IIIDLXXXVII.

G. arabe sûnt numite C. eu caii seriein noi 
numerele. Ele se 4>c arabe, eftei Europenii le-aa 
împrumutat delà Arabi; originea lor însâ e din 
India. Aceste C. sûnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
çi 0. Cu ele se scriu numerele, basâudu-ne pe 
principiul câ o C. scrisâ la dreapta alteia re
presintâ unitâfi de 4ece ori mai mici. Astfel iu 
loc de 3 mii, 5 sute, 8 4eci çi 4, penti'u câ sutele 
sûnt de 4ece ori mai mici de eût mille, 4eclfe 
de 4ece ori mai mici decât sutele, etc. se serin 
3584. Zéro se pune în locul unità(ilor de ordi- 
nele ce lipsesc numerelor.

C. române vechi se represeutau priu literele 
alfabetului cirilic, care alfabet s’a întiebuin|at 
multà vreme çi la Români, çi care se intrebuiu- 
(eazâ âneâ la Slavi aproape în genere. latâ-le 
împreunâ cu valorile lor
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A az =1 
jî vede = 2 
r glagoli = 3 
^ dobru = 4 
g iest = 5 
S zialo = 6 
Q zemble - 7
H ija =8 
JQ^tbita =9

I i =10
K cacu = 20
^ liude = 30
M mislete = 40
H na?
â csi 
OOD 
n pocoi 
•f cerv

= 50 
= 60 
= 70 
= 80 
= 90

P rîtâ = 100 
G slovo = 200 
T tvevdu = 300 
Oy U = 400 
♦ fei’ta = 500 
X beru = 600 
TT psi =700 
GO ot = 800 
g ti = 900

si apoi tôt acestea eu un semn representau mii 
la scriere se soriau C. la rând una dupa alta dupa 
cum se vorbesce, s. e. 3584 se séria r*nA.

c. ebratee çi eline sûnt formate tôt diu liteie 
ca çi Cele veehi romane çi tôt dupa acelaç plan, 
adecâ fiind litere pentru unita^, (Jeci çi sute. 
Tûtnl probeazâ oâ oele oiriliee s’au format dupa 
tipul celor eline.

Sensoare dfratà, serisoare eu cheie, în eai'e 
literele au o valoare eonventionalâ eunoseutà 
unniai de eorespoudenti.

Cjga, 1 ) maçinà, v. Seripet ; 2) pesce, v. Aeipenser.
Cigalla, Carlo, aventuriei' italien diu Messiua, 

coinpetesee (1629), bizuit pe aur, dar fàrà reuçitâ, 
troniil Munteniei çi Moldovei pentni fiul sëu, lo- 
godit ou O dama boemianâ doritoare de tron.

Cigmâu, oom rur. în Trs., oott. Hunedoara, ou 
162 cMe, 622 loo. Rom. gr.-oat. çi un teritor de 
1946 jug. eat. Aproape de C. se aflà o grotà de 
cale oristalin.

Cihac, 1) C., lacob, Dr., medio rom., n. 1800 
la Asohaffenburg, f 1888 ; fundà în laçi la 1834, 
itnpreunl ou Dr. Zotta, prima sooietate de me- 
dici ai naturaliçti din (earâ, ale eârei statute se 
aprobarâ în 1835 sub generalul Cbiselef, çi în 
considera^unea utilitâfii sale se însorisese aoeastà 
sociotate în budgetul statului ou 6000 lei anual. 
Intinsele relafiuni, ee întemeiase C. ou miiseele 
din strSinâtate, oontrib'uirâ foarle mult la spo- 
rirea capitalului societàtii çi a ooleetiiuiilor sale. 
Prin conoureul lui C. sooietatea ajunse a interesa 
cliiar çi pe învêtatii bârbati din stràinâtate. Ad- 
miaistratia afaoerilor sooietàtii este îueredin(atâ 
uaui comitet eompus din un president, (oa pre- 
sidenfi s’au suocedat Drii: Cioureanu, A. Fâtu, 
Otremba,CiureaçiIuliano),un vioepresident,prim- 
secretar çi oassier, seoretaral doilea, biblioteoar çi 
cODservator (oonservatori au fost Drii : Bi'ândza, 
L. Cosmovici çi N. Leon). Sooietatea a avut ânoâ 
m 1852 un organ de publieitate sub direojiunea 
Or. Const. Yêrnav; astâ(Ji publioâ un buletin 
sens çi în limba franoezâ sub direofiunea Drului 
Oogdan. (Despre oolectiuni v. Museul sooietàtii 
de medioi çi naturaliçti din laçi.)
T Cihàc, filolog rom., fiul Drului
lacob C., n. înlaçi, îçi petreeù mare parte din viatâ 
m stràinàtate, f 29 lulie 1887. Operele sale sûnt; 
Oietionnaire d’étymologie daoo-romane. Eléments 
atins comparés avec les autres langues ro

manes. Francfort, 1870. Eléments slaves, ma- 
î.ulcs’ ërecs-moderne et albanais. Franc- 

ûrt, 1879. Aoest al doilea volum a ob(inut premiul 
oiuey din partea institutului de Francia. Dupa

lnjbmba româuà se gâseso ’/s elemente la- 
lnei /c slave, */5 maghiare, turce, grece çi al- 
aneze, sau mai précis : 500 cuvinte latine, 1000 

^ aveme, 300 turce, 180 grece, restul maghiare 
Ç aibaueze. Defectele acestei opéré sûnt grave çi

numeroase, çi nici nu se putea altfel, de oarece 
autorul s’a încercat la o asemenea luorare pe 
când ânoâ putine çi neînsemnate eraiL cunosoin- 
tele de filologie românâ, çi pe când în foneticâ 
mai aies, nu se fâcuserà nici începuturi, çi se 
scie câ fârâ o foneticâ serioasâ, ori ce studiu 
filologie e zadarnic, çi re.sultatele nu pot fi decât 
fantastice, cum sûnt çi cele la cari a ajuns C. 
Aceste defecte sûnt urmâtoarele; Neutilisarea 
dialectelor, nu numai a celui macedo-român dar 
chiar çi a provincialismelor din Daoia, ou ex- 
ceptia celor din Moldova; neutilisarea literaturii 
romane vechi, çi anunie a elementelor latine, 
ca s. e. a celor din »Principii de limbâ» ale 
lui Cipariu 1866. Résultat: falsificarea pro- 
poi'tiei numerice çi neputinta de a stabili în 
mod istoric adevëratul infele-s al cuvintelor. Pe 
oàt de sàrace sûnt elementele latine, pe atât de 
bogate cele slave, între cari se numerâ nu im
mai cuvintele slave uitate çi întrebuintate câte 
0 singurà data în vr’un chrisov, dar çi cele eu 
etimologie obscurâ, çi chiar çi cele formate din 
fondu! nostru propriu; iatà de ce eu multâ apa- 
renfà de dreptate a putut fi tratat C de ten- 
denfios de càtrâ criticii sëi. Dar chiar de ar fi 
utilisât tôt materialul ’çi de ar fi juste toate eti- 
mologiile sale, fisionomia limbei romane nu e 
cea data de dînsul, câci n’a (inut samâ de va- 
loarea cuvintelor în circularea lor. Cu toate 
acestea lucrarea lui C., prima întroducere a 
obiectivismului în filologia românâ, lucrare bo- 
gatâ în idei sugestive, este de o foarte mare 
însenmàtate, mai aies daeâ se are în vedere çi 
timpul, în oare a scris, çi vastitatea întreprin- 
derii. A fost criticat mai ale.s de Haçdeu, Rosier, 
Jagié, Darmesteter. (Cf. Lazar Çâineanu, Istoria 
Filologie! române.l [D. E.]

Cil, (magh. Al-CsillJ, coni. rur. în Ung., cott. 
Arad, situatâ în valea Criçului alb. In analele 
vechi apare la 1439. Are 170 case cu 801 loc., 
(760 Rom. gr.-or.) Bisericâ çi çcoalâ regulatà. 
TeritoruI : 1650 jug. cat., parte muntos, produce 
cereale slabe. In C. se cultivâ industria de casâ, 
de lemn, pomâritul, viile, stupàritul, se prâsesc 
vite cornute, oi, câpre çi porci. [j-]

Cil, feiUaJ, péri protoplasmatid,situa(i pecorpul 
sau in jurul orificiului bucal al unor infusorii, 
cu ajutorul oârora se miçcâ (eilii vibratili), sau 
întroduc corpusculele alimentare în cavitatea 
alimentarâ.

GU vibratil, (botan.) pi'elungiri foarte sub(iri, 
strâvecjii, de naturâ protoplasmaticâ, ale elemeu- 
telor de înmul(ire (zoospori) delà multe Alge çi 
unele Ciuperci ; ale elementelor de reproducere 
sexualâ delà unele Alge (numiti în spécial ga- 
mefi mobili sau planogamefi); ale elementului 
de reproducere masculin (antherozoid) delà uuele 
Alge, delà toate Muscineele, Criptogamele vas- 
culare çi delà câteva Fanerogame çinino.sperme. 
Numërul C. poate fi: 1, 2, unul indreptat, în 
timpul deplasàrii corpului, înainte cao vâslâ, altul 
înapoi, oa o cârmâ, sau amêndoi îndreptafi îii 
aceeaçi direc^ie; 4, mai muRi, dispuçi în coroauà 
în jurul unui capët mai ascutit al acestor ele
mente; sau sûnt pe toatâ suprafata corpului, 
Aparatul vegetativ poate ânoâ sâ aibâ C. C. se 
mai numesc: perii rigi4i scurti de pe raarginea 
unei frunze, petale, aristâ, delà unghiurile unei 
tulpini, unui fruct ; unele parti ale peristomului
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intei'n delà orificiul capsulei unor nuiçchi diplo- 
peristomat'i-

Cilanoç, fmagli. CsilyânosJ, pise (1005 ni.) în 
mun(ii Bretcului, Tre., cott. Treisoaiine, la gra- 
nipa României.

Cilla, fiat.) genele (v. ac.) Ciliar, ce piivesce 
genele.

Ciliar, (botan.) mi^càri ciliare, de coritracfi- 
Utate ciliarà, aûut cele executate de coipurile 
provëcjute eu cili vibratili (v. ac.) Aceste miçcàn 
de locomotiuue sûnt ondulatoi-ii, se fac repede 
aiideresultatdeplasareacoi-puluiîii mediul lichid, 
în acelaçi timp rotatiucea lui îu juvulaxei.sale, fie 
spre dreapta, fie spre stànga, fie în sens variabil. 
Distanta peroursâ în uuitatea de timp poate fi 
considerabilâ; aça zoosporii de Puligo septica 
percurg într’o secuudà 0 70 mm. — 0 90 inm. 
Miçcâi'ile corpului mobil sûnt datorite miçcârii 
cilului eau cililoi1 lui; daeâ aoeçtia înceteazà miç- 
carea, corpul stâ în repaus; daeâ, din contra, 
corpul nu se mai miçcâ, cilii continua miçcarea 
1er. Cilii sau cilul se miçcâ onduiator delà basa 
spre vîrf îudoindu-se, çi aceastâ îndoire se con
tinua în tôt liingulcilului, urmândundrum spiral, 
întoemai cum s’ar suci un fir de otel subtire în 
forma de resort spiral. Miçcarea ondniatoare a 
cilului e transniisâ corpului, care se învîrtesce 
paralel eu axa sa çi eu cea de translatie. Miç- 
carea se explicâ astfel: cilul prin învîrtirea çi 
desvîrtirea lui în spiralâ, exeroitâ asupra liohi- 
dului O presiune tôt spiralâ; la rândul sëu aceastâ 
presiune reactioneazâ asupra corpului, ce va fi 
silit sâ se roteascâ, întoemai cum se întêmplâ 
când sucim delà un cap un fir subtire, la oapétul 
opus al câruia s’ar atla o bobitâ solidâ; prin în
vîrtirea firului se învîrtesce çi bobita; tôt aça 
çi când 1-am desvîrti. Causele contractârii cilului 
nu se sciu sigur; se crede, câ una din fetele lui 
ar fi mai scurtâ çi alta mai luiigâ, neegalitate 
de lungime, ce ar proveni dintr’o neegalâ distri- 
butie de substantâ între cil çi nucleul corpului 
mobil, ce se atlâ de régula în vecinâtatea base! 
de insei'tiune a cililor. Dar de ce aceastâ neegalâ 
distribuire çi cum se face aceasta, nu se scie.

[S. Çt. R.]
Cillât, (botan.) ce are cili (v. ac.).
Clliata, infusorii ciliati, protozoari eu organele 

do locomotiune cili vibratili.
Cilibl, Moïse, un jidan din ’J'eara Româneascâ 

(1815—18(36), vestit pentru sentintele sale pline 
de spirit, pe cari le dicta culegétorilor, çi pe 
cari le-a aduuat çi le-a publicat Schwarzfeld sub 
titlul » Frac t ica çi apropourile lui C. M., vestitul 
din ’Peara Româneascâ». (Cf. Conv. Lit. a. XVIIl.)

Cilicia, (Kilikia), regiune din antioa Asie micâ, 
situatâ la sud-estul acestei teri. Aeji îi oorespimde 
vilaietul turc. Adana (v. ac.) Se îinpâi'tea în C. 
plantl çi G. munioasà. Oraçele sale principale 
erau : Tarsul, Soli, Issus, Selinonte, Seleucia. C. 
a fost succesiv supusâ de câtrâ Alexandru, regii 
Egiptului, Seleucizi, iar în secl. I a. Chr. C. 
era o vizunie de pirafi, dintre cari Mithridate 
îçi recruta soldatii sëi. Pompeiu i-a invins la 
a. 67. Mai tài()iu se înfiinteazâ îu Tarsus o çcoalâ 
de filosoüe, la care a învëtat çi sf. Faul. C. a fost 
adeseori inër de ceartâ între suveranii Bizan- 
tului çi regii Sassaniiji din Persia. lu secl. VII 
e cucerità de Arabi, mai apoi ocupatâ de Mon
gol!, de Sengis-Kbau çi Tamerlan, pentru ca în

.secl. XIV sâ devina o provincie a imperinlui oto- 
•nian. Oraçele mai principale de aeJi sûnt: Pavas 
clàditpe minelc veoliinlui Issus, Adana çiïarèus!

Cilicium, fiat.) la vechii Romani un postav 
din péri de caprâ, fabricat în Cilicia ; în biseiica 
roinano-catolicâ o hainâ a vechilor pu.stnici çi 
câliigâri.

Cilicul, mânâstire de câlugârite în Rom., j. 
Tulcea pejteritoi-ul coin. Telita, fundatâ de arcliie- 
reul Atanàsie Lisivencof, (f 1880); aoest arcliie- 
reu a venit pe la 1835 çi a fondât pe looul bi- 
sericei actuale o bisericutâ, care arijènd, el a 
construit la 1870 pe cea actualà ou eheltuiala 
sa; mânâstirea are 150 heet. pâment çi piimesce 
delà stat çi o subventiune anualâ; ea nuinerâ 
preste 80 câlugârite.

Cilieni, com. rur. în Rom., j. Romaiiati, situatâ 
pe malul drept al Oltului; are 1997 loc., caii 
se ocupâ eu agricultura çi prâsirea vitolor; 1 bi- 
sericâ eu 2 preoti çi o çcoalâ mixtâ.

Cilihoiu, pasere, v. Ciahlâu.
Cilindru, (grec.) ori ce corp rotund çi de aoeeaçi 

grosime. In geometrie se numesce îu genere C. 
0 suprafatâ nâscutâ de o dreaptâ, numitâ geiie- 
ratrifa C.-lui, care se miçcâ paralel eu o direc- 
tiune fixâ çi râzëmându-se de o ourbâ fixa, uu- 
mitâ directrifa C.-lui. Üri ce seotiune fâcutâ 
într’un C. se poate lua ca directritâ a lui. Seo- 
tiunile fâcute prin plane paralele sûnt égalé. 
Cànd directritâ e un cero sau elipsà, C. se ÿce 
circulai’ sau eliptic, iar cànd e curbâ plana çi 
generatrita perpendicularâ pe planul ei. C. se 
5ice drept. Tôt C. se numesce çi volunuil limitât 
de 0 suprafatâ cilindricâ circularâ sau elipticâ, 
de planul cercului sau elipsei direotrite çi de un 
plan paralel eu aoesta. Aceste doue plane, cari 
sûnt égalé, se (Jic basele C.-lui çi lungimea per- 
pendioularei cuprinsâ între elo se numesce înàl- 
timea C.-lui. Volumul C. circuler drept se poate 
considéra ca nâscut prin revolutinuea unui drept- 
ungbiu în jurul uueia din laturilo sale. Nofcuid 
ou r raza celor 2 base çi eu i inàltimea, aveni 
vol. cil. cire. - tî. r*. i. çi in genere pentru ori ce 
cilindru avem vol. cil. = supr. basei X i.

Cilii, oraç în Stiria, lângâ rîul Sann, eu 
6264 loc. (1890). C. are o sitnatiune foarte fru- 
moasâ çi în timpul din urmâ a luat avènt ca 
vilegiaturâ. Spre nord-vest delà C. se alla Neu- 
haus, 0 baie caldâ indiferentâ, cercetatâ iu deo- 
sebi de femei.

Cima, numirea italianâ a mai multor nmnti m 
Alpi çi Apennini.

Cima, Giovanni Battisia, [lietor ital., nuniit 
dupâ comuna sa natalâ da Conegliano, n. 14(i0; 
aderent al lui Giovanni Bellini. Tabloul .sëu mai 
renumit este: Maria eu copilul, îuoungiui'atâde 
loan Botezâtorul, sf. Bcaterina çi alti sfinti, (se 
alla în Louvre în Paris). _

Cima, (botan.) unul din modurilo de raniiiicatie 
a tulpinei, çi anunie, cànd vîrful tulpinei re- 
mâne mai scurt çi e întrecut de ramurile prodiise 
putin mai jos sub el. Infloresoentele pot li anca 
in forma de C. Când sub vîrf se produc 2 ra- 
muri opuse de egalâ lungime, C. e ûipfirÆ (v^ ac.), 
dichotonià sau dichotomie falsà; daeâ sunt o 
ramuri C. e tripai à sau trichotomà ; daeâ sim 
mai limite, multiparà. Daeâ sub vîrf se produce 
numai o ramurâ çi aceasta, ca çi toute ramun Ç 
urmâtoare, se comportâ în l'amiticarea ei, caçi
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trancbinl principal, C. e unipard, monopodicd 
sau sytnpodicà. In cas când raniurilc succcsive 
se iirmeazâ alternativ la dreapta çi la stànga, C. 
uniparà e helicoidà. Dacà însâ ramurile de di- 
veine ordino se succed mereu de aceeaçi parte 
aaxei, C. uniparâe scorpioidd. Intr’o C. uniparà 
de ori cai'e din cele 2 feluri mai tàrcjiu axele 
succesive se açeazâ unele în prelungirea altéra, 
îucât au aparenta a forma o singurà bucatà, Di- 
versele soiuri de C. se pot combina; aça o C. 
inultiparàde C. bipare; o C. biparâde C. unipare 
helicoide, sau de C. unipare scorpioide. C. se 
mai numesce çi poi'tiunea teiniinaîà, totalitatea 
lamurilor unei fulpini arborescente, purtate de 
tiunchiu (v. Coroana).

Cimabue, Giovanni GuaUiere, architect çi mai 
aies pictor florentin, n. 1240, t 1310, considei at 
ca restauratorul pictui'ii §i întemeietorul unui 
stil durabil în Italia. Plecând delà pictura bizan- 
tiuâ, la cunoscinta càreia ajunsese pi'in ajutorul 
profesorilor sëi, pictori greci chiemati de senatul 
Florentei, C. ajunge curând la o noua conceptie 
a naturii, a frumsetii ?i realitâtii acesteia. A vem 
câteva resturi de mare valoare diu fi'escurile 
sale, ineà o glorie are C., el a fost profesorul lui 
Giotto.

Clmaroties, caii ce tràiesc selbateci în Ame
rica de sud.

Cimarosa, Domenieo, componist ital., n. 1749 
îu Aversa; mai în urrnâ a fost capelmaistru în 
Venefia, a stat §i la cuitea tarevnei Catarina II. 
t 1801. Mai în.semnatâ e opéra sa comicâ: »11 
inatrimonio segreto».

Cimbalâ, (lat. Cymbaîum, grec, kymbalon), 
vecbiu instrument de percusiune, dise cii'cular 
de métal, mai mult sau mai pufin bombât. Se 
întrebuinfeazà diu cea mai adâncà antiebitate 
eâte doue discuri, lovindu-se unul de altul. Rolul 
musical al acestor instramente e ritmic, çi sûnt 
intrebuintate mai eu sama în bucàtile de mu- 
.sicâ cerênd o mare sonoritate. Sûnt compositori, 
cari au întrebuinfat C. în piano, când ele capëtâ 
0 sonoritate misterioasà dai- pàtruncjëtoara, atin- 
génd numaî marginile lor unele de altele. Se 
fabrioà C. de diferite dimensiuni ; cele moderne 
an aproximativ 35 cm. în diametiu. Numele de 
C. a mai fost dat un timp la o specie de Carillon, 
fonnat din clopotei de diferite màrimi, çi se 
mai dà côte odatâ iustrumentului numit în Un- 
gai'ia Czimbaiom ('f'imbalà). [T. C.J

Cimbrii, popor de vitâ germ.; apai- delà ma- 
lurile Mâiîi de Nord çi Mârii Baltice pe la 113 
a. Chr. în Alpii estici çi bat la Noreja (Carintia 
de astà4i) pe consulul ronian Gn. Papirius Carbo ; 
de aici traversànd Helvepia se açeazâ în Gallia 
de sud; 109 sub regele loi Bo]’orix bat în finu- 
turile Allobrogilor pe consulul roman Marcus 
lunius Silanus; cel mai mare desastru îl sufer 
insà Romanii 105 la Arausio (acum Orange), nu 
départe de rîul Rhône, unde C. uimioesc trei 
armate romane (120,000), ce se gâsiau sub con- 
ducerea consulului Gn. Mallius Maximus, a pro
cons. Quintus Servilius Caepio çi a con.sularului 
Marcus Aurelius Scaunis ; de aici C. trec Pireueii 
in Spania, dar sûnt respinçi de Celtiberi, se re- 
•ntoro deci în Gallia, strâbat pana la Seina. unde 
le pun stavilâ confederatii Belgilor; se unesc 
apoi eu unele seniin^ii helvetice çi eu Teutonii, 
scoborî^i in Gallia tôt delà Marea Balticà sub

j'egele loi- Teutobod, spre a stràbate în Italia. 
Romanii coustcriiati îçi pun acum toatà speranta 
în Marius, oàniia îi çi succédé a màntiu patria 
de aceçti baibari ; 102 nimicesce Marius là Aquae 
Sextiae pe Teutoni, çi 101 unitcu consulul Quintus 
Lutatius Catulus çi formànd laolaltâ o armatà 
de ca. 50,000 pe «Càmpiile Raudice», unde se 
varsà Se.sia în Po, înfrânge pe C. ; aici, cum se 
sustiue, ai- fl càcjut 140,000 C., iar la GÜ.OOO 
ajunserâ prisonieri. Cf. Pallmann. (Berlin, 1870); 
Sepp. (München 1882.) [ut.]

Cimbriÿor, mimele popular al plante! Thymus 
Serpyllum Fries, (v. ac.)

Cimbru, numele vulgar al plante! Satui'eja 
hortensis L. (v. ac.).

Cimeliu, (grec.) tesaur, în spécial clenodiu bi- 
sericesc; dulap pentru vasele çi oi'natele sacre. 
Cimeliarch, tesaurariul bisericei, custodele cle- 
nodielor sacre. (Cf. Maori, Hierolexicon. Venetiis, 
1765.)

Ciment, în înfelesul general al cuvêntului îu- 
seamnà ori ce substanfà, ce servesoe a lega mai 
multe parti solide, pentru a foiina un tôt con
sistent. In paiticular, sub numele de C. se în- 
telege o calitate de var hidraulic, care are 
proprietatea de a forma un mortar spécial, cai-e 
se intàresce când stà în apà. C. résulta, ca çi 
vàrurile hidraulice, din calcinarea calcarului hi
draulic, care contine preste 30u/0 argilâ. El se 
poate prépara çi artificial prin calcinarea 
unor cârâmi()i fàcute din un amestec de var gras 
çi argîlà în proportiuni hotàrite. Calcinarea cal
carului hidraulic pentru C., sau a càrâini^ilor, 
se face în nisce cuptoare spéciale, cari în tim- 
purile din urmâ au fost perfectionate mult, aça 
eà prepararea se face în mod oontinuu. Calci
narea se face ridicûndu-se temperatura încetul 
eu încetul pânâ când bucàtile iau o coloare gri- 
albastrà specialâ çi se topesc putin pe la colfuri, 
lipindu-se unele de altele. Dupa recire bucàtile 
sûnt sfârîniate çi trecute în o moarâ, unde se 
reduc îu pulbere flnà, care e strinsà imediat 
în vase de lemn bine închise. Se cunosc mai 
multe varietàti: G. roman, care se solidificà 
repede, se întâresce déjà dupa 15—20 minute 
çi se întrebuinteazà mai aies la construirea 
porturilor de mare çi în general a constructiilor 
ce stau îu apà sau în al te locuri umede. C. de 
Portland este C., caie se sohdiflcà încet; acest 
ciment este astàdi atât de îutrebuintat încât se 
poate 4ice câ în curând mortarul eu C. de 
Portland are sà fie singurul întiebuintat. El se 
prépara mai aies în mod artificial. In Anglia se 
întrebuinteazà un amestec de cridà çi argilà; 
în Francia çi Germania marne calcaroase, càrora 
se adaugà dupà trebuintà argilâ sau cridà çi 
apoi se transformà în càràmi4i çi se ard. C. biue 
préparât are o coioai-e gri-albastrâ sau ver4ie, 
çi trebue sà cântâreascà pe metru cub cel pufiu 
1300 kgr. Pentni încercarea C.-lor se face un 
mortar din 1 p. C. çi 2 p. nàsip, se formeazà 
apoi o câràmidâ de forma anuniitâ, se lasà sà 
se întâreascâ, çi apoi se supune la actiunea uuei 
forte de tractiuue pânà ce se rupe. De ordinar 
trebue sà supoarte 10 kgr. [V. C. B.J

Cimerian, Bosfoml —, v. Kerci.
Cimerieni, la Homer locuitorii diu vestul cel 

mai extrem (la ücean), aproape de tiades (iufei n). 
C. istorioi locuiau la Bosfoml cimerian (Kerci),
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de unde, dupa Herodot, au fost aluugati de Soifi 
çi apoi se açezaià în Asia mica; aici în secJ. 
VI a. Clir. au fost bàtuti çi alungati de regele 
Lidiei Alyattes.

Cimex, pëduche de lemn, ploçnitâ. (v. ac.)
CImino, Monte, çi Mte di Viterbo sau Soriano, 

la Romani Mous Ciminus, un munte de trachit, 
1056 m. înalt, în provincia italianâ Roma. In 
api'opiere Aaÿo di Vico, numit în vecliime Lacus 
Ciminus, iezer, 1488 m. lat çi 4460 m. lung.

Clmlçir, numele românesc al arbustului Buxus 
sempervirens L. (v. ac.).

Cimlter, cimitir, (coemeterium, loc de somn, 
de repaus), terenul unde se înmormênteazà oor- 
purile moi'tilor. Mai nainte se înmormêntau 
moi'tii în interiorul oraçelor çi satelor, în ourtile 
bisericilor çi chiar în întrul bisericilor ; astâfji 
C. se açeazâ pe eût se poate în depârtare de 
cel pufin 200 metii delà cea din urmâ casa 
a comunei. Se alege pentru C. un teren uscat, 
poios, care nu se opune descompositiunii ca- 
daverilor. In general C. nu vatëmà puritatea 
atmosfeiei çi a apelor sutevane din vecinàtatea 
lor. Mormintele trebue sâ aibe adàncime de 
2 m. çi sâ nu se deschidâ pentru înmoi'inêntâri 
noui decât dupa 7 ani, dupâ ce pârtile moi ale 
cadaverului au fost ou desâvîi-çire descompuse 
çi transformate în târînâ; nuniai oasele résista 
mai mult timp. In C. vechi, în cari mormintele 
sûnt prea apropiate unul de altul çi se deschid 
în période mai scurte decât de 7 ani, pàmêntul 
sàturat eu materii organice a devenit incapabil 
de a transforma cadaverul în tâiînâ; în ase- 
menea C. trebue sâ se opreascâ înmormêntârile 
ulterioare. Intr’un C. bine administrât mor
mintele sûnt numerotate çi astfel înregistrate, ca 
sâ se poatâ constata ori când cine a fost înmor- 
mêntat în fiecare mormênt çi în ce ()i a fost 
înmormêntat. C. trebue sâ aibà o camerâ mor- 
tuarâ, în care se pot depune cadavrele îndatà 
dupâ veriflearea decesului çi pàstra pânâ la în- 
mormêntare. [I. P.]

Cimolit, un fel de lut surin sau roçietic, ce 
se folosesce în Grecia âneâ din vechime ca sàpun 
pentru spâlarea çi curàtirea tesëturilor de lânâ.

Cimpanseul, animal, v. Çimpanseul.
Cimpifa, Cintifa, Cinchifa, (Pringilla coelebsj, 

O pasere cântàtoare din fam. Pringillidelor, neagrà 
la crescet, albastrie la ceafâ çi temple; vercjie 
pe spate çi roçieticâ pe foale; preste aripi câte 
eu O façie albâ çi galbenâ; lungimea ei e de 
16‘5 cm., lung. aripilor 8‘8 cm. çi lung. co(}ii 
7-5 cm. ; se aÜâ pretutindene çi se nutresce eu 
diferite seminfe çi insecte. [V. B.]

Cimpoiul, instrument mus. ; se compunedintrun 
burduf de piele de caprâ, în care se suilâ printr’o 
teavà, numitâ suflâtoarea, pentru a întroduce 
aerul înlâuntru; odatâ aerul întrat çi comprimât 
trece apoi prin o altâ feavâ de lemn de paltin, 
numitâ carava, care e ciUndricâ sau în patru 
muchi, çi pe care se aflâ çese borte. Intr’o parte 
a burdufului se aflâ o altâ teavâ, numitâ hangu 
sau berbedeaoa, dupâ cum se nu.mesce în Bu- 
covina, compusâ din trei bucàti de lemn, cari 
întrâ una în alta la capetele lor, çi care produce 
un sunet bâzîitor, trecênd aeml din burduf în 
el, în tôt timpul cât se cântâ eu degetele pe 
caravâ.

Cin càlugdresc, rang sau ord. de câlugârie.

Cin, un fel de luntre construità dintr’un singiu 
trunchiu de lemn moale, mai aies din plop ;°s(; 
scobia acel trunchiu vreme îndelungatâ, pânâ ce 
se aducea în stare de a pluti eu 2—3 oarneni 
într’însul. Serviau mai aies pàstorilor de vite 
aflate la pàçune prin bâl^i. Cu C. nu se putea 
ieçi în Dunâre, când era vent, câoi neliind con
struite de raeçteri priceputi, n’aveau mai deloc 
stabilitate’çi riscau a se resturna. Actualininto 
nu se mai construiesc C. din trunchiuri .scobite 
ci se întrebuinfeazâ sub aoelaçi mime çi în 
aceleaçi conditiuni un fel de cutii uçûaie, for
mate din 4—6 scânduri încleite, ca sâ lie trans- 
portabile.

Cinabru, minerai, sulfurâ do mercur. ori.stali- 
seazâ în romboedri, posedâ o coloare roçie carao- 
teristicâ. Gisemintele cele mai bogate de C. siint 
la Idria, Almaden, New-Almaden, Sulphur Bank 
(Statele-ünite', etc. Din C. se extrage mcicur.

Cina cea de tainâ a lui Isus Cliristos eu învètâ- 
ceii sëi în lemsalim, în preseara patimilor .sale, la 
care a açezat sacrifioiul eucharistie al legii noue. 
Din aceastâ causa çi ouminecâtura, ce se imparte 
credincioçilor, adeseori se numosce C.

Cinad, general al regelui ung. Sf. Stefan (v. 
Ahtum çi Sunad). G. eomiiat, v. Cenad.

Cinamen, (chim.) v. Sfirolen.
Cincâu, comunâ în Bucoviua, câp. Co(niau, 

j. Zastavna; parochie cu moçie boiereascâ; are 
1794 loc., (1590 ort. res., 62 cat. çi 142 inos,), 
çcoalâ primarâ. [Dr. I. G. Rbiera.]

Cinchifa, pasere, v. Cimpita.
Cinchona L., (botan.) gen de plante lignoa.se 

punirea venji din fam. Rubiaceelor, trib. Ciuc- 
lioneae, care cresceîn An4ü Americeisudice între 
2000 çi 3500 m., caractérisât prin corola valvatâ 
çi capsula septicidâ, ce se deschide la vîrt. Scoarja 
speciilor de C. »scoar(a de china» sau »china« cou- 
tine chininul çi cinchonina, cari se aplioâ in ine- 
dicinà ca cel mai excelent fibrifug. Speciile mai 
abondante în chinin sûnt: C. Calisaya Wedd., 
C. succimbra Pav. çi C. officinalis Hook. De- 
vastarea în patria lor originarà a avut ca iirmare 
îutroducerea unei culturi rafionale a »arborilor 
de China», asigurarea existentei acostor pretioçi 
arbori çi o ieftinire considerabilâ a chininei.

[A.Pr.]
Cinchonina, alcaloid ou compositia CB II, N. C9 

Hia (OH). N. CHS ; se gasesce împrcunâ cu elii- 
nina în coaja de China (Cinchona Huanaco) in 
cantitate de 2.5%. Cristale albe; se topesce la 
250°, solubilà în alcool. In calitâtile sale tera- 
peutice e inferioarâ chininei

Cincibiserici, oraç în Ung., v. Pécs.
Cincinnati, oraç în statul nord-americaii Obio, 

numit »Regina vestului» (Queen City); înteineiat 
1788, are 296,908 loc. (1890), împreuuâ cu sub- 
urbiile 350,000. In C. se alla o universitato 
întemeiatâla 1870, 7 institute medicale, o çcoalii 
pentru drepturi, 2 seminarii teologice, 1 biblioteca 
publicâ, 1 societate istorioâ. Industiie de ruaçiui, 
cioboate, pâpuci, lumini, chibrituri, mobile, biirtie, 
bere. Comerciu mare ou bucate çi vite.

Cincinnatus, Lucius Quinctius, un roman niodel 
de vîrtute çi modestie. A tràit prin secl. V a. Cbr. 
In luptele Romanilor contra Aequilor çi Voisci oi 
a fost dictator. Chiemat delà coarnele plugiuiu 
întru apërarea patriei, iar s’a leîntois la pmg 
dupâ ce a învins duçmanul. [Dr. r. O.J
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Cincione, vrabia în graiul rom. din Bpir.
CIncif, (magh. CsolnakosJ, coin, mica înTrans., 

colt. Hunedoarei, eu 326 loc. Romani (1891); 
leagânul unei vechi familii nobile romane, în- 
raditâ eu eroul loan Huniadi; maina eroului, 
Elieabeta Mârgineanu, dupa moartoa ântâiului ei 
sot, ^0'ci se mârità dupa laroslau din C. ; fii 
acestuia: Dan, Voie, Petm Çerban §i loan avu- 
seiâ corn. C. eu drept avitic de cneziat, anume 
Dan era cnez ; pentru meritele lor militare fratele 
lor ntreg, loan Huniadi, la 1446 le dàruiesce 
corn. C. ou dreptuiile de nobili ai coroanei ung. 
Descendentü acestora mai pe urmâ au trecut 
la calvinism 91, ua toti nobilii romani mai dis- 
tinçi din trecut, s’au înstrâinat de corpul popo- 
mlui rom. (Cf. «Ti'aiisilvania*. Sibiiu. VI. 67, 92 
§i 100.) [nt.]

Clnctorium, în antichitate cingâtoarea ofleie- 
rilor romani super., de care la dreapta era le- 
gatâ spada; soldatdi pana la centurion spre dis- 
tingere 0 purtau legatâ de 0 eçarpâ (balteus) 
açezatâ pe umërul stàng preste piept.
^ Cincu mare, in 1. popor. Cinc, comnnâ mare 
în Trs., cott. Têrnava mare, eu 2600 loc. Rom. 
(1170), Saçi. In C. se aflâ judecàtorie cercualâ, 
carte funduarâ, posta çi telegraf. Sûnt 4 bi- 
serioi solide, dintre cari cea ev. în stil roman, 
are însemnâtate istoricâ. Hotarul e de 16,000 
jug. cat. eu pâduri mari de fag çi stejar. Locui- 
torii se ocupâ ou eoonoinia de camp çi de vite. 
In 1896 s’au numerat în C. 320 oai, 897 vaci, 
1200 bivoli, 2446 boi, 4000 rîmâtori çi 5000 oi. 
Românii în C. sûnt bastinaçi, resboaiele de tôt 
soiul le-a redus numérul încât la 1698 au fost 
în C. numai 28 familii. Prima colonisare a C. 
eu Saçi s’a fâcut în jumëtatea secl. XII sub 
Geza II, eu scop de a apëra pài-tile acestea de 
invasinni. La 1600 Românii aliindu-se eu Sava, 
armaçid principelui Miliaiu, au nimicit 800 Saçi 
adiinati în tabërà la C. Aeî a fost unul din se- 
diile celor 7 judete (scaune) çi C. a dat pe seama 
Saçilor çi Maghiarilor inulti oameni fruntaçi. Pa- 
niiliile Salmen, Vrolff, Bruckner, Morgondai îçi 
au originea în C. La 1624 în urma multor con- 
damnàri pentni »vrâjitorii« s’a simtit necesitatea 
instituirei unei gâde scaunal. [i. br.]

Cindrel, munte în Trs., cott, Sibiiu, spre sud 
delà corn. Sëliçte, 2248 m. înalt; este cel mai 
malt pisc din grupa Pruinoasei. In craterul C.-lui 
Si, aflà un iezer, din care isvoresce rîul Cibin.

Cinelli, fital.J cimbalâ (v. ac.) dându-se âneà 
de preferinta acest nume la instrumente de di- 
mensiuni mai mici, iar celor mari numele de 
1 latti = talgere. [T. C ]

Cinerar, vas ce cuprinde cenuça unui mort. 
v- Orna.

Cineraria L., (botan.) gen de plante erbacee 
dm fam. Compositelor, trib. Senécionideae, foarte 
mrudit eu genul Senecio (v. ac.), de care se dis- 
tinge prin achenele cel pu(in cele radiale coni- 
prese. Cuprinde vr’o 25 specii mai toate sud- 
atneane, dintre cari G. hybrida hort. în 0 sérié 
de varietâti e remarcabilâ ca planta decorativâ.

O, [A. Pr.)
Wnflor, pasere, v. Gangur.
Cingitoare, v. Brâu.
Cinic, se numesce un om care (ine la vederile 

?coalei filosofice din antichitate, numite cinisni 
('• ac.), le profeseazà eu cuvêntul çi eu fapta;

în înteles figurât se numesce C. un individ ou 
apucâturicinice, neruçinat, obsoen, fârà scrupule, 
un om care lovesce în fatà ideile noastre despre 
bunacuviintâ çi moralitate. [PI]

Cinism, 0 sectâ filosoficâ care s’a nâsout din 
întelegerea unilateralâ a învëtâturii lui Socrates. 
Numitâ C., cinicà delà locul unde Anthistenes, 
întemeietorul ei, se întâlnea ou discipulii sëi : 
Kynosarges la poalele muntelui Lycabetos. Au 
sustinut çi practioat C. în afarâ de Anthistenes, 
Diogenes din Sinope (f 323 a. Chr.), Krates din 
Theba, eu sofia sa Hiparchia çi eu fratele acesteia 
Metrocles. C. sus(ine, câ cel mai mare bun, care 
duce la fericire, :este virtutea. Virtutea câçtigatâ 
odatâ nu se mai pierde. Ba constâ însâ în liber- 
tate, iar libertatea nu se poate ob(ine decât 
cànd omul este lipsit de trebuinte çi n’are do- 
riute. Dispretul banilor çi averii, cari satisfac 
dorintcle oamenilor çi fac sa se nasca altele 
noue; multâmiroa eu cât se poate mai pu(ine 
bunuri pâmèntesci çi un traiu cât se poate 
mai aproape de naturà, iatâ fondai C.-lui. Evi
dent înfiûnarea dorintelor, cari uneori se mnlti- 
plicâ prea mnlt în sufletul omenusc, este un 
precept îutelept; dar oinicii în viafa practicâ 
au ajuns eu exagera(ia prea départe, ducênd 
0 via(â miserabila de animal, de cane (xûiov, delà 
care unii dériva chiar numele de cinic), des- 
pretuind tôt ceea ce servâ la cultura çi civili- 
sa(innea omului. chiar sciinta, aita çi hunele 
moravuri, pe cari ei le cred conventionale çi 
deci false. De aci cinic luà în(elesul de noru- 
çinat çi mai tàrcjiu de îndrâznet pàuâ la ne- 
trebnicie. [Dragomirescu.]

Cinna, Lucius Cornélius, democrat roman, la 
87 a. Chr. consul. Aderent al lui Marius, a fost 
exilât de Sulla, dar aliându-se eu Marius recucerî 
Roma çi deveni iarâçi consul çi apoi dictator 4 ani 
dearândul (87—84). Sub Marius çi C. a fost în 
Roma proseriptia I, când 5 (Jile çi 5 uop(i nu 
îneetarâ omorurile optimatilor romani. C. a fost 
uois de solda(ii sëi în Ancona (84). [Dr. P. 0.1

Cinnamomum BI, (botan.) gen de plante fig- 
noase eu foile pururea ver(Ji din fam. Laurineae, 
trib. Pereeaceae, ce ci’esc în Asia çi Australia 
tropicalâ çi subtropicalâ. Scoarja delà C. seylan- 
dicum Nees. çi C. cassia BI. se folôsesce ca 
aromatic, cunoscut sub nnmirea de »soortiçoarâ«.

[A. Pr.J
Cinq Codes, v. Code Napoléon.
Cinquecento, fital.J nume ce .se dâ în limbagiul 

literar-artistic secl. XVI çi stilului nurnit «Renais- 
&ance«. Ginqueceniifti, representan(ii acestei di- 
recfiuni (Bramante, Cellini, Correggio, Michel- 
angelo, Raffael, Tizian în artâ çi Ariosto, Berni, 
Maochiavelli, Tasso în literaturà.)

Cinq-Mars, Henri Coiffier de Rusé, Marquis 
de, favorit al regelni frc. Ludovic Xltl; n. 1620. 
Richelieu il aduse la cuite, pentru ca prin et 
sa domineze çi mai mult asupra regelui, dar C. 
a urzit un complot împreunâ eu Spania, Gaston 
de Orléans çi de Thon pentru resturuarea puter- 
nicului ministru. Complotul fù desooperit, C. çi 
de Thon condamnati çi decapitafi (1642). Acest 
episod a fost mai de multe ori tratat de roman- 
cieri, aça çi de A. de Vigny.

Cintei, (magh. CsintyeJ, corn, mare în Ung., 
cott. Arad, pe malul stâng al Criçului alb. In 
analele publics apare la 1396. Are 277 case eu
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1307 loc., (1297 Rom. gr.-or). Teritorul: 59.58 
jug. cat. tôt arâtor ; industrie de oasii, pomârit, 
stupârit, màtàsàiit, prâsire de cai, vite cormite 
çi porci. Pe teritorul comunal treee çan^ul lui 
Traiau delà Zârand pe la Sintea. [f]

Cintez, Cintifa, Cintezoiu, Scatiu, (Fringilla 
, spinusj, 0 pasere càntàtoare din fani. Fringillidelor, 

verde-gâlbinie pe spate çi albâ-gâlbinie pe foale; 
plutitoarele din aripi çi cârmacele din coadâ sûnt 
ncgre; ciocul cameol-roçu e negru la vîrf; pi- 
cioarele oaohese ; lungimea ei e de 12 cm., lung. 
aripilor de 5'5 cm. çi lung. co()ii de 4'5 cm. ; 
petrece prin regiunile pâdui'oase çi muntoasc, 
unde ?i cuibâresce, toamna se coboarâ çi la .?e- 
suri ; se nutresce ou semin(e oleioa.se, muguri, 
gàndaci çi altele. [V. B.J

Cintra, ora? în districtul portugbez Lissabon, 
pe 0 coastà a mun(iloi' Sierra de C. (488 m. 
înal(i). La capëtul nordic al acestor muD(i se 
aflâ ruinele unui castel mauricçi aleuneimosohee, 
iar la capôtul sudic mânàstirea de Penha, (înte- 
ineiatâ 1503). C. are 3751 loc. (1878), gràdini 
çi j)arcuri grandioase ; cariera de marmorâ. Aici 
se încheià la 30 Aug. 1808 între Daliymple çi 
Junot conveutiunea, care permise ieçirea Fran- 
cezilor din Portugalia.

Cloara, gen de pasere din fam. Corvidelor, eu 
cioc puternic, compiimat la vîjf ; deschicjëtnrile 
nài’ilor sùnt acoperite eu péri aspri; speciile 
acestui gen sûnt cele mai puternice între pase- 
rile càntàtoare çi sûnt omnivoare. Deosebim spe
ciile urmàtoare: C. neagrà, fCorvus corone), 
eu cap çi grumaz negru-albastru; C. guleratà, 
bàlfaid, de câmpie, corcan, (Corvus frugilegusj, 
preste tôt este neagrà, coada eu un luciu alba- 
striu; e de tôt comunâ mai vîitospe la çesuri. 
G. depàduresau cenu^ie, (Corvus cornixj, preste 
tôt cenuçie ; capul, gaça, aripile çi coada sûnt 
negre. Ceuett, Cioaeà, Cioarâ pucioasd, (Corvus 
monedula), la cap çi grumaz cenuçie, la crescet, 
aripi çi la coadà neagrà, pe foale neagrâ-surie.

Iv- B-]
Cloara, com. rur. în ïrs., cott. Albei-infer., eu 

1735 loc. Români gr.-or.
Cioara-Dolcesci, com. rur. lu Rom., j. Bràila, 

eu 1037 loc., cari se ocupâ eu agriculturn çi 
pràsirea vitelor.

Cioara-Radu-Vodâ, com. rur. în Rom., j. Bràila, 
despài'tità de cea precedentâ mimai prin o vale; 
are 756 loc.

Cioarta, 3 piscuri în inun(ii Fàgàraçului, grupa 
Suruliii". (V. ac.)

Cioban, cuvent de origine tui'ceascà, a delà- 
turat în multe parti ale Daciei cuvêntul strâ- 
moçesc »pëcurar«, aràmàiiesce »picurar«. lu 1. 
albanezà cuvêntul (J. însemneazà »Aràmnn«, 
liind-câ aproape toti cari vin acolo sûnt ciobani.

Clobânesc, cane —, animal deçtept çi ûdel, 
SC poate dresa uçor; ciobanilor le face bune 
servicii la pàzitul oilor; se folosesce eu succès 
çi la vênàtoarele de urçi çi mistreti.

Ciobànoae, fost schit de càlugàri în Rom., 
j. Buzëu, pe valea C. ; aeji servesce ca bisericâ 
de mir.

Cloc, prelungire ascutitâ a oaselor fetei, cari 
màrginesc gura paseiilor. E format din o parte 
o.soasà, represeutatà de maxilare, pre-maxilare 
çi de oasele nasale, çi din o parte cornoasà care 
înveluie ca o teaeâ portiunea precedentâ interna.

Aceasta din urmà e de originâ tegumentarà, opi- 
dermicâ, ca çi unghia. Nu mimai paserile, dai' 
çi unele reptile, ca broa.scele (ostoase, çi uuelo 
mamifere inferioare, ca Echidna, Ornitliorynciil, 
sûnt înzestrate eu C. In totdeuna animalele pro- 
vëfjute eu C. sûnt lipsite de dinti o.soçi, càci 
teaca cornee a C.-lui învôluie çi înlànritrul gurii 
maxilarele, ]resfiângêndu-se pe marginea gurii

[D. V.]
Ciocan,pescele-ciocan, (Zygaena mallous), pesce 

din fam. Selachoideilor, ord. Cbondropterygii, are 
capul lâi'gitîn forma ciooanului. Oobii sûnt açezati 
pe laturile capului. Lungimea corp. 2 .5—4 m. 
TrâiesceînMarea Mediteranâ çi ücoanul Atlantic. 
Nasce pui vii.

Clocan, schit de càlugàri în Rom., j. Miiscel, 
situât din sus de Câmpulung; înfiintatpe laince- 
putul secl. XVI ; numërâ 5 càlugàri.

Clocan, Ion, prof. rom. n. 1850 în Moood, 
Trs., cott. Bistrifa-Nàsëud ; a studiat la ginm. 
din Nàsëud, apoi la univ. din Viena, (iraz çi Uuda- 
pesta. La 1878 obtinù aici diploma de prof, 
pentru limba çi liter. rom. çi pentru istoiie çi 
geografie. Delà 1873 colaborator, apoi redactor 
la jurnalul »Albina« de sub directiunea lui Vinc. 
Babeç; 1878 prof, çi 1880 director al gimn. din 
Nàsëud. A fost preçedinte çi director la admi- 
nistratiunea fondurilor gràniteresci din Nàsëud. 
E décorât eu cruoea de cav. al ord. Fr. losif. 
In 1696 fù aies din partea cerc. Nàsëud députât 
in caméra Ungariei.

Ciocànescl, 1) C., com. mr. în Rom., j. Ilfov, 
formatà din sat. Aleçii-C., C., Crefu çi Urziceanca, 
avênd în total 2036 loc. agricultori, 3 biserici 
çi l çcoalâ mixtà; la sat. C. bâtù Radu delà 
Afumati în 1521 pe Mehemet-Bey. 2) C., co
munâ rur. în Bue., càp. Câmpulung, j. Vatra 
Doma; formeazà comunâ çi pargebie împieuiiâ 
eu ateuenfele : Cita çi Botoçul, eu moçie nià- 
nâstireascâ. Are 874 loc., (751 OJt., 45 cat., 
30 prot. çi 48 mos.), çcoalâ primai à; fodine de fier 
pàrâsite.

Ciocânescl-Sêrbl, com. rur. în Rom , j. lalomita, 
eu 1437 loc. agricultori ; are 1 bisericâ çi 2 çcoale : 
unade bâiefiçialtade fete ; n’are nici un oât. alipit.

Ciocànitoare, (Picidae), fam. de paseri din 
ordul Agâtâtoarelor, eu cioc lung çi drept. limba 
lungâ eiectibilâ, provëcjutà pe suprafa(â ou mici 
cârligufe, servindu-lo pentru comprebensiuuea 
pràijii, ce stà din insectele çi larvele cari tràiesc 
sub scoarfa arborilor; cârmacele din coadâ sûnt 
aspre çi ascutite. Se deosebesc urm. speoii: C. 
neagrà (Ficus martius), neagrà de tôt, la bâr- 
bàtuçi crescetul çi ceafa, la feniele ceafa e 
roçie; ocliii gàlbenii, picioarele surii; e pasere 
stafionarà. G. pestrifà, v. Bocànitoai'ea. C. suri 
(P. canusj, capul sur la bàrbâtuçi eu un petec 
reçu pe frunte, pe spate vurde-oliviu çi surâ-
vercjie; ciocul, picioarele çi cârmacele din coada
sûnt negre. C. verde (P. viridis), pe spate verde- 
deschis çi gâlbenie càtrà coadâ, crescetul pânà la 
ceafà roçu-carmin, pe foale albâ-galbenâ-vergiei 
plutitoarele din aripi eu 6—7 peto albe-rugmii, 
poste cârmacele negre din coadâ ou 5 7 fâçn 
vcrc)ii; ciocul çi picioarele surii; petrece pi 
pâdurile dese, iarna însà apare çi prin livedb 
adese o jintem vedé pe pâment alergând dupa 
furnici. C. mijlocie (P. médius), pc spate .?i la 
basa coi)ii neagrà, pe foale ruçieticâ eu pote
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aegre lineare ; peste ai'ipi ou 6 fâçii albe; cres- 
oetul loçu-carmin, umerii aibi; ciocul negni al- 
bastriu, pioioarele negre-surii. C. micà (P. tninorj, 
spatele uegi'o peia mijloc eu zone albe, pe foale 
albâ ou pete negre lineare, peste aripi ou 5 fâçii 
albe; bârbàtuçii eu o patâ roçie, femelele ou 
una albâ pe crescet. C. albà (P. leuconotus), 
po spate çi la basa oocjii albà, pe foale roçietioà 
eu pete negre lineare ; umerii uegri, eioeul sur- 
albastriu, pioioarele surii ; jieste aiipi ou 6 
fâçii albe. [V. B.]

Ciocariul sau Orniiorincul (Ornithorhynchus 
yaradoxus), animal mamifer din ord. Monotre- 
matelor. Ai'e uu oioo lat, ea al rafei, la basa 
câniia se alla o uniflâturà pieloasâ. Corpul aco- 
perit ou pèr. Degetele unité ou o pelifâ. Coada 
Mue desvoltatà, turtità. Luugimea coi p. 38 cm., 
a cofjii 12 cm. Trâiesce in Australia (Noul-Sud- 
ivales çi Vandiemeusland) prin apele stàtàtoare 
çi rîuri. Innoatà foarte bine çi se hrànesce ou 
mici animale de apâ.

Ciocârle^, Gioenitoare, Seorfar, Ciocanul scurt 
(Sitta caeria), pasere cântâtoare din fam. Cer- 
thiidelor, pe spate vênëta-surie çi ruginie pe foale 
uneori albâ; preste ocM eu o fâçie neagrà; pe- 
nele plutitoare diu aripi brunete-surii ou mar- 
gini albe ; cârmacele mijlooii din coadâ vinete- 
suni, iar cele latérale sûnt negre ou pete cenuçii 
la vîrf; ciocul e negru, pioioarele galbine. Lun- 
gimea lui e de 16 cm.; lung. aripelor 8 cm.; 
lung. cocjii 4 cm.; preste tôt anul petrece prin 
pâduii, uutrindu-se ou insectele ce le câçtigà 
din scoai’ta arborilor, îi plac însâ jirul, alunele 
çi ghinda; alunele le potiivesce în crepâtuiile 
ai'borilor çi oiocnindu-le le sfarmà; cuibâresce 
prin scobitui'ile arborilor, ce le câptuçesce ou 
imalâ. [V. B.]

Ciocârlia, gen de paseri cântâtoare din fani. 
Alaudidelor, are tarsul picioarelor tabelat, ghiara 
degetului dinapoi e lungà çi numai pufin îneo- 
voiatâ. De genul acesta se tin : C. de camp sau 
Tarine (Alauda arvensis) de coloare schimbâ- 
cioasâ, de ordinar surie, eu pete mai întuneoate, 
pe foale albie; coada bifurcatà; ghiara degetului 
diüderët de 2 ori mai lungâ deoât degetui lung. 
Lung. ei totalà e de 18 cm., lung. aripilor de 
10 cm. çi lung. co^ü de 7 cm.; e migrâtoare, 
sosesce de timpurin çi remâne pânâ toamnatàrcjiu. 
G. de munie (A. arborea) abia se deosebesce 
ne cea precedentà, petrece mai eu samâ pe lângâ 
locuri pàduroase. Lung. e de 15'5 cm. ; lung. 
aripilor 9 cm. çi lung. co(Jii de 5-4 cm. C. mo- 
(atà (A. cristataj eu mot de pene pe cap, pe 
spate surie çi albà pe foale. Lung. ei e de 18 cm., 
lung. aripilor de 9'5 cm. çi lung. co(}ii do 6 o cm. 
Içiface cuibul pe pâment, în caredepune4—6 oue 
mohorîte; înainteazà pàçind. [V. B.]

Cjocgros, pasere, v. Botgros.
Ciochina, o curea la capêtul dinapoi al çelei, 

sau un cârlig, ce poartâ teranii munteni la brâu.
Ciocile, corn. rur. în Rom., j. Bràila eu 1468 loo., 

cari se ocupâ eu agricultura çi pràsirea vitelor; 
are 1 bisericâ çi 2 çcoale, una de bàieti çi alta 
de fete.

Cioclejel, pasere, v. Bourel.
, Cioclu, eel ce sapà groapa pentru morti. G. 
wseet, V. Civel.

Cioeman, (magh. GnokmdnyJ, com. rur. în ïrs., 
cott. Solnoc-Dobàca, ou 181 case çi 859 loc. rom.;

sediul unui district protopopesc al dieoesei rom. 
gr.-cat. a Gherlei, compus din 12 parochii eu 
7872 sufl.

Ciocoiu, fslav.J erau mai ântâiu oameni de în- 
credere ai boierului, delà care luau în întreprin- 
dere veniturile statului, çi de aci explicarea po- 
pularâ a cuvêntului «sugëtor de bani«(Goldsanger, 
SulzerlII, 389). Mihaiu Racovitâ (24 Apr. 1718) 
4ice despre ei »acei ciocoi fâcea nmlte supêrâri 
sâracilor, cà lua delà tôt omnl çi delà femei sâ- 
raoe çi delà babe bêtrâne çi neputiucioase tôt 
câte ut] ort de cap çi borfâia pe tofi sâracii eu 
acel obiceiu de le lua çi straele de pe dînçii« 
(Urioar V, 254). Mai apoi se numia C. ori ce slugâ 
boiereascà, dar mai aies slugâ îmbogàtità prin 
jefuirea stâpànului çi furtiçaguri din averea sta
tului (»cari au furat eu sfautul din funotiunile 
cele mici çi eu miile de galbeni din cele mari, 
cari acum çi-au cumpërat moçii çi palaturi çi 
stropesc eu noroiu pe fâoêtorii lor de bine»), 
parvenitui, care este mare eu cei mici çi mic 
eu cei mari, care îçi face o laudâ din çiretlic çi 
0 mândrie din imoralitate. Poporul mai simplnst 
nu face atâtea distinctiuni, ci numesce C. pe ori ce 
Domn rapace çi neuman. (Cf. Filimon : Ciocoii 
Vechi çi Noui; V. Alexandri: Prefata la operole 
complété ale lui C. Negruzzi.) [1. S. F.]

Ciocolata, o preparatie alimeutarà fabricata 
eu seininte de cacao (v. ac.) çi zahâr. Se fabricà 
C. alimeutarà çi C. medicamentoasâ. Pentru fa- 
bricarea C.-ei se aleg seminfele de cacao, neal- 
terate, se torefiazâ, apoi se curàtâ de coaje flind 
oalde. Dupà recire se pulberiseazâ mai âutâiu 
singure, çi apoi se adauge zahâr pulberisat, perfect 
uscat, çi se formeazà o pastâ, care o uscatâ la 
37° timp de 4 oare, apoi e supusà la presâ în 
tiparuri anumite, unde se întàresce. Industria 
C.-ei în Francia dateazà delà 1660 çi e supe- 
rioarà celorlalte. C. se altereazâ uçor, de aceea 
trebue conservatâ în locuri uscate çi reci. In 
timpurile din urmâ C. consumandu-se ïu can- 
titàti foarte mari, a început a se falsifica, pre- 
parându-se eu materii prime de rea calitate çi 
adàugêndu-se substante strâine precum : diverse 
feluri de fâinà, extract de cafea sau de cicoare, 
pulbere de migdale sau alune, precum çi diverse 
substante minérale ca: pâment roçu, cai'bonat 
de calciu, etc. Aceste din urnià se pot recu- 
noasce prin un examen microscopie; pentru cele- 
lalte trebuind a se face o analisâ chimicà spe- 
cialâ. In farmacii C. servesce ca vehicul pentru 
a se puté administra diverse medicamente, çi 
atunci aceste C. se numesc: pectorale, tonice, 
fébrifuge, stomahice, etc., dupâ scopul ce se ur- 
mâresce. [V. C. B.]

Ciof, Giuf, V. Buhe.
Ciogolescii, boieri moldoveni, ainestecati în 

complotul urzit de logofëtul Gheorghità Stefan, 
cei stîrnit de Mateiu Basarab, contra lui Vasile 
Vodâ Lupul. Prevêtjêud un cas de neisbândâ, 
ei însciinteazà anonim, prin duliovnicul cnrtii, 
pe domnitor de cele plânuite.

Ciohodar, în Moldova çi Muntenia rang bo- 
ieresc, mai mai-ele preste papucii çi ciubotele 
principelui. Baÿ-ciohodarf ântîiiul camerier al 
palatului. .

Ciolânescii, 1) G. din deal, coin. rm-. in Rom., 
j. Teleorman, eu 2365 loc., cari se ocupâ eu agri
cultura çi pràsirea vitelor ; industria de casa âneâ
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este foarte desvoltata; are 2 biserioi çi 1 gcoalâ. 
Aici se tin 2 bâlciuri anuale (la 14 Sept, çi la 
Dumineca Tomei). 2) C. din vale, com. i-qi-. în 
Eom., j. Teleorman. eu 956 loc. ; are 1 bisericà 
çi 1 çcoalà.

Ciolanu, schit de câlngari în Rom., j. Buzëu, 
com. Tisàu, ou 70 monachi; data fuudârii sale nu 
se scie sigur; dupa traditie însâ el a fost fundat 
de Doamna Ne^a cam pe la 1590, dar în ourând 
din causa invasiunilor a fost pàràsit; pe la înee- 
putul secl. XVIII nisce càlugâri delà schitul Cio- 
bânoae visitându-1, se decid a reinâné aici ; re- 
pararà biseiica, çi în curênd deveni un schit în- 
floritor ; episcopul Buzëului, Chesarie, ridicà aici 
la 1828 O a doua bisericà, care arse la 1855, dar 
staritul loanichie o reconstruî. Ambele biserici 
sûnt încungiurate ou fnimoase chilii, ourate çi 
bine intretinute. In privinta ordinei çi discipline! 
inonachale acest schit poate servi de model.

Ciolanu, munfii Oiolanului, o lungâ sérié de 
coline în Rom., j. Buzëu, ce începe din com. 
Gràjdana delà Vîi-ful Predealului çi se termina 
în com. Tisàu, la Vîi-fuI Bradului, despâi-tind 
valea Buzëului de valea Niçcovului.

Ciomvica, Giuvica, v. Buhe.
Cion, vrabie (v. ac.).
Ciongrad, v. Csongrâd.
Ciopârcenii de jos, com. rur. în Rom., j. Pra- 

hova, eu 2061 loc., cari se ocupà eu agricultura 
çi pràsirea vitelor; n’are nici un cât. alipit.

Ciopor, V. Gard.
Ciorap, câltun. Incàltâminte pentm picior, îm- 

pletitâ din bumbac, lânâ sau màtasà. C. constà 
din carâmb, càlcâiu çi talpà. C. se împletesce sau 
eu màna eu ajutorul de cinci undrele, sau eu o 
maçinà specialâ.

Ciorba, zamâ gâtità eu came çi legume (zar- 
zavaturi), sau çi eu borç.

Ciorcobara, Cioreufa, v. Cotofana.
Ciorlica, pasere, v. Nagaf.
Ciormoiag, numireapopularâaplantelorMelam- 

pyrum arvense L. çi Melampyrum cristatum L. 
(V. ao.).

Ciornohuz, com. rur. eu moçie boiereascâ în 
Bue., càpit. çi j. Vijnita, ca parochie (dimpreunâ ou 
com. Bahna), eu 2476 loc., (2151 ort., 131 cat. çi 
194 mes.); çcoalà primarà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ciorobara, în graiul Bànâtenilor înseamnà 
Cotofana. (V. ac.)

Ciorogârla, 1) brafal rîului Dâmbovita (Rom.) ; 
împreunat eu rîul Râstoaca forineazâ rîul Sa- 
bani; 2) mànàstire, v. Samurcâçesci.

Ciorogârla-Dârvari, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
situatâ la est de Bucuresci, între rîul C. çi rîul 
Râstoaca; se coinpune din 3 sate avênd în total 
1744 loc. agricultori, (Dicf. geogr. 1892); 5 bi
serici çi 2 çcoale mixte. •

Cioroiaçu, com. rur. în Rom., j. Dolju, com- 
pusà din sat. C. çi Trochesoi, eu 1890 loc. agri
cultori (Dict. geogr. 1896); are o bisericà çi o 
çcoalà mixtà.

Ciortoria, com. rur. çi parochie, ou moçie boie- 
reascà în Bue, càp. Storojînet, j. Stànesoii do 
jos, en 821 loc., (722 ort., 23 cat. çi 76 mos.); 
çcoalà primarà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ciovica, pasere, v. Buhe.
Cipânii, Arâmâni, ale càror femei poartâ o 

Kcipà», adecà un petec triunghiular de postav pe 
pàltàri ; nu sùnt trib de sine stâtâtor.

Cipariu, Timoteiu, fllolog romàn, n. 21 Febr. 
1805 în comunaPânade, Trs., cott. Têrnava-micâ 
a studiat (1814—1825) în Blaj în çcoalele nor
male, gimnasiu, cursul filosofic çi semiuaiiil 
teologic. 1825 prof, la gimnasiul din Blaj, 1827 
chirotonit preot celibe, 1828 prof, de (ilosofie çi 
prefect de studii în seminarul teologic. Delà 
1830 prof., de teol. dogmaticâ, iar incepèad eu 
1832 a propus 10 ani çi religiunea la aseultà- 
torii de filosofie. In 1833 lua conducerea tipo- 
grafiei seminariale, 1834 fù numit prof, de studiul 
biblic în seminarul teologic, 11 lanuarie 1842 
canonic, înaintând în capitul pânà la demnitatea 
de preposit; 1854—1875 a stat în frimtea gim- 
nasiului din Blaj ca director, desvoltând mare 
activitate çi în alte oficii bis., ca vicar geu. 
archiepiscopesc, ca asesor consistorial, ca preçe- 
dinte la tribunalul matrimonial de a II. instantà 
çi ca administrator do fonduri archidiecesane. 
A luat parte activà la toate miçcàrile oidturale 
çi politioe mai însemnate. La adunarea nationiilà 
din Blaj delà 3/15 Main a fost unul diutre eei 
10 secretari. El a descris mai fidel acoastà adu- 
nare în numërul I al »Organului national», apàrut 
îndatà dupàaceacji memorabilà. Aceea.çi adunare 
1-a aies în deputatiunea de 30, care avea .sa 
presenteze cererea natiunii la împëratul. La în- 
toarcerea sa din Innsbruck s’a oprit în l’esta, 
unde luà parte, împreunâ ou alti meinbri ai 
deputatiunei, la lucràrile «comisiiiiiii regnioolaro». 
Ca membm în «comitetul natiunii romane» siib- 
scrise apelul din 20/8 Octombre 1848, pria care 
se provocarà Românii sà se armeze în contra 
insurgentilor. In 1863/4 députât la dieta transil- 
vanâ din Sibiiu. C. a fost membru fundator çi 
vicepreçedinte al Asociatiunii transilvane pentru 
literatura çi cultura poporului roman, delà înte- 
meierea ei, iar delà 1877 preçedinte çi membru 
fundator al societàtii fondnlui de teatru romàn. 
Academia românà 1-a nunierat între ineinbrii 
sei delà 1866, çi mai tarcjiu 1-a aies vicepreçe- 
dinto. Meritele lui literare au fost recunosoute 
çi de «socictatea germanâ orientalà», al oârei 
membru ordinar a fost. t în Blaj, 3 Sept. 1887. 
Soiinta sa vastà C. a depus-o in uiinàtoarele 
scrieri tipàrite (eu douë exceptiuni) în tipo- 
grafia seininarului din Blaj: 1) Acte çi frag
mente, 1855; 2) Compendiu de gramatica limbei 
romane, edij. III, 1862; 3) Crestoinatie sau 
Analeote literare, 1858 ; 4) Cuvent rostit la inau- 
gurarea Asociatiunii transilvane în 4 Nov. 1861 ; 
5) Elemente de filosofie, dupa W. Tr. Krug, 
1861—63; 6) Elemente de 1. rbmànâ, dupa dia
lecte çi monumente vechi, 1854; 7) Elemente de 
poeticâ, 1860 ; 8) Gramatica lai, dnpâ Scliinagl. 
1857 çi 1860; 9) Istoria biblicâ a testaineutnlui 
veohiu, 1859; 10) Purtarea do bunâouviintà, tra- 
ducere, 1863; 11) Sciinta sf. Scrijituri, 18,54 ; 
12) Principii de limbâ çi scripturà, 1866; 13) 
Gramatica 1. româue, p. I. Analitioa, Bue. resp. 
Sibiiu, 1869, premiatâ de Academia rom.; 14) 
Gramatica 1. romane, p. IL Sintetica, Bue., resp. 
Sibiiu, 1877, premiatâ do Academia rom. ; lo) 
De latinitate linguae valachioae, 1855; 16) De 
nomine Valaohorum gentili, 1857; 17) De re 
literaria Valaohorum, 1858; 18) Organul lumi- 
nârii, foaie periodicà, începutà în 1847, çonti- 
nuatâ în 1848 sub numelo de »Organ national» 
çi tôt atunci întreruptà din causa revolutninii.
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19) •Archiv pentru Biologie çi istorie®, foaie pe- 
riodioâ, 1867—1872 ç 20) Orologiu, (Ceaslov) ou 
litere latine, 1835; 21) Liturgieriu ou litere la
tine, 1870. Cea mai mare parte din scrierile 
lui C. sûnt de o valoare neperitoare, ce nu o 
pot trage la îndoialà nici cei ce nu sûnt de 
acord eu toate ideile lui. Cu Orologiul din 1835, 
prima carte bis. tipàrita cu litere latine, s’a dat 
signalul çi cel mai puternic îndemn pentru scoa- 
terea literelor cirilice din cài^ile liturgice çi 
chorale. »Actele çi fiagmentele® din 1855 sûnt 
0 colectiuue de documente pânâ atunci inédite, 
çi de notice pre^ioase, cari au luminat multe 
parti întunecoase din istoria bisericei roraâne. 
Cuvêntul rostit la inaugurarea Asociatiunii este 
admirabil, nu nuinai pentru frumseta sa çi iu- 
birea acea înBâcâratâ a autorului catrâ limba 
lomânâ, ce se vèdesce în fiecare vorbâ çi în 
fiecare frasa, ci çi pentru aparatul de eruditiune, 
ou care C. îçt apérâ cuvêntul în contra unui 
critio maghiar, ce tràgea la îndoialà originea 
uoastrâ latinâ çi continuitatea pe pâmêntul Da- 
oiei. lürganul luminârii® are importants, nu numai 
pentru cà într’însul çi-a depus C. mai ântâiu re- 
sultatul cercetàrilor saleBlologioe, ci çi pentru cà 
a fost prima foaie românà tipàrità întreagâ ou 
litere latine, çi astfel primul exemplu pentru im- 
hràcarea publicisticei române în veçtment latin. 
Importanta acestui »ürgan« apare çi din împre- 
giurarea, cà pentru el a avut C. çi procès la gu- 
reriml teiii, iar din partes multor Romani a suferit 
grele împutâri, deçi, precum se exprimà C. la 1866, 
»oine mai are vr’o foifà din (jiarul nostru de atunci, 
alàturând limba çi stilul organùlui nostru cu ale 
ijiarelor de acum, se va mira, nu ne îndoim, 
cum sa fi. fost çi ou putintà a ridica atari acuse, 
convingêndu-se cà limba çi stilul nostm de atunci, 
e astà^ limba çi stilul tuturor 4>al'el°r româ- 
uesci de dincoace de Carpati®. (Principii de limba 
çi script, p. 266.) »Archivul pentru filologie fi 
istoriet este un magazin bogat de documente 
pretioase pentru istoria nationalà çi de articoli 
valoroçi pentru limbaçi literatura românà. Obiectul 
principal al studiilor lui C. a fost îusà, cum 
4ice insuçi, »aceastà dulce limbà, càreia se în- 
ohinai'â pârintii nosti'i ca unui idol viu çi însu- 
fletitor, singuTul tesaur ce ne-a renias delà ei 
ereditate neînstràinatà çi necomunà cu altii, çi 
care ca un fir reçu singur e în stai'e de a ne 
"onduce prin toate labirintele întunecate ale 
istoriei acestui popor^antic®. (Principii de limbà 
çi script, pag. 256.) Âncà pe la 1826 çi 1827 
dând în biblioteoa càlugàrilor din Blaj de unele 
càrti vechi bisericesci, C. începù a culegc din- 
tr’insele toate cuviutele çi formele vechi româ- 
nesci, cari nu se mai folosiau. Acesta fù îuce- 
putul studiilor sale. Dupà aceea çi-a procurât çi 
alte monumente vechi, studiându-le pe toate cu 
diligintà çi paciintà de fier. »Aça càrtile se în- 
multiau çi registrele (de cuvinte çi forme ar- 
chaice) cresoeau din an în an; cunoscinfele de 
limba veche se adàugeau, çi cercul cercetàrilor 
se întindea çi mai tare prin comparatiunea for- 
melor latine, nu numai cla.sice, ci çi antice çi 
populare, italice, provinciale çi hispanice®. (Ar- 
chiy pag. 81.) La acestea adàugênd C. çi studiul 
graiului viu din toate tinuturile locuite de po- 
porul romànesc, a inaugui’at la noi aceea ce se 
numesce studiul istoric al limbei. El adecà nu s’a 
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mulfàmit numai cu cnnoscinta limbei de aatàiji, ci 
a urmàrit-o în desvoltarea ei istorioà prin câi^i 
çi monumente vechi pânà la isvorul ei, la limba 
rusticà latinà. Resultatul acestor cercetàri în- 
delungate 1-a depus C. în trei opéré monumen
tale, cari se întregesc una pe alta : Principii de 
limbà çi scripturà, Crestomatia çi Elemente de 
limba românà dupà dialecte çi monumente vechi, 
dintre cari »Principiile« se numesc de însuçi 
autorul »ântâiul çi ultimul frupt al oercetàrilor 
çi studiilor noastre asupra limbei romane®. (Ar
chiv pag. 81). Principiiîe ce le-a stabilit dinsul 
în aceste opéré, mai vîrtos în ceea ce privesce 
fonetioa, morfologia çi derivarea cuvintelor, sûnt 
adoptate în toate gramaticele scrise de alfii mai 
târ4iu. Iar daeà sistemul lui de ortografie, basat 
pe principii etimologice, este astàdi mai de tôt 
pàràsit, nu se poate nega, cà acel sistem âncà 
a contribuit mult la cunoascerea mai adâncà a 
organismului limbei noastre. Idealul la care a 
tintit C., primul adevërat filolog roman, a fost, 
cà dupà ce nu aveam âncà nici un dialect româ- 
nesc adoptât ca limbà literarà, sà formàm çi 
stabilim o astfel de limbà comunà tuturor Ro- 
mânilor, în care sà nu folosim nici cuvinte çi 
forme gramaticale turcesci, rusesci çi neogre- 
cesci, cunoscute numai celor din Romftnia, dar 
nici unguresci çi nemtesci cunoscute numai celor 
din üngaria, ci în locul lor sà folosim cuvinte 
çi forme gramaticale, sintactice, ortografice de 
origine românà, ce s’ar gàsi ori unde în graiul 
viu al poporului. In acelaçi timp sà reînviem 
cuvintele çi formele uitate, pàràsite, sau mai 
rar folosite, însà genuine çi mai corecte decât 
cele din graiul viu çi din càrple mai noue bi
sericesci, iar unde aceasta nu ar fi de ajuns spre 
a ne exprima cugetele, sà împnimutàm çi din 
limba latinà, dar aceasta sà nu o facem fàrà nici o 
alegere, ci sà preferim çi din limba latinà aceea 
ce are mai mare analogie cu formele românesci, çi 
chiar çi cuvintele latine, pe cât permit împregiu- 
ràrile, sà le românisàm. In chipul acesta a voit C. 
sà pui’ifice limba de elemente exotice çi sà creeze 
0 limbà literarà pentru to(i Românii. Numai cel 
ce va (iné samà de scopul urmàrit de C., va puté 
sà-çi faeà o judecatà dreaptà despre activitatea 
lui pe terenul filologiei române.

C. fundafiune. C. a làsat o fundatiune de cîrca 
20,000 fl. V. a., din ale càrei venite sà se deie 
stipendii la çoolarii sàraci çi ajutoare la teologi, 
cànd içi ocupà parochia ; sa se doteze çcoala de 
feti(e gr.-cat. din Blaj, biserica çi çcoala, pa- 
rochul çi îuvètàturul gr.-cat. din Panade.

C. biblioteeà. C. a avut una dintre cele mai 
bogate biblioteci din Transilvania, pe care a là- 
sat-o capitulului din Blaj, ca sà o poatà folosi 
ori oine. Pentru bibliotecar a destinât 40 fl. la 
an din fundajiunea sa. In 1848—49 multe càr^ 
çi documente prefioase au périt din aceasta bi- 
bliotecâ, ceea ce deplânge adeseori C. în scrie
rile sale. , [Dr. A. Bunea.]^

Cipolin, roeà, caloar cristalin micaceu, care în 
general e separat în plàci. In România foai'te 
respândit în Carpaji, s. e. muntele Repedea 
(muntii Lotrului).

Cippus, columne de piatrà pe morminte, sau 
ori ce soiu de columne cu inscriptii, s. e. cele 
ridicate de legiuni. Caesar (b. g. 7. 73) dâ acest 
nume unui fel de întàriturà militarà.

54



842 Ciprea — Circe.

Ciprea, (Gypraea tigris), un mêle de mare 
din ord. Prosobranchiata. Màrimea de 8 cm. 
Trâie.soe în Ooeanul Indic. O specie este ghiocul 
(Cypraea monetaj ; màrimea 2 5—3 cm. Tràiesce 
în Marea ludicâ çi Oceanul Antlantic. In Africa 
se întrebuinteazà ca ban (Kauri); are însà o va- 
loare foarte mica. Iferanü romani îl atîrnâ la 
copii la grumazi sau la mâni,

Clpru, (grc. Kypros, turc, çi arab. Kibris), in- 
sulâ apar(inëtoare imperiului turcesc, delà 1878 
sub protectorat englez ; spre sud delà Asia micà ; 
9601 km*., çi 209,291 loc. (1891), între cari 
44,044 Mohamedani. C. e în cea mai mare parte 
muntos, eu vâi minunate, pâduri frumoase çi o 
mulfime de piscuri, oâteva luni acoperite eu zà- 
padâ. Clima e sânàtoasà. Agriculture se restringe 
la grau çi orz, bumbac çi fructe sudiee. Bconomia 
de vite e neînsemnatâ, asemenea cultura albi- 
nelor çi a vierrailor de màtasâ. Industrie pre- 
lucrâmâtasâ, piele çi bumbac. Mult p repli te sûnt 
vinurile din C. (în deosebi Vino di Comanderia). 
Insula din punct de vedere administrativ e su- 
pusà unui High Commissioner, numit de regina 
Angliei ; corpul legislativ e compus din 6 func- 
(ionari çi 12 membri aieçi. Capitala este Leveosia 
sau Nicosia (eu 12,515 loc.) In vechime C. a fost 
colonisât de Fenicieni çi Greci ; mai tàr(}iu a fost 
timp îndelungatmërdeceartâ între Persia, Siria 
çi Egipt. La 58 a. Chr. se încorporà la imperiul 
roman, iar apoi la cel bizantin. Câtva timp a 
fost çi independent; 1489 trecù la Venetiani. 
La 1570 insula a fost ocupatâ de Turci, iar 1878 
ajunse sub protectorat englez. (Gf. Engel, Kypros, 
1841 ; de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre, 
etc. 1851—62; Cesnola, Cyprus, etc., 1877.)

Cire, (lat. Circus = cerc), la Romani arena de 
forma ovalâ pentru alergàrile eu cai çi eu càru(e 
în jocurile circense ; în Roma cel mai mare era 
G. maayimus, fundat de Tarquinius Priscus çi 
làrgit de Caesar; acesta numera în lungime 
640 m., iar în lâ(ime 130 m. çi putea cuprinde 
pe timpul lui Vespasian 250,000 spectatori ; din 
aceasta clâdire grandioasâ au remas numai pu- 
(ine ruine. Astà4i se numesce C. o clâdire ro- 
tundâ, unde se fac produc(iuiii equestre ; în Spania 
e provë(Jut fiecare oraç provincial mai însemnat 
eu C., unde se tin luptele eu tauri ; cel mai mare 
C. în Madrid poate cuprinde 12,(X)0 spectatori.

Circa, (lat., presourtat ca.), aproximativ, ca 
la, cam.

Circa; loan, câpetenia acelor preoti romani, 
cari la inceputul secl. XVIII s’au unit eu bise- 
rica calvineascâ. Guvernul transilvan, împreunâ 
eu alti domni puternici de confesiunea calvi
neascâ, au voit mai ântâiu ca din mitropoütul 
Atanasiu sâ-çi faeâ un instrument pentru unirea 
Românilor eu calvinii. Aceasta însâ nu le-a succès, 
çi de aceea au sculat în potriva lui Atanasiu pe 
loan Circa, care era preot în Batizhâza (Butez), 
çi care, dupà ce a furat unele càrti din biserica 
clin A.-Iulia, a trecut eu documente false în Mun- 
tenia spre a se sfintî de archiereu, dar neflind 
adeveritâ sfintirea aceasta, el a fost considérât de 
pseudo-episcop. In vara anului 1700 s’a unit 
formai eu biserica calvineascâ, iar guvernul çi 
magnatii lucrau la curte spre a-1 face episcop 
preste Românii, cari s’ar uni eu calvinii. Pentru 
acestea delicte mitropolitul Atanasiu a citât pe 
C. la sinod în Alba-Iuüa, însâ nepresentându-se.

fù prins de servitorii lui Atanasiu, çi înoarcerat 
în Alba-Iulia. Guvernul, îif fnintea oàruia erau 
calvinii G. Banfi çi Nie. Betlen, în 8 luliu 1700 
au intrevenit la Rabutin, comandantul trupelor 
împèrâtesci, pentru eliberai'ea lui C., însâ tara 
résultat. Dar C. totuçi scâpà din prinsoare çi se 
adâpostî în colegiul roformatilor din Aiud, de 
unde agita preo(imea çi poporul ca sà se uneascâ 
eu calvinii. In unele sate, mai vîrtos în (inutul 
Hategului, i-a çi succès a îrifiin(a biserici cal- 
vine romànesci eu rit grecesc. Pe timpul revo- 
lujiunii lui Râkoczy 1703—1711 a trecut pe 
partea acestuia. In fruntea preo(ilor suspeuda(i, 
alungati sau degrada(i de mitropolitul Atanasiu, 
porm, ajutat de Curu^i (partida lui Râkoczy), o 
miçcare atât de puternicà în contra unirii eu 
biserica Romei, încât aceastà unire în doue rân- 
duri a fost în periclu de a fi sdrunoinatâ, preomn 
dovedesc sinoadele din 1707 çi 1711 (inute auume 
pentru înlâturarea acestui periclu. Unii scriitori 
susfin, cà acest C. (pe care Sam. Clain îl nu
mesce din eroare C. »Mihailâ«) este identic eu 
episcopul Dositeu C., care preoum spune Petiu 
Maior, dupà moartea lui Atanasiu (1713) stinfia 
preoti romànesci contrari unirei ou Roma, çi 
dupà acea a trecut în Mararaurëç, unde îl aflâm 
în 1728, dupà moariea episcopului unit loan 
Patachi, sfintind de preoti pe aceia, cari mergeau 
la el din Transilvania. Pentru aceasta siuodul 
bisericei unité tinut în Cluj-Mànàçtur în Nov. 
1728 a hotârît sâ se adreseze la guvern ou lu- 
garea, ca pe episcopul Dositeu sâ-l sileasoâ a nu 
mai sfinti pe nimenea de preot dintre cei ce ar 
merge din Transilvania, çi prin aceasta sà-çi tinà 
promisiunea data episcopului Patachi. (Cf. Nilles, 
Symbolae ; Cipariu, Acte çi fragmente ; P. Maior, 
Istoria bisericei rom. ; Moldovan, Acte sinodale; 
Çaguna, Istoi'ia bisericei ortodoxe; Dr. Grama, 
Istoria bisericei romane unité eu Roma ; Dr. llarion 
Puçcariu, Manual de istoria biser. ; Baritiu, Parfi 
alesB din istoria Transilvaniei.) [Dr. A. Bunea.] 

Circaea L., (botan.) gen din fam. Onagrarieelor, 
cuprinde plante erbacee perenale. Cele 3 specii 
sûnt respândite prin regiunile reci çi temperate 
ale Europe!, Asiei çi Amerioei nordice. In pâr- 
tile noastre cresce prin pàdurile uinede çi um- 
broase din regiunea montanâ G. lutetiam L, 
numitâ de popor Tiliçcâ, etc., iar prin pàdurile 
umbroase çi umede din regiunea subalpinâ cresce 
G. intermedia Ehrh. çi C. alpina L. [Z. C. P.] 

Circasia, teara Cerchezilor (v. ao.), cuprinde 
partea sudioà a teritorului niso-cauoasic Caban çi 
partea vesticà a teritorului Terek.

Circe, dupà mitol. grc. a fost fata lui Helios 
eu oceanida Perse sau Perseis, iar fratele^ ei a 
fost regele Aetes. C. dupà un mit a loouit într o 
peçterâ a insulei Aea (v. mai jos ins. C.), dupà 
ait mit într’un palat zidit din pietri stràluci- 
toare çi încungiurat de lei çi lupi- C. a fost 
servitâ de nimfele rîurilor çi dealurilor, çi çi-a 
petrecut timpul eu . cântece voioà.se, eu (ese- 
turà çi cusâturà, oosànd oâraeçi çi haine fru
moase pentru t)ei çi favori (ii lor. Se oredea ca 
a fost 0 femeie foarte frumoasà çi fermecàtoare 
renumità, care cuuoscea toate ierburile tainice çi 
scia sâ prefaeâ pe oameni în animale. Odisseus 
sosind la ins. Aea, sofii sëi se duo sâ cerceteze 
pe C., care îi ospëteazà un an de 4i^e, apoi u 
préfacé în porci. Numai Eurylochos soapa ca
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prin minvme çi înspàùnêntat povestesce cele în- 
têin plate amicilor remaçi pe limtre, Odisseus 
totuçi se duce - la C. çi pe drum se întâlnesce 
eu Hermes, amicul sëu, oare îl înzestreazâ ou 
desfarmece. Lui Odisseus du i-se întêmplà nimic 
çi apoi C. pe sotii sëi ii préfacé iar în oameni. 
In sculpturâ C. este presentatâ ou un purcel în 
mânâ. C. a trecut çi în mitol. romanâ în nütul 
eu Canens (v. ac.) [Atm.]

Circe, (Kirke), dupa Homer e o insulâ la apus, 
care se crede identicà eu insula Aea, locuinta 
(Jinei C. ; iar traditiunea o pune la termul mârii 
latine çi etruscice. Aci e Circejurn promonto- 
rium sau mous Circaeus, a(}i Circellp în ItaUa, 
delà Terracina spre apus. Insula C. e o stancâ 
de 541 m. înaltâ, de câtrâ mare are mai moite 
guri de peçteri. Dupa mit Argonautii în câlâ- 
toria 1er au ajuns çi la aoeasta insulâ. [Atm.]

Ciroello, çi Monte-C. sau Monte-San-Felioe, 
promontoriu spre vest delà Terracina, pe tormu- 
rile Mârii tyrhenice; o stâncâ de calciu, 541 m. 
înaltâ. Ofere o grandioasâ privelisce pânâ la 
Roma, Capri çi Tesuv. Spre sud-est se aflâ lo- 
calitatea San Felice Gireeo.

CIrcenses, (lat., delà circus) jocuri, întreoerl 
çi alergâri eu cai çi càru]e, ce se [ineau pe un 
teritor oval. Panem et C. (= pane çi jocuri oir- 
cense) cerea plebea destrâbâlatâ dela.guvemul 
Romei.

Circin, compas, instrument eu care se pot 
descrie circuinferinje, sau transporta lungimi. 
?. Compas.

Circinal, (botan.) invertit în spiralâ delà vîrf 
spre basâ.

Circinat, (botan.) prefoliafiune circinatà se 
(jice atimci, oând frunzele tinere, în stare de 
orescere, sûnt învêrtite în partea lor superioarâ 
ca 0 oâije.

Circular, fiat.J în formâ de cerc, ce se miçcâ în 
cero ; sorisoare trimisâ mai niultora sau într'un 
singur exemplar, sau multiplicatâ çi trimisâ în 
exemplare separate tuturor, pe cari îi privesce.

Notà circularà, sorisoarea ce o adreseazâ în 
afaoeri politice momentoase un gnvern trimiçilor 
sëi în strâinâtate ori guvernelor strâine, eu cari 
se gàsesce în legâtun diploraatioe, în soopul de 
a se déclara în oarecare chestiune pendentâ.

Circulatiune, lucrai'ea de a circula, înlesnîrea 
de a se duce çi de a venî.

Cireulapunea sângelui, miçcarea sângelui în 
aparatul circulator. C. a fost descoperitâ de me- 
dwiü engl. Harvey în 1615. Sângele adus prin 
vîna cavâ inferioarâ çi vîna cavâ superioarâ în 
auricolul drept (v. art. inimâ çi vine), trece, îndatâ 
ce aoesta se contracteazâ, în ventricolul drept ; 
acest veutricol se contracteazâ çi el, çi sângele 
este împins în artera pubnonarâ, deunde trece 
in capilarele (v. ac.) plàmâuilor, în plâmâni se 
oxigeneazà çi apoi se întoarce în auricolul stâng 
pnn cele patru vine pulmonare. Auiioolul stâng 
contragêndu-se împinge sângele în ventricolul 
stâng, iar- acesta contragêndu-se îl împinge în 
aorta. Aoi'ta prin ramifleatiunile ei duce sângele 
m tôt [esutul corpului, aici sângele depune în 
teseturi, prin pâre^i capilai'elor, materiile nutri
tive çi oxigenul, çi trage prin ei din teseturi re- 
Œàçijele devenite nefolositoare çi vâtëmâtoai-e 
corpului, ca: ui-ea çi acidul carbonic; eu alte 
cuvinte pierde materiile nutritive çi câçtigâ altele

nenutritive, adecâse préfacé din arterial în vînos. 
Din vasele capilare sângele trece în ramurile 
cele mai fine ale vinelor, çi din acestea în altele 
mai largi, pânâ ce ajunge în cele douë trun- 
chiui'i mari, vîna cavâ inferioarâ çi superioarâ, 
cari îl duc în auricolul drept. Artera aortâ este 
trunchiul cel mai principal, din care pleaeâ toate 
celelalte artere. La ieçirea ei din ventricol dâ 
nascere la doué artere, cari nutresc inima, nu- 
mite coronare. Apoi se ridicâ în faja ar- 
terei pulmonare, se îndoaie în cêtjâ sau în strat 
(st), trece din dosul inimei çi se scoboarâ ver
tical, paralel eu esofagiul çi eu trahea arterâ, 
dând nascere din oârja ei la trei ariere : ântâia 
numitâ truncbiul brachiocephalio drept (bc. d), 
care se bifureâ în o arterâ, ce se ridicâ la cap, 
numitâ carotida dreaptâ (c. d.) çi alta ce merge 
sâ se ramifice în bratul drept, numitâ subcla- 
viarâ dreaptâ (S. d.); a doua merge în partea 
stângâ a capului, numitâ carotida stângâ (C. A. S.) ; 
a treia merge de se ramificâ în bratul stâng, 
numitâ subclaviara stângâ (s s). 8coborându-se 
în jos aorta, dâ nascere la 12 artere, ce merg 
sâ nutreascâ coastele, numite interco.stale, la ar
tere ce nutresc esofagul çi bronhiile ; stràbàtênd 
apoi diafragmul, dâ nascere la o arterâ visce- 
ralâ, numitâ trunchiul coeliac, care se trifureâ 
in 0 arterâ ce nutresce stomacul, coronara sto- 
macicâ, altaficatul, hepaticâ(Y. H.), çi alta la splinâ, 
splenicâ (Ar. SpL), apoi mai dâ nascere la artere, 
ce merg la intestine, numite mesenterice, doué 
la rârunchi, renale (Art. Ben.) douë la organele 
génitale spermatice. Apoi se ramilicâ în doué 
ramuri mai principale, numite iliacele (Art. H. 
Pr.), cari descind çi se ramificâ dealungul picioa- 
relor, luând numiri diferite dupâ oasele pe lângâ 
cari trec: tibralâ, peronealâ, etc. (v. art. Dicrotism, 
Puis, Vaso-motori çi ilustr. p. 845. ) [Dr. N. L.] 

Circulafia la plante. Se întâlnesc la vegetale 
urmâtoarele exemple de miçcâiî circulatorii : 
1) Curenfiiinterniprotoplaamatici. Uneoritoatâ 
massa protoplasme! din interiorul celulei e în 
stare de miçoare rotâtoare într’un anumit sens, 
cum se observâ în celulele iuternodale mai ti
nere, ou 0 mare vacuolâ centralâ, delà Chara, 
Nitella, Valisneria, etc. In acelaçi timp sûnt çi cu
rent! de granulatiuni protoplasmice (raicrosome), 
tôt rotatorii. Mai des se observâ însâ numai 
miçcâri de C. propriu (Jisâ ale granulelor (mi- 
crosomilor) protoplasme!; aceasta când corpul 
plantei e o plasmobie sau o celulâ eu proto- 
plasma separatâ în mai multe bande din causa 
nuineroaselor vacuole. In acest cas pe bandele, 
ce unesc protoplasma parietalâ (aceea ce câp- 
tuçesce membrana celulei) eu acea .din jurul 
nuoleului central, sau delà protoplasma peri- 
ferioâ a corpului spre cea centralâ çi in vers, 
se observâ curentii de microsome, unii centri- 
peti, altii centrifugi, sau 2 curent! vecini de 
acelaçi sens. Cu înlesnire se observâ în perii 
tineri de pe frunze çi tulpini de Urzicâ, Dovleac, 
în perii staminali de Tradescantia, în plasmodiu 
de Fuligo septica, etc. Aceçti ourenti se expücâ 
prin actele de nutritiune intimâ, ce se petrec în 
protoplasmâ. 2) C. apei. In plantele ou râdàcini 
(vasoulare) existâ un curent apos ascendent, ce 
pornesce delà cele mai din urmâ ramificatiuui 
ale râdâcinei pânâ în ultimele frunze. Acest 
cui'ent ascendant, compus din apâ, avénd în ea
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disolvate diferite sâruri minérale, fosfati, azo- 
tati, carbonati, etc., merge j)rin partea plantei 
Dumitâ lemn çi auume prin elemeniele acestuia, 
4ise vase. La plantele din regimiile tempe- 
rate §i reci C. apei începe odatâ eu revenirea 
oondltiunilor favorabile de câldurâ, adecâ odatâ 
eu primàvara, çi se opresce sau e foarte slabâ 
la ÎQceputul iernei, adecâ la finele perioadei de 
vegetatiune, de viatâ activâ a plantei. Uçor se 
poate observa primàvara, când se taie vi^a: pe 
Buprafa^a de seotiune muçtesce licbidul, ce se 
adunà in picâturi, curge jos çi se poate aduna 
in cantitâti pânâ la 1 kgr. ; eliiar daeâ nu se taie 
vita, prin orepâturile coardelor mai bétrâne içi 
face loc acest lichid, çi cade afarâ in picâturi, 
numite de popor >lacrâmile sf. Marii», folosite 
ca leac in durerile de oebi, etc. C. apei delà 
râdâcini pânâ la fninze e datoritâ: presiunii ce 
existâ la locul unde apa e absorbitâ (presiunea 
osmoticâ delà nivelul perilor radicali), çi aspi- 
rafiunü exercitatâ de sus in jos, resultatâ din 
transpiraiiunea (evaporarea) apei la nivelul fmn- 
zelor. Aceste 2 cause explicâ cum apa poate sâ 
se urce în sus, contrar gravitâjii, uneori pânâ 
la iuâliimi de 4sci çi sute de metri, s. e. pânâ 
la virful unui Brad, Eucalypt, etc. Afarâ de 
acest eurent, de direofie constant ascendentâ, 
in plantele vasculare mai sûnt çi al^ii pentru 
substantele temare çi cuaternare sintetisate de 
ele çi cari circulâ ascendant sau descendent delà 
locul, de unde se formeazâ, adecâ din frunze, 
spre locul nnde e consumât (in muguri, virfuri 
végétative), ori unde sûnt puse in reservâ (in 
rhizome, tuberculi, bulbi, seminte, etc.). 3) C. 
gaeelor în plante, din mediul extern in inte- 
riorul plantei $i invers. La plantele aeriane locul 
de strâbatere al gazelor e prin stomate çi len- 
ticele, iar circularea in genere depinde : de tre- 
buin(a, ce are planta de un anumit gaz, si de 
tensiunea variabiiâ, la care se gâsesce acel gaz 
in plantâ çi în mediul extern. [S. Çt. K.]

Circulafiunea bunurilor se numesce trecerea 
bunurilor delà un posesor la altul çi dintr'un loc 
intr’altul pe calea schimbului çi a transportnlui. 
C. bunurilor e causatâ prin divisiunea muncii, 
piin diferinja suprafetei pâmêntului eu privire 
la climâ çi fertilitate, precum çi prin diferinja 
culturalâ a popoarelor çi indivi4ilor, fiind-cà aceste 
diferinie aduc eu sine diferinfe in privinta pro- 
ducerii de bunnri çi in privinta trebuintelor, de 
unde urmeazâ, câ un particular, o cetate, un tinut 
ori O tearâ intr’un fel de bunuri are prisosintâ, 
pe când altele îi lipsesc. Lipsa unora eu prisosul 
altoia se pot acoperi numai pe calea C.-ei.

Circumoislune, tâierea imprejur. Ca popoml 
jidovesc, ca cel aies de D-4eu, sâ se deosebeascâ 
de popoarele pâgâne, in legea veche era prescris, 
ca toatâ partea bârbâteascâ sâ se taie imprejur. 
Legea aceasta ceremonialâ pânâ a4i se observâ 
la Jidovi.

Circiimferinfa, liniacurbâ care limiteazâ cercul, 
V. Cerc.

Clrcumflex, semnul /v, ce se aplicâ dupâ orto- 
grafia foneticâ la distingerea vocalelor : a, e çi i, 
când se intunecâ çi devin nasale: â, ê, î.

Circumnuta|lune, (botan.) miçcare de nutatiuue 
revolutivâ, executatâ de vêrful unei axe (tul- 
pinâ, ramurâ, râdâcinâ) sau de frunzà, de cârcei 
ineri neaplicati pe un suport. In toate aceste !

casuri, vîi-ful lungindu-se se miçcâ în toate 
planurile, çi in acelaçi timp dealungul unei linii 
spirale, încât proiectiunea pe un plan a iniçoârii 
e O spirâ circularà sau elipticâ. 0 invirtiluiâ 
de spirâ se face inti''un timp mai scurt sau mai 
lung. E O miçcare directrice autonoinà, càci va- 
riatiunile de luminâ sau de câldurâ o mai pot 
mieçora ori activa, dar nu o pot opri, nioi nu-i 
pot schimba directia. Acestei miçcâri e datorit 
faptul, câ 0 tulpiuâ invîrtitoare printr'un fel do 
pipâit, plimbându-çi virful jur imprejur atinge 
un suport, in jurul oâruia se va învîrti, sau câ 
un cârcei se poate aplica pe un suport, ori câ 
râdâcinâ, sucindu-çi mereu virful în jos, se 
înfige din ce în ce mai adânc, ca çi un çurup 
într’un lemn, etc. C. se datoresce împrejuràrii, 
câ virful organului la un moment dat nu are 
2 din fetele sale de aceeaçi lungime, una e mai 
lungâ, alta mai scurtâ, çi linia maximulni de 
lungire se deplaseazâ continuu in jurul axei de 
crescere, spre dreapta succesiv ori spre stànga. 
Tulpinele volubile pe lângâ C. mai au çi o miç
care de torsiune, de râsucire ; ambelo soiuri de 
miçcâri eu înlesnire se pot observa la asenienea 
plante, când alungindu-se cautâ sâ se învîrteascâ 
in jurul suportului (o sfoarâ, un bët, tulpina 
altei plante). [S. Çt. E.]

Clrcumpolar, ceea ce se aflâ în jurul unui 
pol; regiuni C.-e, regiunile afiâtoaie în jurul 
unui pol al pâmêntului; mare C.-à, marea diu 
jurul unui pol ; stele C.-e, acele stele, cari pentru 
un anumit loc de observatiune nu apun nici 
odatâ, remânênd totdeuna deasupra orisonului; 
la equator nu existâ stele C.-e, la poli însâ într’o 
parte a anului çi soarele e C.

CIroumpolar-arcticft, numire sinonimâ pentru 
flora boreal-arcticà (v. ac.)

Circumstan^e atenuante ^1 agravante, cause 
de mieçorarea resp. agravarea pedepsei ; în le- 
gislafiunea modernâ sûnt lâsate eu totul la apre- 
tiarea judecâtorului çi de régula nu sûnt înçirate 
taxativ sau explicativ, ci li-se dâ numai nüjiunea. 
Efectul lor este, câ cantitatea pedepsei, ce 
se dâ în un cas concret, are sâ se apropie de 
minimul resp. maximul pedepsei stabilité în lege 
pentru infracjiunea de sub întrebare. Fiind C. 
atenuante în prépondérants, pedeapsa se poate 
modiûca, în modul prevé4ut in lege, nu numai 
cantitativ, ci çi calitativ în o pedeapsà mai 
uçoarâ. (Of. Cod. pen. rom. titl. VI çi Cod. pen. 
ung. §§ 89—91.) ^

Circumvala^iune, Unie de fortificatü de pâment, 
ridicate de asediatori împrejurul unei oetàtiçj de- 
stinate a se opune ataourilor çi sfortnrilor fâcute 
de apëràtorii cetâtii, ca sâ rupâ linia de invértire.

Cireada, v. Cârd.
Cireasa, fruotele comestibile de Prunus avium 

L. (v. ae.)
CIreaÿa-ovreiului, numele vulgaral plantei rny- 

salis Alkekengi L. (v. ac.) i .
Clrenaica, (Cyrenaica, Kyrenaicn), tinu': in 

partea nordicà a Africei, acum Barka (v. ac.). 
C. a fost colonisatâ diu Thera pe la 630 a. Cbi.,
524 ajunse subPerçi; Ptolemeus Lagi o uni eu 
Egiptul, formând o aliantâ de cinoi oraçe

.._ _ ... S0C1. vilpolis); 67 a. Chr. prov. romana; lu
d. Chr. fù cuceritâ de Arabi. Capitala Kyrene.

Cirenaici, ffcoala eirenaiett), çooalà filosofica, 
întemeiatâ de Aristippos (v. ac.).
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CIrepcSutf comunâ ror. çi parochie, eu moçie 
boiereascà în Bue., eâp. çi j. Siret; eu 1-277 leo. 
(1083 ort., 143 eat. çi 51 mes.), çeoalâ primarâ; 
posta, telegraf, statiune de cale ferata.

[Dr. I. G. Sbiera.J
Cireÿ, numele vulgar al arborelui fructifer 

Prunus avium L. (v. ac.)
Cires, 1) munte în Rom., j. Buzëu, pl. Slânic, 

1166 m.
2) Cirefu, com. rur. în Bucovina, câpit. si 

j. Storojinet, atinen(à la paiochiile Budinet çi 
Davideni, ou mosie boiereascà. Are 1304 loc. 
(860 ort., 233 eat. çi 211 mes.) çi çcoalâ primarâ.

Cire^ar, v. Botgros.
Ciri, prelungirile parapodiilor, cari servesc ca 

organe de respiratiune. v. Viermi Cliaetopo(}i.
Ciribirl, denumirea Istro-Românilor din partes 

Slavilor çi Italienilor din Istria. Cuvêntul C. n’are 
nici O legàturâ eu cuvêntul »Cici« (v. ac.), ci 
este un ternien de batjocurâ despre limba Ro- 
mâniloT, care pentru urechia strâinilor sunâ ca 
0 ciripire. (v. Istro-Români.)

Ciril Alesandrinlan, sf. pârinte al bisericii, n. 
în Alexandrin, unde ca succesorul unebinlui sëu 
Teofil a urinât pe scaunul patriarchal al Ale
xandrie! la 412 d. Chr. ; renumit pentru zelul ou 
care, în contrapatriarchului Nestorie delà Constan- 
tinopole, a apërat vrednioia de marna a vergurei 
Maria. C. a contribuit la condamnarea lui Nes- 
torie în sinodul delà Epbes (431). A sciis apo- 
logia creçtinâtâtii în contra împëratului lulian. 
t 444 d. Chr.

Cirll Lucarls, patriarch îh Alexandrin, h. în 
Candia pe ins. Creta la 1568 ; dupa ce primi prima 
mstrucfiune delà Meletie Pega (mai târcjiu Pa
triarch în Alexandria), a mers la Venetia çi la 
Padua pentru perieetionare în studii. Dupa aceea 
fâcù mai multe càlàtorii în Germania, çi a pe- 
trecut niult timp în Geneva çi în Belgia. A ajuns 
mai târ(jiu reotor al çooalei renumite din Ostrog; 
a participât la adunarea din Brest (1595), unde 
a combâtut unirea bisericei rutene eu bis. apu- 
seanâ. Ajungênd magistral sëu Meletie patriarch 
în Alexandria, a mers acolo çi întrând în statul 
preotesc a fost promovat la gradul de arohi- 
mandrit. Când Sigismund III, regele Poloniei, 
scrise lui Meletie, ca sa favoriseze unirea Ru- 
tenilor, aoesta trimese eu respunsul sëu negativ 
pe C., care scàpà numai eu fuga de mania re- 
gelui. Muiind la 1602 patriarchul Meletie, îi 
urmà în scaun C., care sta în legàturâ ou cei 
mai însemna(i corifei ai reformatiunei. La 1621 
C. ajungênd patriarch în Constantinopole, în- 
cepù a da pe fa(â apleoàrile sale càtrâ învètà- 
turile reformatorioe ; 1629 apârù în Geneva sub 
numele sëu o confesiune a bisericei ortodoxe, 
care con(inea doctrine oalvinesoi. Pentru aceasta 
çi-a câçtigat mulji adversari atât din sinul bise- 
ricei sale, oât çi în biserica apuseanà, care nu 
vedea eu ochi buni succesele reformatiunei în 
Orient. C. în mai multe rânduri a scâpat de 
destituire çi exil prin întrevenirea protectorilor 
sëi (ambasadorii Olandei çi Angliei); mai pe 
urmà denuntat la sultanul Murad IV ca om 
periculos pentru siguranta statului, fârâ nici o 
cercetare fù prins, dus pe o luntre în mare çi 
acolo sugrumat. Corpul lui, fù prins de nisce ma- 
rinari çi îngropat, apoi dupà (Jece ani înmor- 
mêntat eu toate onorurile de câtrâ urmâtorul

patriarch, Partenie. Fiind-câ prin înclinârile lui 
C. spre reformatiune s’a produs mare nesigu- 
rantâçi turburare în spiritele credincioçilor biee- 
ricei orientale, Petru Movilâ, mitropolit în Kiev 
a aflat de lipsâ sà compunà o confesiune a bise
ricei orientale, care primindu-se în 1642, mai 
àntâiu în sinodul din laçi, apoi în cel din Conetan- 
tinopole, a ajuns a fi normativâ pentru întreaga 
bisericâ a ’resàritului. (Dr. II. P.]

Ciril çi Metodlu, apostolii Slavilor, frati, do 
orig. greoi, n. în Solnn, câlugârindu-se au fost 
trimiçi de patriarchul din Constantinopole ca mi- 
sionari pentru a îiitroduce creçtinismiil la po- 
poarele slavice. Ei convertira la creçtinisin mai 
ântâiu pe Bulgari, botezând pe principele lor 
Bogoris la 861 ; de aici çi-au extins misiuuea 
la oelelalte popoare slav. de sud, apoi in Moravia 
la Cehi. In scopul misiunii acesteia C., care era 
înzestrat eu sciinte filosofice, a oompus un al- 
fabet acomodat 1. slav., numit dupa el alfabetul 
oirilic; au tradus în slavonesce sf. Soripturà çi 
liturgia bis. orientale, pe care au întrodu.s-o çi în 
biserica Moravilor. Din aceasta causa au ajuns 
în diferinje eu papa. C. f la 868, iar Met. la88o.

Cirile, slave, literele alfabetului compus de 
Ciril (v. ac.) din deosebite semne, dupà analogie 
celui grecesc, çi perfectionat de urmaçii lui Ciril 
çi Metodiu. Éle au fost întroduse între Romani 
deodatâ ou 1. slavonâ în biserica çi în stat çi 
mentinute pânà la 1838; iar de atunci, reduse 
la numërul simetelor limbei romûne çi ameste- 
cate eu câteva litere latine de càtrâ Eliade R., 
sub nume de ^alfabet dviU, pnnâ la 1860, când 
au fost înlocuite eu alfabetul latin. (Cf. »Si- 
stemele ortografice eu litere cirile çi latine çi 
scrierea limbei romane», de lonaçcu Romulus. 
Bue., 1894, ed. II.)

Cîrjâ Luca, boier moldovean, trimis de sfatul 
lui Stefànità-Yodâ çi dupà îndemnul hatmauului 
Luca Arbore sâ încheie eu Polonia un tratat 
de perfectâ egalitate contra Turcilor, (Dec. 1.Ô18). 
Retrimis preste 5 ani a reînoi legàturile rupte 
de un caprit al Domnului, C. L. tinl\ (1523) o 
elocuentâ cuvêntare, dibace în aloàtuire çi bo- 
gatâ în destàinuiri istorioe, spre a dispune pe 
regele Poloniei, ceea ce face din C. L. primul 
orator roman. Resultatul a fost nul, prin inter- 
venirea îndrâsnea(â çi hotàritoare a lui Vodà.

Cîrmîz, numele popular al plnntei Phytolacca 
decandra L. (v. ac.). ,

Cirrhosa, (ined.) în anatomia patologicâ in-- 
duratiunea çi sbârcirea unui organ, în deosebi 
a ficatului çi rinichilor, în urina unei inllama(ii 
cronice.

Cirri, (botan.) sau Cirrhi, nisce organe de sus- 
(inere ce se învêrtesc în spiralâ îniprejurul unui 
suport çi în jurul lor; semai numesc çi cârca. 
Ca originâ ei pot fi : sau râdâoini adventive ae- 
riane, sau portiuni de ramuri, ori ramuri întrog1! 
eau sûnt pejioluri de frunze, sau C. e produs de 
nervura medianâ a limbului, ori de ultima fouola 
a frunzei penati-oompusà, sau ultima pareone 
de foliole a frunzei oompuso, .sau petiolul oomun 
devine întreg C., iar foliole nu se desvoaltà, sau 
frunza întreagâ devine C. simplu ori G. ranu-- 
ficat. Ori çi carc le-ar fi origina, C- oand sun 
tineri au circumnutatiuiie (v. ac.) çi sunt sen- 
sibili la contact çi presiune. Dacà vîrful lor atinge 
un suport, al càrui diametru în genere nu trebue
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sa fie mai mare ca diamétral C., atunci fata 
în contact eu suportul se mai scurteazà, fata 
opusâ e mai lunga ; din aceastâ causa vîrful C. 
se îndoiesce çi se aplicâ pe suport. Astfel, noui 
puDcte fîiud apâsate, neegalitatea între cele 2 fete 
se mentine, iar C. se sucesce spiral în jurul su- 
portului. Pe urmâ miçcarea spiralâ e transmisâ 
çi portiuuei libéré a C., çi deci aceasta se va 
Buei iar spiral, ântâiu spre dreapta, s. e., apoi 
pe stùnga, sau invers. Unii C. sûnt foarte sen- 
eibili la contact çi abia atinçi, dupa sourt timp 
se çi îndoiesc.

Cirriform, (botan.) ce se aseamenâ eu un Cirr, 
eu un cârcel.

Cirripede, Cirrhipede, Cirrhopode, grapà de 
crustacei, la cari mai multe din membre sûnt 
provëfiute eu apendice foarte lungi, cornoase, 
numite ■ Cire. Cuprinde genurile ; Lepas, Ba- 
lanus, etc.

Cirrus, (lat.) norii ce planeazâ la o înâltime 
de ca. 13 km. în forma de înerefituri lungà- 
re(e; probabil se compun din mici cristale aci- 
culare de ghiata çi de régula au coloare albâ 
sau gâlbenie. [V. B.]

Cirsium DC., (botan.) dupa unii botaniçti si- 
nonim eu Cnicus, gen de plante din fam. Com- 
positelor, trib. Cynaroideae, foarte înradit\cu 
Carduus, de care se distinge prin pap plumos, — 
respândit pe întreaga,emisferâ borealâ extrâ- 
tropicalâ. Cele mai comune specii delà noi sûnt: 
C. lanceolatum Scop., »S c a i u 1«, pe locuri inculte, 
lângâ drumuri, etc., C. oleraceum Scop., »Crâ- 
puç nicul», pe locuri umede çi C. arvense Scop. 
•P à I à m i d a«, o buruianà greu de extirpât din 
ogoare. [A. Pr.]

Cirsocele, (med.) v. Taricocele.
Cirta, numirea veche a oraçului Constantine 

(v. ac.).
Cis, (lat.) dincoace ; în terminologia musicalâ 

germ. = do diez.
Cis, Ciz, pasere, v. Cintez.
Cisa, La, pas in provincia italianâ Massa e 

Carrara, în Apennini Ligurioi; conduce delà 
Parma la Spezia.

Cisalpin, dincoaci de Âlpi (mânecând delaRoma).
Cisalpina, Repuhlica, se numia statul proclamât 

de Napoléon I la 28 lunie 1797 çi recunoscut de 
Austria prin pacea delà Campo-Formio. Se com- 
punea din Lombardia, Mantua, Bei'gamo, Brescia 
?i Cremona, Verona çi Rovigo, Modena, Massa 
çi Carrara, Bologna, Ferrara çi Mesola. 1802 s^' 
numit Republica italianâ, iar delà 1805 piinâ 
1814 regatul /ialia.

Gallia C., v. Gallia.
Ciscaucasia, v. Caucasia.

^ Ciselare, prelucrarea, sculptarearnietalelor eu

Cisio-lanus, în evul mediu un fel de calendar, 
coinpus din 24 hexametri latinesci eu 365 silabe, 
in care se înçirau serbâtor'ile. Se învetau în 
çooala de rost ; se mai foloseau âneâ pe la 1600.

Çisium, fiat.J la vechii Romani oteleagâuçoarà, 
Rasa de màgaii. '

Cisla, in pribcipatele române sistem de a 
stringe contribntiunile ; se repartisa o sumâ oare- 
care pe satul întreg, iar locuitorii liotariau apoi 
intre ei, eût se plâteascâ liecare.

Cislaitania, termin neoGcial prin care, în Austro- 
Ung., delà dualism încoace (1867), se numesc te-

rile dincoaci de Leitha (luând ca punct de plecare 
Viena), spre deosebire de Translaitania (terile 
dincolo de Leitha).

Cislàu, com. rur. în Rom., j. Buzëu, situata la 
împreunarea rîului Bâsca Chiojdului eu Buzôul ; 
e formata din oât. : Bâràsci, Buda, C. çi Scâriçoara 
eu subdivisiunile lor avênd în total 2586 loc. 
(Dict. geogr. 1892). Terenul coin, e muntos çi 
contine substanfe minérale, ca: pâcurâ, care a 
început sa se exploateze, sare, fier, ç. a. Com. 
are 4 biserici çi 1 çcoalâ. Cât. de reçedintà e C. 
eu 1140 loc. Aici se fac 3 tîrguri: la 9 Martie, 
8 Sept, çi 20 Dec. Pe teritoral acestei com. a 
stat oarecând schitul Aninoasa çi Crâciunesci, 
iar în cat. Buda palatal Doamnei Neaga; din 
toate a()i abia se mai cunosc ruinele. Vrednicâ 
de amintire este mai aies fosta màndstire C., 
care astâ()i servesce ca bisericâ de mir, zidita 
dupa tradifie pentru ântâiaoaràdeDoamnaNeaga, 
carea strâmutà aici câlugàrii delà schitul Ani- 
noasa; episcopul Buzëului, Metodie, a rezidit-o la 
1749, iar episcopul Chesarie o edificà din nou 
la 1829. Din casele, ce o îneungiurau, ar)i n’au 
mai rëmas decât câteva odâi, în cari s’a instalat 
primâria.

Cismiglu, grâdinâ publicâ în Bucuresci (v. ac.)
CIsnàdie, (magh. Nagy-Disznôd, germ. Heltau), 

com. rar. în Trans., cottul Sibiiu, eu 3225 loc. 
Saçi çi Romani (493). C. e situata in o regiune 
romanticâ, casele çi stradele sale îi dau o înfâ- 
toçare de oraç. Pânâ în timpul mai nou industria 
de postav a C.-ei era însemnatâ, însâ în urma 
resboiului vamal eu Remania a decâ4ut. Bconomia 
de câmp çi în deosebi gràdinàritul se cultiva în 
mod rational. Comuna e luminatâ eu electricitate.

Ci8nàdioara,(magh.Ki.s-Disznôd.germ.Michels- 
berg), comunâ rar. în Trans., cottul Sibiiu, eu 
985 loc. Saçi, cari împletesc pâlarii de paie çi 
corfe çi cultiva gràdinàritul. C. e cunoscutâ çi 
ca vilegiatarâ; aici se aflâ çi un stabiliment de 
idroterapie. Pe dealul din mijlocul comunei se 
vëd ruinele unui castel din secl. XIII.

CIspadana, Eepuhlicâ, întenieiatâ (împreunâ 
eu republ. transpadanâ) de generalul Bonaparte 
în 20 Sept. 1796, dupa lupta delà Lodi. La în
ceput cnprindea Modena, Reggio, Ferrara çi Bo- 
logua..Constitafiunea era asemeneanu a Franciei. 
Lângâ directoriul de 3 era senatul mai mare 
din 60 membri, çi senatul seniorilor, compus din 
30 membri. Statul era împâitit în 10 departa- 
mente çi avea un milion de locuitori. 1797 a fost 
încorporatâ în republica cisalpina. [T. F.]

Cisrenana, Republica, stat sub protectorat frc., 
care, dupa învingerile trapelor fi'anc. revolufio- 
nare, era sâ se formeze 1797 dealungul fermului 
stâng al Rinului çi avea sa cuprindà oraçele : Co- 
lonia, Bonn çi Aachen. In urma pâcii delà Campo- 
Formio acest stat nu s’a réalisât.

Cissampelos L, (botan.) gen din fam. Menis- 
permaceelor, trib. Cissampelideelor, cuprinde 
arbuçti sarmentoçi. Se cunosc vr’o 18 specii bine 
distincte, dintre cari 12 cresc în America tro- 
picalâ, 5 în Africa çi una respândità prin re- 
giunea tropicalà a globului. Uneori se culrivâ 
prin florârii calde ca plante ornamentale. Aça 
este C. Partira L. çi C. maurüiana Pet. Th.

[Z. C. P.J
Cissey, E. Louis Oct. Courtot de, general çi 

om de stat franc., n. 1811 în Paris. S’a distins
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în resboinl crimeio delà 1854; în reBboiulfranco- 
teutonic (1870) a comandat divisia 1 din corpul 
al 4-lea çi a participai la luptele din ju ml Metz-ulni. 
1871—73 çi 1874 ministm de resboiu, iar apoi 
comandant al corpului de armatâ din Nantes. 
1880 a fost dimis dm armatâ în arma unui procès 
scaudalos. f 1882.

Cissoida, (grec.) o curbâ geometiicâ care aduce 
la forma en contuml foaei de iederâ. Aceastâ 
curbâ este célébra în istoria geometriei. Ea a 
fost imaginatâ de Diodes (nâscut eâtrâ 550 d. Chr.) 
pentru a puté însera doue medii propor^ionale 
intre 2 lungimi date, ceea ce îi era necesar la 
deslegarea faimoasei problème a duplioatiunii cu- 
bului çi a triaec(iunii arcului.

CIssus L., (botan.) sinonim eu genul Yitis L. 
(v. ac.)

CIst —, (Cista, Cisterei, Cisiita, OistotomiaJ 
V. Cyst — (Cysta, Cysterci, Cy'stita, Cystotomia).

Clstaceae, (botan.) mica familie de plante pere- 
nale herbacee sau lignoase, dicotyle, thalamiflore, 
eu placenta(ie parietalâ. Cele mai importante 
genuri sûnt Cistus (v. ac.) çi Hélianthemum 
(v. ac.) [A. Pr.]

Clsterclanl, numi^i în Francia çi Bertihardini, 
ordin câlugâresc rom.-cat., întemeiat la 1098 do 
sf. Robert ; îçi au numele delà prima mânâstire 
Cistercium (Citeaux) lângâ Dijon. Pe la 1250 aveau 
preste 1800 abatii în Francia, Germania, Engli- 
tera çi Scandinavia; aiji însâ se mai adâ numai 
putine. C. întreceau odatâ prin influenja çi averea 
lor toate ordinale câlugâresci ; ei au fost mâestrii 
architecturii în Germania esticâ çi au înti’odus 
stilul gotic în Spania. (Cf. lanauschek, Origines 
Cisterciensiuni, 1877.)

CIsterna, reservoriu, în care se adunâ apa de 
ploaie înainte de folosire.

Clstophore, Gistophorug, în veebime o monetâ 
în Asia mica, valora cât 4 drachme (v. ac.). Içi 
avea numele delà o oistâ, încungiuratâ eu o cu- 
nunà de struguri çi iederâ, bâtutâ pe o lature, 
pe ceealaltâ se vedea numele oraçului, care a 
bàtut moneta.

Clstudo, (zool.) y. Broasce jestoase.
Cistus L., (botan.) gen de plante îndecomun 

lignoase, mediteranee, din fam. Cistaceelor. Or- 
ganele végétative mai aies foile tuturor speciilor 
sûnt acoperite eu péri, ce secrejioneazâ un pro- 
duct reçinos-balsamic: »laudanul« (ladanum), 
odinioarâ atât de renumit în medicinà, eu deo- 
sebire ca preservativ contra" ciumei. Astàdi el nu 
se mai folosesce deeftt spre a afuma apartamen- 
tele. Specii de C., s. e. C. albidus L., G. lada- 
niferus L., C. monspeliensis L., ç. a. se cultivâ 
în grâdini ca plante ornamentale. [A. Pr.]

Cltadela, un oraç curât militar, fâcend parte 
din sistemul de apërare a unei cetâ]i, de care 
însâ e despâr]itâ prin un zid sau un çan] çi câreia 
îi poate servi de redutâ. Dimensiunile ei sûnt 
mici çi uneori se reduc la o simplâ casarmà. 
Ele au înlocuit pânâ la un punct oarecare ve- 
chile castele.

Clta^lune, reproducerea în toemai a vr’unui 
pasagiu dintr’un autor; actul prin care cineva 
este chiemat înaintea autoritâtilor.

Citera, nume dat de unii semtori instrumen- 
tului musical numitîn 1. germ. Zither, roman. 
IM t e r â (v. ac.) In seclii treouti numele de Gitra, 
Cetera, Giatola, Citela, çi altele se dâdeau unor

instmmente eu coarde piçcate, eu ladâ de re- 
sonantà în general piriformâ, eu gàtul foarte 
lung çi de obiceiu pui-tand divisiuni. NuniëruI 
coardelor a variât mult, fârâ ca aceasta sa io- 
fluenjeze asupra numelui, care nu varia decât eu 
localitajile çi eu capriciul factorilor. Déjà din 
seclul trècut sûnt ieçite din us. [T. C.]

Citraconic, acid, résulta prin hidratarea în 
contact pfelungit eu apâ a producteloi- de des- 
tilare uscatâ a acidului citric. Este un acid bi- 
basic. Se presintâ sub forma de cristali pri.s- 
matici, solubil în 8l,/0 apâ, în alcool çi eter, 
fusibil la 80°. La 100° se transformà în acid i/o- 
conic, iar la 212° se de.shidrateazà çi destileazà 
anbidrida citraconioâ. C. e fârâ miros çi ou un 
gust acru-amar; sârurile sale sûnt bine orista- 
lisate çi corespund formulelor : 03 H5 O, M, sau 
C5 H4 04 (M,)s. [V. e. B,]

Citrati, sârurile acidului citric. (v. ac.) Ei pot 
résulta din inlocuirea a 1, 2 sau 3 atomi de 
hidrogen din acidul citric prin metale, aça ca 
putem avé seriile de citrafi : C6 H7 O7 M1, C 
H6 O7 (M1)*, C# H6 O7 (M1)8 al patrulea atom de 
hidrogen neputàndu-se înlooui decât foarte greu 
(C. tetracupric.) C. se întàlnesc în naturà în 
plante, precum; C. de calciu în ceapa, cartofi 
crucji, sfecle cmde, etc. In general ei sûnt so- 
lubili în apâ; présenta lor în o .solutie a unei 
sari de lier, aluminiu sau manganez iinpiedecâ 
precipitarea prin hidratü alcalini. C. de fier çi 
de magnesiu nu posedà gustul caracteiistic al 
sârurilor de magnesiu çi fier çi se întrebuinteazâ 
în medicinà. G. organici, sau eterurile citiioe,sfint 
putin impoi’tanti. C. metalici se prépara de or- 
dinar prin actiunea acidului citric asupra hidra- 
tului sau carbonatului metalic în solutiune sau 
in presentâ eu apa. Unii, precum C. de argint, 
de ceriu, etc. sûnt insolubili çi se obtin prin 
dublâ descompunere. C. încâkjiti la 230° se des- 
compun, colorându-se. [V. G. B.j

Citric, acidul, V. Acid
CItrin, varietate galbenâ de quarz, întrebuin- 

tatâ în bijuterie.
Citrinella alpina, pasere cântàtoare din fam. 

Fringillidelor ; fruntea, j urul ochilor, guça çi fâloile 
verde-gâlbenii ; pe foie galbenâ, la oeafà, de 
laturile grumazilor çi pe lângâ urechi surie ; mau- 
taua çi umerii, pe basâ verde olivinâ, eu vergi 
întunecate pëtate; basa cotjii gâlbenie; penele 
plutitoare din aripi sûnt negre întunecate eu 
dungi ver(}ii çi pete sure la vîrf; aooperitoarele 
aripelor çi co^ü verde-olivine ; ciocul de coloare 
roçieînchisâçipicioarelegalbene-uegrü. Feineiuça 
e mai micâ çi mai mult de coloare surie. Lun- 
gimea ei e de 12 cm., lung. aripelor de 8 cm. 
çi a cotjii dé 5"5 cm. ; petreoo prin locuri mun- 
toase, în Alpii apuseni çi Asia mica; se nu- 
tresce eu tôt felul de seminte. [V- B-]

CItronat, se numesce în comerciu coaja verde, 
necoaptâ zaharisitâ delà fructul unei speoii de 
lâmàie (v. çi Citrus). Se fabricâ în Italia çi 
Corsica. ,

Citropten, o massâ solidâ ce se sépara diii 
oleul de lâmâie (Oleum citri) expus inlluentei 
aerului çi luminei. Se întrebuinteazâ in pui- 
fumerii.

Citrullus Schrad., (botan.) geu de plante dm 
fam. Cucurbitaceelor, trib. Gucumenneae, i°ai 
înrudit eu Gucumis (v. ac.), de care se distinge
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prin carcei ramificati. Cuprinde numaidouë speoii 
estmediterane : G. vulgaris Schrad. ?i C. Colo- 
cynihis Arii. Fructele celei dintâiu sûat feome- 
stibile, cunoacute subnumireade »pepene verde»; 
pulpa fruotelor celei din unnâ se foloaesce în me- 
dicinà oa extract sau tincturâ drastic purgativâ.

[A. Pr.J
Citrus L., (botan.) gen din fam. Rutaceelor, 

liib. Auj'antieelor, cuprinde arbcri sau arbuçti 
mai adesea spinoçi; are vr’o 5 specii, ce cresc 
in India tropicalâ çi în Australia, se cultiva însâ 
foarte mult în mai toate regiunile calde ale 
globului din causa portului 1er decorativ, pentru 
üorile lcr odorante çi albe, eniblema virgicitâ^ii, 
preoum ?i pentru fructele lor comestibile çi re- 
eoritoare. Speciile cele mai cunoscute sûnt; C. 
Auraniium L., vulgar Portocal, C. I/imonum 
Risse, vulg. Lâmâiu. G. medica L., etc. Frun- 
zele de Pertocal sûnt întrebuintate sub forma de 
infusiune oa diafoi’etice sédative; scoarÇa fruc- 
telor posede proprietati vermifuge, tonice, sto- 
raacbice çi carminative. Fructele de C. Au- 
rantium L. cunoscute sub mimele de Portocal e, 
sûnt ceinestibile, recoritoare; lâmâielesûntîntre- 
bnintate în medicinâ spre a face limonade re
coritoare preoum çi la buoàtârie ca condiment; 
iar fructele de C. medica L., numite Chitre, se 
întrebuinfeazâ spre a face duloeatâ. Scoarfa 
fructelor de Citrus servà la prepararea unor 
licheruii fine; iar din scoarta de C. Bergamia 
Risse se fabricâ esen^a de Bergamot.

[Z. C. P.]
Citfagov, P. Vasilieoici, admirai rusesc, □. 

17B2. A oomandat armata, care avea sa împie- 
dece pe Francezi a trece Bei-esina, dar a fost 
bâtut. Fiind acusat din causa aceasta, s’a dus 
în strâinâtate. Neurmând provooârii din 1834 de 
a se rentoarce în patrie, a fost despoiat de mo- 
çiile sale, f 1849. A scris : Retreat of Napoléon, 
1817; Mémoires inédits, 1855.

Citta Vechia, odinioarâ capitale insulei Malta, 
ou 6152 loo. (1881), eu o frumoasâ catedralâ ?i 
catacombe.

City, (engl., pron. siti), ora?, în spécial centra 
comercial; in Londra partea cea mai veche a 
oraçului.

CiubSr-Vodâ, numele popular roman, dat prin 
asonan(â,generalului ungur Petru Caupor. Acesta 
fuaese trhnis (1448) de loan Corviu de Huniade 
lu Moldova ca sa punâ çi sa apere în tron pe 
Petru_ 111 (flul lui Alex. c. Bun) de al(i compe- 
(itori înrudifi. Preste 1 an, stricându-se eu Petru, 
remase el Domn 2 luni (1449), ceea ce a oca- 
sionat nascerea poreclei de Ûiubâr, pânà la ocu- 
parea tronului de Bogdan II (fiu nat. al lui Alex, 
c. Bun). Tradifia a fâcut din el un erou de basm, 
inànoat de guzgani. (Cf. Rev. ist. arch. fil. II, 185 ; 
Ponv. Lit XVI, 285.)

Ctubofica cucului se numesce în Moldova Pri- 
mula officinalis Jacq. (v. ac.).

Cjubuc, pipâ, lulea turceascà eu (eve lungâ.
Cille, (magh. Csik)^ comitat în 1rs., eu teritor de 

1493 22 km*, çi 114,110 loc., (93,415 Secui. 18,532 
Rom. gr.-cat., etc.) C. se Imparte în 5 regiuni etno- 
^ance deosebite; Giurgeu (Gyergyé), C. de sms, 
Gdejos, Caso»(Kaszon) si Ghimeg (Gyimes), cari 
pana la 1874 au format cele 3 scaune secuiesci 
ou administr. deosebità (Csik-Szék, Kâszon-Szék 
çi Oyergyô-Szék). Secuii din aceste scaune în urina

tradi(iunilor ist. si a legislatiunii Ungariei (Tri- 
partit partea III, titl. 4, Verbôczy) au fost nobili 
eu legi^si institu(iuni privilegiate. Cott. C., eu 
sediul în Cs.-Szereda, se imparte în 4 cercuri 
prétoriale: 1) C. desus eu resed; în Cs.-Szépviz;
2) Cason-C. de jos eu resed. în Cs.-Szent-Mârton ;
3) Gyô-Szent-Miklos eu sediul în aceasta comunà ;
4) Tulghes eu sediul în aceasta oom. Se afia în 
cott. C. un oras eu magistrat si 65 com. Românii 
gr.-cat au un protopopiat în G. St. Miclàus. 
(Cf- Geografia Ardealului. Blaj, 1866 de I. M. 
Moldovan ; 'feara noastrâ. Sibiiu, 1894 de Silv. 
Moldovan; Çem. ven. cler. archid. Blaj, 1896; 
Csikmegyei Fiizetek, Cs. Szereda, de Vitos Mozes ; 
Csikmegye fôldrajzade Jozsa Sàndor. Gyé-Ditrô, 
1887 ; Orbân Balàzs, Székelyfôld leiràsa II, 1869.)

[E. C.]
Ciuc, Munfii, ramifioafiuni din Carpafii trans. 

estici, cari despart Romània (Moldova) de câtrâ 
Tis., îmbrâtosind si despàrfind cott C. de cott. 
învecinatCj totodatâ strâtàindu-1 în 5 (inuturi. 
Mun(ii C. in partea cea mai mare sûnt acoperifi 
de brâdet si pufin fâget. Piscurile mai însem- 
nate sûntla nord Câlimanii, resp. Dealu-lat, Coada- 
vaeü, Cerbul, Voivodeasa, Bradu-ciont, Râcates, 
Dregus, Steja si Negoiul (delà 1216—2100 m.), 
din cari isvoresc rîurile: Neagra, Bistricioara, 
Calimànel, Valea, Puturosul, Ilva si Rëstosnea; 
la nord-est Rotunda 1411 m., Oboina 1674 m., 
Harlagia 1482 m., Muncel 1692 m., Ciblesul mare 
si mic 1301—1641 m., Pâltinis, Etâcotes, Alcoza, 
Çermasul mare s* mici Pietrile rosii 1511 m., 
Dobreanul, Jidanul 1482, Highisul, Comarnicul, 
Bistra, Ivanâs, Flora, Tareâu, Priziop, A(a, Vid, 
Sarman, Pi-icska 1545 m., Tatarul, din cari is
voresc multe rîuri: Putna, Teleoul, Damucul, 
Valea-Jidaiiului, Bioazul; la est Hagyinasul, Ba- 
lanul, Fekete-rézul si Gretezul, din cari isvoresc 
Ültul si Murësul. Figes, Poganyul, Balvanyul, din 
cari isvoresce Szépvizul; Tapa 1660 m., mun(ii 
Ghimesului, din cari resar rîurile : Sul(a, Câ- 
runta, Trotusul, Çimleul, Câpurer, Borda, Vojca, 
Ciobanos; lasud munfii Casonului, Piripiu, Uroon, 
Comsa, iar la vest Hargita eu piscurile : Galusa 
1798 m., Nyisterul,Herke,Tiijak, Bacâul, muntele 
Cucului 1560 m., Mitaciu 1020 m., Fa(^ Delhigiu 
1694 m., iar la vest mua(ii Gurghiului: Tâtarca, 
Cristigiul 1154—1688 m., Buneasa, Fâncelul, 
Bëtrâna 1634 m. .si Mâgura. Din muntii C. mai 
isvoresc : Uzul, Casonul, Racosul, Vaciarciul. Fi- 
sagul afiuenfii Ôltului ; Efeveder, Tekereul, Belcia, 
Ditiâul, Jolotca si Çermasul, în dreapta Murè- 
Sului, iar de-a stânga : Çoimul, Borzonul, Bafta, 
Sineul, Moitonca si Càlnaciul; dm muntii com. 
Cartfalâu resare Têrnava mare, iar din ai com. 
Alfalâu Têrnava mica. Atât muntii eût si rîurile 
Si-au pàstrat pànâ acum numirile rotn.-slavice.

[E. C.]
Ciuc-Sereda, (magh. Gsik-Szereda), oras eu 

magistrat, capitala cott. Ciuc, eu 1789 loc. (1891), 
gara calei ferate; tribunal, judecâtorie eu carte 
fund., scoalâ agron., civilà de fete, asil, spital 
public; scoalâ de industrie si (esut, fabricâ do 
bere, sediul mai multor reuniuni cuit. C. S. în 
documentele vechi se numesce : Oppidum Mer- 
curium, însemnat pentru fortificatiile ridicate 
în acest loc, àncâ în secl. XI, de càtra familia 
Micu (Mikô), care s’a distins, dupâ tradifie si 
cronica cichianâ, în resboiul dintre Dutca Basil
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§i Sândor Stefan. Opidul C. S. (Zereda) la 1567 
avea numai 16 poiti, conscriindu-se ca filia opi- 
delor : Taplocza çi Zaôgôd, numindu-se çi Mikovâr, 
oare la 1661 a fost prefâoutâ în ruine de Turci, 
iar la 1714 a fost reedificatâ în stilul de a4), 
servind ca locuinfa militarilor fostului reg. I conf.

[E. C.]
Ciucaç, cel mai malt pisc în muntii Buzëului 

(1958 m.), situât la frontiera Trs. çi Rom.; de 
aioi se ofere o priveüsce încântâtoare asupra 
împrejurimii apropiate çi depàrtate.

Clucea, com. rur. în Tre., cott. Cojocna, situatâ 
aproape de Dealul Craiului în valea romanticâ a 
Criçului repede ; sta(iune de cale feratà; 1605 loc., 
între cari 1236 Rom. gr.-cat. ; mare feresti'âu 
eu abur; moarâ; la capëtul com. se gàsesce o 
mica cetâ(uie. Tradifia popor. sus fine, câ la moara 
de pe apa Criçului ar fi fost eroul Pau Chinez 
ucenic çi de aici a întrat în armata regelui 
Mateiu (Jorvinul. La 18 Dec. 1848 au bàtut aici 
ai'matele jnagh. de sub comauda lui Baumgarten 
çi Dobay armata imper, de sub comanda lui Urban, 
iar în 15 Aug. 1849 alungase Urban delà Huedin 
pana aici armata magh. a lui Alexandru Gâl.

Ciudad, în Spania çi ferile colonisate de Spa- 
nioli oraç eu jurisdictiune proprie. 1) C.-Real, 
capitula provinclei de acelaç nume in Spania, eu 
14,702 loc. (1887), industrie de lânâ çi piele, tîr- 
guri vestite de mâgari çi catâri. 2) C.-Rodrigo, 
oraç çi fort de grani(â în provincia spaniolâ 
Salamanca, eu 8330 loc. (1887); aici se fabricâ 
sâpunul cunoscut sub numele Jabon de piedra. 
C. a fost întemeiat 1150 de contele Rodrigo Gon
zales Giron. 3) C. Bolivar (Angostura), capitata 
statnlui Bolivar în Venezuela, eu 11,688 loc., ex- 
porteazà piei de vitâ, cafea, tabac çi vite cornute. 
C. a fost întemeiat 1764. Aici s’a (inut la 15 Febr. 
1819 congresul, care a pus basa republicei 
Columbia. 4) G. de las Casas (San Cristobal), 
capitala statului mexican Chiapas, lângâ Rio 
de las Celdales, eu 11,248 loc. 5) C.-Victoria 
(odinibarâ Nuevo Santander), capitala statului 
mexican Tamaulipas, aproape de rîul Santander, 
eu 8000 loc.

Ciuda liimii, o femeie grozavâ în poveçtile ro
mane. Petrea Piperiu pleaeà ca sa caute pe su- 
rorile sale furate de smei çi, întâlnind pe Voinicul 
Inflorit, acesta îi spune : Pe moçia mea se aflâ 
0 pàdure foarte deasâ .çi plinà de fiare selbatice, 
dar nu poate nimeni sa le ucidâ, pentru câ preste 
ele domnesce C. 1., o femeie grozavâ; eu am 
vrut sâ 0 omor, dar ea mi-a luat jumëtate din 
ni mâ. C. 1. are rolul de : Mama-pâdurii (v. ac.)

[Atm.]
Ciudeiu, tîrg în Bue., câp. çi j. Storojinet, 

comunâ çi pai ochie, eu o moçie mânàstireascâ çi 
alla boiereascâ: Suta nouà; are 3081 loc. 
(2189 oi t., 368 cat., 14 prot. çi 510 mos.), çcoalâ 
primai â de cinci clase în C. çi o clasâ în Huta 
Noua; poçtâ, telegraf, sta(iune de cale feratà 
localà. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ciuiji, nume colectiv al Krivinilor, Livilor, 
Estonilor, Karelilor çi locuitorilor Finlandei. Se 
confundâ adesea eu populatiile de rassâ finicâ, cari 
cuprind locuitorii Norvegiei nordice, Laponii, 
Ceremisii, Ciuvacii, Mordorienii, Votiacii, Yo- 
guiii, Ostiacii çi Maghiarii. Limba Giudà, una din 
marile ramuri ale tnipinei finice, cupriude dia- 
lectele finice de pe coastele Balticei. S’a numit

delà C., cum numiau Ruçii popoarele fineze 
din nord-vestul Eusiei. Mai tar4iu acest nume 
servi a desemna toate tribiuile din nordul çi 
din centrul Asiei. Ramura C. cuprinde pe cea 
finlandezâ sau finezâ propriu 4isâ, karelianâ çi 
tavastianâ, estonianâ, livonianà çi laponâ.

Ciudomlr sau Ciudamir, vîrf de munte în 
Rom., j. Baeâu, la grani(a 1rs.; înàl(. 1664 in.

Ciuf, ^asere, v. Buhe.
Ciuhurez, pasere, v. Buhe.
Ciulin, numele vulgar al plantai Dipsacus sil- 

vestris Mill. (v. ac.).
Ciulina, numirea popularâ a plantei Trapa 

natans L. (v. ac.).
Ciulnifa, com. rur. în Rom., j. lalomita, com- 

pusâ din 2 sate çi din mai multe tarie, eu 1379 loc. 
agricultori; are 1 bisericâ çi 2 çcoale: una de 
bâie(i çi alta de fete. Pe teritorul com. se strâtaie 
liniile ferate Bucuresci-Fetesci çi Câlâraçi-Slo- 
bozia eu sta(ie în C.

Ciuma, Pestis, o boalà veche, endemioà în 
Asia, de unde în diferite timpuri a fost impor- 
tatà în Europa çi a produs epidemii pustiitoare. 
Istoria ne pàstreazâ descrip(iunile multor epi
demii de C. ; Hipocrate, Dionisios diu Kyrta, 
Galenius, Dioscorides, Poseidonios au observât 
aceastâ boalà; în seol. VI în timpul lui lustinian 
Roma a fost bântuitâ de >Peslis inguimria<, 
»Pestis glandolaria«; epidemia de C., cea mai te- 
ribilâ din Europa, a fost însâ cea din secl. XIV, 
descrisâ sub numirea de » Pestis nigrat, (der 
schwarze Tod«, »la mortalega grande»), oare pe 
làngâ mortalitate înspâimèntâtoare a produs çi 
0 demoralisare generalâ çi perturba(ii sociale. 
In secl. XIX C. a mai apàrut în 1811 în Turcia 
çi de aoolo a fost iinportatâ la Odesa, în Crimes, 
Podolia, România, Transitvania. Prin resboiul 
ruso-turo 1828—29 C. a fost din nou adusâ în 
România çi de aoi transportafâ la Odesa çi la 
Braçov. In ceea ce privesce în spécial România, 
posedâm delà Michail Kogâlniceaiiu çi delà al[i 
istorici descrip(iuni ale epideiniilor de C. diu 
1675, 1770, 1812, 1813 çi 1828. _P. V^ici a 
publicat în 1832 la Budapesta o càitioicâ înti- 
tulatâ: Despre C. Resâritului. Pentru cea din 
urmà oarà a apârut C. în România în 1832, in 
Trans. în 1828, în Bulgariaîn 1834, în Basarabia 
în 1837. In .1878—79 C. a fost adusâ din 31e- 
sopotamia în guvernamentele rusesoi Astraolian 
çi Saratov. Afarà din Europa au apàrut în secl. 
curent epidemii de C. in Egipt, Siria, Asia mica, 
Armenia, Mesopotamia, Persia, Kurdistan, Hiri- 
dustan. China, Tripoli, Arabia. Cea din urina 
epidemie de C. din 1896—97 a fost iinportatâ in 
Hindustan din China. Miseria fisiologicâ fâcend 
pe om mai primitor pentru boale infectioase, 
foametea din Indii a înlesnit prop^area boalei.

C. este 0 boalà bacilarâ, acutâ, febrila, eu 
delir, ou inflamafiunea glaudelor liintatice, catÇ 
odatâ eu infiltra(iunea plàmânilor, eu peteobii çi 
emoragii ; se observâ însâ çi casiiri de C uçoara, 
fârà febre, eu buboni çi fârâ biiboni extern!, de 
C. ambulatorie. Bacilul C.-ei a fost descris m 
1894 de tütasato çi Yersin, în 1895 de Wilm. 
Astâiji sc cultivâ acest bacil în mai mmte m- 
stitute çi laboratoiii medicale, între ait» l'a cu ’ 
tivat çi Dr. V. Babeç. Bacilul C. se presiuta c, 
un be(içor scurt eu capete rotumjite, fâra spon, 
el se gàsesce în numër mare în corpul omuui
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bolnav, mai aies în purgiul buboanelpr ?i al car- 
bunoulelor, în glandele limfatice, în glaodelele 
mesenterice, în splinâ, float, rinichi, pe limbâ, 
în eânge, în souipat, în excremente. El tràiesce 
;j se inmultesce în pâment, pierde însâ viru- 
len(a çi slâbesce. Afarâ de om 'BÛnt primitoare 
pentru contagiul C.-ei gi unele animale ro- 
(jëtoare, guzganii, çoareoii. Prin aceste animale, 
cari locuiesc în multe bastimente gi cari eu 
anevoie se extermina, C. poafe sa fie transpor- 
tatâ în locuri depârtate. In India gi în China, 
în timpul ultimelor epidemii de C., mortalitatea 
guzganilor gi a goarecilor a fost foarte raai'e. 
Unele mârinri se pot infecta în timpul trans- 
portului pe apâ prin excrementele goarecilor 
bolnavi de C. Incubafiunea C.-ei în casuri grave 
este de 2 pânâ la 5 4ile, în casuri benigne ea 
dnreazâ mai mult.

Drumul, pe care C. îl ia în mersul ei delà 
origine, din Asia orientalâ gi meridionalâ spre 
Europa, este acelaçi pe care îl ia gi choiera: 
drumul pe uscat prin Afganistan gi Beludçistan, 
sau prin Persia, apoi prin Caucas gi prin re- 
giunea transcaspicâ, gi drumul maritim gi flu
vial prin Golful Per.sic gi fluviul Schatel-Arab 
sau prin Marea Rogie gi Canalul Suez. Calea 
maritimâ se strâbate astaeji într’nn timp mai 
scurt decât mai înainte. Un factor ulterior al 
propagàrii boalelor infeefioase exotice este pe- 
lerinagiul régulât al Mohamedanüor la Mecca gi 
Médina în timpul Bairamulni, precum gi pele- 
rinagiul gi transportul de cadavre ale Schiitilor 
la loourile sfinte ale Persanilor, la Kerbela.

Apêrarea Europei în contra C.-ei constâ în 
mësuri luate atât la isvorul boalei, preenm gi 
în drumul ei pe mare gi pe uscat, în prive- 
ghiarea sanitai'â a pelerinagiilor religioase gi în 
fine în mësuri luate în Europa. Din aceastâ 
sérié de mèsuii cele mai importante sûnt cele 
luate în Orient, (v. art. »Conventiuni sanitare 
internationale».)

Nu este probabil cà o epidemie de C. va mai 
face invasiune în Europa gi în parte în terile 
romane. Polifia sanitarâ din Golful Persic mai 
lasâ de dorit, stafiunile sanitare din Marea Rogie 
nu sûnt perfecte, nu credem însâ cà bolnavii de 
C. ar puté trece neobservati prin canalul de Suez 
çi pufinele casuri, ce s’ar mai puté ivî pe basti
mente în timpul câlàtoriei prin màrile Europei, 
vor fi refinute în spitalele de isolai’e ale sta- 
tiunilor sanitare. Pentru casul daeâ boala ar 
face invasiune în Persia, guvernul nis a luat 
inësim préventive întinse. [I. Félix.]

(Lit.: St. V. Episoopescu, Mijloace gi leacuri 
de ocrotirea C.-ei. Bue., 1824; P. Vasici, Despre 
C. Resàritului. Pesta, 1832; D. Culier, De pesti 
orientali. Dissertatio inauguralis. Pestae, 1839; 
M. Cogàlniceanu, Letopiae(eIe Moldovei ; Z. Pe- 
trescu. Mémoire sur l’épidémie de Peste du gou
vernement d’Astrakan. Bucarest, 1879; I. Félix, 
Iractat de Igiena publicâ gi de Polifia sanitarâ. 
Part. II. Bue., 1889 ; I. Félix, C. çi preventiunea 
ei. Analele Acad. Rom., 1897 ; V. Babeç, Pesta. 
Homânia medicalà, 1897 gi Analele Acad. Rom. 
1897 ; Protocoles et Procès-verbaux de la Confé
rence sanitaire internationale de Venise. Rome, 
1897; V. Babeg und C. Livadit, Über eiuige 
unrch deu Pestbacillus verui’sachte histologische 
verânderungen, 1897.)

Ciuma dupd povettile romane. Aripa-vêntului 
pomi în contra smeilor, cari furaserâsoarele, luna 
çi stelele, gi învingênd pe smei, le luà desagii, 
în cari era soarele, luna gi stelele, gi faurul îi 
(}ise, ca sâ pâzeascâ desagii, ca Inima-Pâmên- 
tului sâ nu-i fure, câci nu-i va înapoia pânâ 
nu-i aduce pe fata Ciumei din capëtnl lumii. A. 
ajunse în împërâ(ia C.-ei, dar marna nu-i dedù 
fata pânâ A. nu va împlini unele luoruri. In ait 
basm, fët frumos întrebà pe lleana, câ în ce stâ 
puterea smeului? iar ea îi respunse, oâ stâ 
într’un mânz al unei iepe delà marna C.-ei din 
marginea lumii, delà mârile albastre. Dupâ poesia 
poporalâ o babâ a avut 9 ficiori gi o fatâ, dar 
a venit C. cea rea, sau baba C. cea pâgânâ, 
gi to(i 9 frafii murirâ. (v. Keuma çi Diuma.)

[Atm.]
Clumàrea, numiroa vulgarâ a plantei Galega 

officinalis L. (v. ac.)
Ciumârna, sat în Bue., câp. gi j. Câmpulung, 

form. corn, rnralâ dimpreunâ eu càtunele: Calul, 
Dumbravnicul, Hrecul, Mestecânigul gi Tomna- 
ticul, gi este atinen(â parochialâ la parochia 
Vatra-Moldovifei; are329loc.ort.,çcoalâprimarâ.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Ciumbrud, com. micâ în Trs., cott. Âlba infer., 

eu 730 loc., între cari 484 Rom. gr.-cat. ; vinuri 
vestite (RisUng.)

Ciumeghiu, (Illye), com. mare în Ung., cott. 
Bihor. In analele publiée apare déjà, la înee- 
putul secl. XIII, ca »Villa Eliae.» Are 290 case, 
eu 1960 loc.; (243 Rom. gr.-or.); gcoala e re- 
gulatâ. Teritorul: 6489 jug. cat. pâment arâtor, 
produce tôt soiul de ceieale; .se cnltivà indus- 
triadecasâ, prâsire de cai, vite cornute, oi gi porci.

[tl
Ciung-king, orag comercial în prov. chinezâ 

Secivan, lângâ rîul lan-ce-kiang, eu 250,(XX) loc. ; 
e deschis comerciului strâin.

Ciupag, parte din càmaga (erâneascâ. Piepfii 
cusufi eu flori delà càmàgile (erancelor.

Ciuperceni, com. rur. în Rom., 1) G., j. Dolj, 
situatâ aproape de Dunâre ; se compune din càt. 
C. çi C. noui, 3152 loc. (Dic(. geogr. 1896), cari 
se ocupâ ou agricultura, pràsirea vitelor çi pes- 
cuitul ; are 1 bisericâ gi 2 gcoale. 2) C., j. Gorj, 
eu 1594 loc. (Dic(. geogr. 1892), cari se ocupâ 
eu agricultura çi pràsirea vitelor; are 2 biserici 
gi 1 geoalâ.

Ciuperci, (botan.) Fungi, Mycophyte, Mycele, 
(frc. Champignons), plante în genere eu diraen- 
siuni mai adesea mici, microscopice, mai rar 
mari. Sûnt Crj-ptogame celulare eu protoplasmâ 
lipsitâ de chloroplastide, adecâ de chlorophyllâ, 
chiar când sûnt colorate în verde. Corpul lor 
poate fi: o massâ de protoplasmâ lipsitâ penti-u 
un timp de celulosà, ca la Myxomycete ; celule 
isolate sau asociate, ca la Drojdia de bere ; fila- 
mente (hyphe) simple sau ramificate, nedivisate 
în celule, sau divisate în articoli, ca la Muce- 
gaiuri; un corp eu aparen(a uiiui parenchym 
(stroma), format din asociarea çi întrefeserea mai 
multor filamente, ori un soiu de tubercul rotund, 
oval, alnngit, mai compact (sderoi) gi persistent, 
ori coitloane masive (rhizomorpha), cum se ob
serva la multe dintre cele mai superioare, acelea 
ce sûnt mai de obiceiu numite C. Când corpul 
e format din filamente, acelea ce remân în Sub
strat gi sûnt mai slab unitc între ele compnn
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myceliul; unele din ele sûnt specialisate pentru 
a absorbi nutremêntul (haustorii), altele pentru 
a fixa myceliul (apresorii). Protoplasma corpului 
C., hialinâ sau coloratâ, e acoperita totdeuna, 
sau numai la un moment dat, de o membi'anâ, 
compnsâ din celulosà proprie ijieâ, ori din myco- 
celulosâ, fonginâ sau celulosà C. In composi^ia 
corpului lor se mai gasesc : substance zaharoase 
(manitâ, gluoosâ, trehalosâ), glycogen, subs tante 
grase, aibuminoide ; latex alb, galben, ro§u ; aci^i 
volatili, esente, reçinuri, substanté colorante (}ise 
Upochrome, résultats din unirea unui pigment 
eu coloare variatâ, delà galben desebis pânà la 
negru intens, eu un corp gras ; alcaloidi ; toato 
umte eu apà în mare cantitate (uneori pânà la 
90°/0). Fiind-câ nu contin ohloropliylla, nu pot 
sintetisa corpurile organice ternare çi cuaternare 
plecând delà elcinente, ci tntoemai ca animalele, 
iau aliinentele gata pregâtite, le asimileazâ în 
substantele ce se gasesc în corpul lor, iar ca 
produse do desasimilatiune. eliminate, sûnt vapori 
de apà $i bioxid de carbon. In casuri normale 
respira ca toate vietuitoarele ; într’un aer màr- 
ginit, ori cutundate într'un lichid, iau oxigenul pro- 
venit din dedublarea substantelor, în cari trâiesc, 
devin adecà anaerobii, cum sûnt fermentii figu- 
rati, ca specii de Mucor, ce provoaeâ fermen- 
tatiunea alcoolicà a lichidelor dulci. Unele C. 
émit O cantitate de câldurâ destul de conside- 
rabilâ ; aça Agaricus velutipes se desvoaltâ chiar 
în toiul iernei; Aspergillus fumigatus, când se 
desvoaltâ în fênul umed, prodnee atâta câldurâ, 
cà poato provoca aprinderea spontanée a lui, iar 
când se desvoaltâ pe orzul pua la încoltit poate 
distruge ooltul (embrionul), fâcêndu-1 sâ nu mai 
resarâ. Altele produc luminà, sûnt fosforescente, 
s. e. Agaricus olearius, A. igneus, oordoanele 
mycelialo 4ise Rhizomorpha, ç. a. Ca o conse- 
qnentâ a modnlui de nutiire al C. résulta, cà ele 
prin desvoltarealorsârâcescmediulîn care trâiesc 
çi determinâ aparitiunea de substanté noui ; iubesc 
locurile umbrite, întunecoase, neaerisite ; pier la 
luminâ si uscâciune; ume^eala si ploile le ajutà 
mult desvoltarea (de unde si 4'eêtoarea »ies ca 
C. dupà ploaie«). De aceea C. trâiesc în medii 
bogate în substanté hrànitoare: pe corpul ani- 
malelor si vegetalelor moarte, pe putregaiu, bà- 
ligar, frunze moarte; pe humus, in toate aceste 
casuri fiind saprophyte ; ori pe corpul animalelor 
si vegetalelor vii, sau în interiorul lor, provocând 
diverse boale, chiar moartea, în cas când sûnt j)nra- 
site (endo sau exo-parasite); ori pot trài în aso- 
ciatie eu fploase reciproce împreunà eu Algele, 
adecâ în symbiosà, cum sûnt acele C., cari întrâ 
în constitutia corpului Licfienilor (v. ac.) Printre 
cele saprophyte sûnt: Mucegaiurile, specii de 
Mucor, Pénicillium, Aspergillus (v. ac.), Coprinus, 
C. de bâligar, si în généré toate acelea, cari au 
corpul lor mare, visibil din causa desvoltàrii apa- 
ratului lor reproducëtor, si cari trâiesc prin pà- 
duhle umbroase. Ca parasite sûnt: acelea ce pro
voaeâ ruginüe la plante (specii de Puccinia), tà- 
ciunele gramineelor (Ustilago segetum si Maydis, 
s. e. pe florile de porunib), màlura grâului (Til- 
letia Caries), oïdium delà vità (ErysipheTuckeril; 
specii de Perenospora ce ataeâ vita, cartofli, 
làptucile, ceapa, trifoiul ; Spbaerotheca Castagnei 
ataeâ culturile de fiemeiu; Cystopus candidus 
ataeâ varza si alte Cruoifere; Plasmodiopliora

Brasicae tôt pe varzâ; arborii fructiferi, plan- 
tele ornainentale, trandafirii, atacati de diverse 
Puccinia, Phragmidium, Roestelia; diversi Asper-
gillus,Botrythis,Cordyceps,Entliomophtoree,ataoâ
larvele de fluturi, ojni(jjle, gândacii de màtasà, 
larvele de câràbusi, viespele, muscile (de aci apli- 
catiunea practicâ sâ se distrugâ insectele vàtè- 
mâtoare prin înlesnirea desvoltàrii de C. pe corpul 
lor); Saprolègnieele cari ataeâ corpul pescilor, 
racilor si al altor animale si plante din ape, s. a. 
C. se înmuitesc, uneori eu foarte mare repe()i- 
ciune, prin marcotagiu natural, adecà prin des- 
prinderea din corpul lor a unei portiuni, ce va 
da un üou aparat vegetativ, si prin spori, sau 
inteini (endogeni) formati în interiorul unui spo
range (v. ac.) sau al unei aace (v. ac.), ori spori 
externi (exogeni) produsi de o basidà (v. ac.) 
Se reproduc prin oue resultate din fecundarea 
unei oosfere, printr'o polinidie (anteridie), ca la 
Oomycete ; sau din conjugarea a 2 gameti asemeni 
sau neasemeni, ca la Zygorayeete ; ori prin fe
cundarea oosferei prin anterozoicji, ca la Mono- 
blepharidee. C. acuatice si unele dintre cele ae- 
rianee (ca Perenosporeele, Myxomycetele, s. a.) 
au spori mobili prin ajutorui oililor (zoospori). 
Tôt ca elemente de înmultire sûnt : chlamydos- 
porii (v. ac.) si conidiile (v. ac.) In casurile cele 
mai complicate, la Ascomycete (v. ac.) si Basi- 
diomycete (v. ac.), aparatul resproducotor e foarte 
diferen(iat, si singur mai user de vëcjut (cousi- 
derându-se de obiceiu ca întreagà C.); e compas 
dintr’un receptacul, pe care se produc organele pur- 
tâtoare de spori, grupate pe o membranà 4isâ hy- 
meniu, deschisà înafarà delà început sau mai 
târ^iu, ori câptusind interiorul uneiasau mai multor 
camere ale receptaculului sesil, ori pedicelat (de 
aci, hymeniul este : gymnoearp, angiocarp, he- 
miangiocarp, etc.) Un caracter aproape oomun 
tuturcr C. este polymorfismul lor ; ele pot avé 
forme foarte variate, ce depind de oonditiile ex
terne si de mediul în care trâiesc. Aceste forme 
se întâlnesc toate în ciclu compleot de desvol- 
tare al C., sau unele pot lipsi si sâ nu se pro- 
ducà decât în condifii mai spéciale ; când aerul 
e mai putin, uscàciunea mai mare, mediul nutritor 
mai sàrac, ori ume()ealâ mai mare, s- a. Maximal 
de polymorflsm îl au mai aies acelea, cari trâiesc 
pe mai multe substraturi (C. heieroicej, si cal'i 
sûnt si parasite, mai pupine forme avênd cele 
saprophyte sau cari trâiesc pe un singur substrat 
ce. homoice, autoicej. Un exemplu de primul 
cas îl oferà C. ce produce rugina grâului. Priniâ- 
vara pe frunzele grâului se observa pete gàlbii 
lineare produse de Uredo Unearis Pers. ; pe my- 
celiu se produc spori, (uredosporij, ce propagé 
boala altor plante de grâu vecine. Mai |)e urmâ pe 
myceliu se produc spori mai rosii, bruni (leleuto- 
spori, hypnospori), cari nu germineazâ de fel 
pe grâu, dar résisté la intemperii, pot îndura 
frigul ' iernii. Forma ou teleutospori e Puccinia 
graminis Pers. Pi imâvara urmâtoare, sau chiar 
în toamna precedent,â, teleutosporii prin ger- 
minare dau sporidii, ce se desvoaltâ pe frunzele 
de Dracilâ (v. ac ) Pe fa(a suporioarà a frunzei 
se desvoaltâ forma (Jisâ Aecidiolum exanthe- 
matum Uug., de produce aecidiolispori, iar pe 
fafa inferioarâ forma Aecidium Berberidis Gmel. 
eu aecidiospori ; aecidiolisporii si aecidiosponi re
produc formele, din cari provin, tôt pe Dracilé,
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iar aecidiosporii reproduc pe grau pe Uredo li- 
nearis Pers. çi ciclul se contiuuà tôt mereu aga. 
Mai înainte de ase fi cunoseut corelatiunea aceasta 
dintre formels unei C., se oonsiderau ca auto
nome çi a?a erau descrise; adi s’a vë(Jut cum 
inulte forme de aoestea sûnt fase de desvoltare 
ale unei anumite C. Din causa cà sûnt bogate 
în substante hrànitoare, multe constitue un ali
ment pentru om; unele sûnt chiar foarte apre- 
oiate. Insà ti'ebuesc folosite eu mari piecau^iuni, 
câci cele comestibile pot fi uçor confundate de 
neounoBcëtori eu altele foarte otrâvitoai'e, çi chiar 
cele comestibile, de nu sûnt pregâtite repede, 
pot deveni vâtëmâtoare prin descompunerea lor 
dupa culegere. In genere cele hune de mnneare 
se recunosc prin mirosul lor délicat, parfumât ; 
la gust plâcute ; aspect hun ; colori nu prea vii 
çi proDuntate; daeâ sûnt cârnoase, nu fibroase, 
iescoase; dupa culegere se usucâ, nu se des- 
compun ; daca nu închiagâ iaptele çi nu înegresc 
0 oeapâ albâ. Sûnt vâtëmâtoare, ptrâvitoare toate 
cari au miros pronuntat, respingëtor, unele ca- 
daveric (Phallus impudicus. Tellephora palmata) ; 
gust acid sau acru puternic; colori vii: roçii, 
ver(ji, albastre ; daeâ îçi schimhà coloarea dupâ 
ce sûnt culese ?i se descompun repede. Printre 
cele comestibile citàm: G. de bâligar(Psaliota 
campestris, ve(ji ?i Agaricus, Agaricinee), Pâ- 
stravii (Pleurotus ostreatus), Eîçcovii, Buretii 
dulci (iLactai,ius deliciosus), Buretii galbeni (Can- 
tharellus cibarius), Minâtârcile (Boletus edulis), 
Ciuciuletii sau Sbàrciogii (Morchella esculenta), 
Tiufele (diverse specii de Tuber) g. a. ; iar printre 
cele veninoase: Buretii pestriti (v. Amanita), 
toti Coprinua, specii de Laotarius, Russula, Aga
ricus, etc., ce trebuesc cunoscute prin caracterele 
lor apeciûce, ca sâ se poatà feri cineva do ele. 
Ca C. folositoare omului din alte puncte de vedere 
sûnt: Copita sau iasca (specii de Polyporus, P. 
igniarius, g. a.) ; Drojdia de bere (Saccharoniyces 
cerevisiae) gi specii de Mucor, utilisate ca fer- 
inenti alcoolici. C. se impart în; Mycetoeoare 
(eu Monadineele, Myxomycetele), Chytridinee, 
Eumycete (C. prepriu. dise eu Siphomycetele 
[Perenosporee, Saprolegniee, Mucorinee, etc.] gi 
Myxomyoetele [Ustilaginee, Uredinee, Basidio- 
inycete, Ascomycete, g. a.] ). De aceste plante se 
tin, sau chiar ca C. degenerate se considerâ 
Bacteriaceele (v. ac.) Sciinta care se ocupâ eu 
C. se numesce Mycologia.

((3f. Engler und Prantl, Natürliche Pflanzen- 
familien Teil I Abteil. 1 vollendet; 1*, 1**, 1“. 
wird fortgesetzt ; A. de Bary, Die Mycetozoen, 
1864; Vergleichende Morphologie und Biologie 
der Pilze, 1881 ; "Winter, Die Pilze Deutsch- 
lands, Oesterreichs und der Schweiz, 1881—97 ; 
Sohrôter, Kryptogamen-Flora von Schlesien, 1885 
pânâ 1889; Zopf, Die Pilzthiere oder Schleim- 
pilze, 1885 ; Brefeld, Untersuchungen aus dem 
Gesamtgebiete der Mycologie, 1884—89; Vuil- 
lemin. Etudes biologiques sur les Champignons, 
1887; Dr. L. Marchand, Mycophytes 1896; 
Patouillard, Hymenoinycètes d’Europe, 1887; 
Aeloque, Les Champignons, 1892; 1. Costantin, 
Nouvelle Flore des Champignons; P. Saccardo, 
Sylloge Fungorum, vol. I—XI, 1882—95 et Index, 

Pars ^ e*- [în puhlicare.] ) [S. Çt. K.j
Clupercoviciu, Areadiu, archiepiscop gi mitio- 

poht al Bucovinei gi Dalmatiei, n. din pârinte

preot 14 Apr. 1823 st. v. în Câmpulungul Buco
vinei, câpëtând la botez numele de Alexandru. 
Familia lui, originarâ din Fundul Moldovei, se 
chiamà Ciupercâ. Mcçul sëu Gavril era preot în 
Fundul Moldovei pe timpul înoorporârii Buco
vinei. Inscriindu-gi acesta pe fiul sëu Nicolae la 
gcoala cleiicalâ din Suceava, directorul çcoalei 
îl înmatriculà eu conuraele C. Alexandru C. a 
studiat eu mare zel în gcoala primarâ, în gim- 
nasiu gi liceu, aga gi la iustitutui de studii teo- 
logice. AbsolvSnd 1847, se câsàtori îndatâ, se 
sfinti de preot gi fù trimis la Toporont ca pâstor 
sufletesc; în 1848 încâpù preot la mogia Hur- 
muzachegtilor, la Cernauca ; de aici se strâmutà 
1853 la Badeut gi Milegàut; vëduvi însâ în lSül 
gise câlugâri în 1866 în renumitamânàstire Putna 
la îndemnul amicilor sëi din ourentul nationalist 
gi autonomist, cari îl luaserâ în vedere pentru 
O eventualâ vacantâ a scaunului episcopesc, gi 
primî numele câlugàresc de Areadiu; în 1874 
fù chirotesit de archimandrit, iar în 1878 numit 
consiüer consistorial, când se strâmutà la Cer- 
nâut. In 1880 încâpù archimandrit diecesan gi 
vicar general sub archiepiscopul gi mitropolitul 
Dr. Silvostru Moj'ariu-Andiieviciu, iai- dupâ 
moartea acestuia gi dupâ o sedisvaoantà de (Jece 
luni fù numit archiepiscop gi mitiopolit în Febr. 
1896, consacrât de câtrà sf. sinod în Viena în 
Aprilie din acelagi au gi instalat în biserica cate- 
dralâ din Cemâut în Main. Areadiu C. a fost 
bârbat din curentul nou nationalist, care se mani- 
festase eu mare succès la 1848; luà parte la 
aceste migcâri alâturea eu unchiul sëu, eu depu- 
tatul Miron Ciupercâ din Fundul Moldovei. Sub 
egumenia sa, gi numai multâmitâ simtemintelor 
sale patriotice gi nationale, se putù serbaîn 1871, 
în mod demn gi impunàtor, iubileul de patru sute 
ani a sfîntirii mânâstirii Putnei, celei mai me- 
morabile din câte zidise Stefan cel Mare. In 1870 
C. fù aies de câtrâ adunarea poporalâ din lunie 
membru în comitetul constituit pentru realisarea 
autonomiei bisericii, iar de câtrâ fosta represen- 
tantâ autonomistâ din districtul Râdâutului vice- 
pregedinte al ei; în 1873 participà la deputa- 
tiunea trimisâ la Viena pentru autonomia bise- 
ricei gi fù aies représentant în caméra legisla- 
,tivâ a terii gi în 1885 députât în caméra legis- 
lativâ a imperiului din Viena, apërând pretntin- 
denea eu zel interesele patrie! gi bisericei. Bârbat 
vioiu gi vesel, A. C. s’a bucurat totdeuna de 
inultà simpatie gi stimâ în cercurile sale sociale. 
Drept recunoscintâ pentru activitatea sa uma- 
nitarà gi pentru sacrificiile sale pentru culturâ 
fù distins în 1878 de câtrâ representanta comu- 

i nalâ a oraçului Eâdâut, iar în 1897 de câtrâ cea 
a capitale! Cernàut gi a oragului Câmpulung eu 
titlul de cetâtean onorar. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ciupit, V. Cârnit.
Ciupria, orag în Sêrbia, situât pe raalul drept 

al Moravei ; 4649 loc. (1890) ; garâ ; în apro- 
piere se gâsesce odinioarâ vestita mânâstire 
Ravanita.

Ciur, un instrument care se compune din o 
moriçcâ eu patru aripi, menitâ sa producâ un 
curent puternic de vent, gi din nisce site de 
sirmâ ce oscileazâ; C. vênturà gi cerne buca- 
tele, pleava gi boabele ugoare sûnt spulberate 
afarà de câtrâ curentul de aer, boabele mërunte 
gi incomplète trec prin site gi remân numai cele
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mari çi pline. C. modem se mai numesce §i vên- 
turâtoare çi maçinâ de vêoturat.

Ciurarii, com. mr. în Rom., j. Teleorman, eu 
1450 loc., cari se ocupâ eu agricuJtura çi prà- 
sirea vitelor; are 2 biserici çi 1 çcoalâ.

Ciurca, Curcit, Gurean, Corcodan, (Mélegris 
gallopavo), pasere din ordul Galinaceelor, fam. 
Oracidelor, originarâ din America, eu cap çi gru- 
nia(ji în parte golaçi çi acoperiti eu negei; la 
gât eu bSrbii cârnoase atîrnâtoare, la frunte eu 
un fel de plisc cârnos, contractibil ; unele pone 
de piept formeazà un pamatuf de péri; mârimea 
çi coloarea ei variazà, ca la toate hoarele de case.

[V. B.]
durez, pasere, r. Buhe.
Ciuriciu sau Éârfog, numit çi hamster fCri- 

cetus frumentariusj, mamifer din fam. Muridelor, 
ord. Éocjëtoarelor (Rodentia sau Glires). Corpul 
butucànos, ui'echile çi coada scurte, la obraz 
are buznnare pentru màncare. Coloarea pèmlui 
brunâ-cenuçie, partea de sus a botului, la oebi 
çi la grumazi roçu-brun, la obraz are o patâ gal- 
benà. Partea de jos a corpului e neagrâ, picioa- 
rele albe. Lung. corp. 27 cm., a co^ü 6'5 cm. 
Traiesce în Europa centrala. Içi face cuibul în 
pàmênt (prin bolde), o gaurâ eu mai multe ca- 
nale. lama doarme. Àduce mari pagube agri- 
culturei, câci nimicesce boldele.

Ciuf, pasere, v. Buhe.
Ciuta, animale rumegâtoare fârâ coarne, (caprâ 

ciutâ).
Ciuia în povcgtile romane. Impërâteasa (Ji- 

nelor, iubind ficiorul împêratului, s’a prefâcut 
în C. ca sâ-1 înçele, çi el sa alerge dupa ea. 
Pipâruç Petru eu ortacii sëi, umhlând dupa vi- 
tejii, întâlni pe lleana Cosânzeana, care le 
spuse, cà tatâl sëu e C. nevêcjutà, care omoarà 
pe tofi câti îi ies în cale ; dar ea le dete leacuri 
de se întârirâ çi atunci ei repuserâ pe C. ne- 
vëcjuta çi Pipâruç Petru luà de sotie pe lleana 
Cosânzeana. C. e animalul (Jinei Artémis, (v. 
Cerboaica.) [Atm.]

Ciutura, com. mr. în Rom., j. Dolj, eu 1200 loc. 
agricultori (Dict. geogr. 1896). Aici se aflâ un 
schit aproape ruinât, ce s'a zidit la 1540—42.

Ciuvaçi, 0 poporatie finicâ tatarisatâ de ca. 
570,000 suflete; locuiesce de a dreapta Volgei, 
în guvernamentele nisesci Cazan, Simbirsc çi 
Sainara. In limba C.-lor pj'evaleazâ elementul 
turcesc.

Ciuvicâ, pasere, v. Buhe.
Cive, (lat. Civis) cetâtean; Civic, cetàtenesc.
Ci vel sau Cioclu, (Necrophorus Vespillo), insect 

din fam. Clavicoarnelor, ord. Coleopterelof. Are 
corpul lungâret, turtit, negm. Antenele compuse 
din 10 membre. Lungimea 11—20 mm. Insect 
foarte comun. Tiàiesce pe cadavrele animalelor, 
pe cari le îngroapâ sàpând pâmêntul de sub ele. 
Eemeiuça îçi depune in cadavre ouële, eu scop 
ca larvele sa aibâ eu ce se nutri.

CIverturI, Ciferturi, sferturi, darea ce eu în- 
cepere delà Antiob Cantemir (1700) se stringea 
în Moldova din 3 în 3 luni. Domnii ulteriori 
au înmultit aceste C , aça câ se luau 5, 6, 12 
çi mai multe pe an. In Muntenia, cànd G. nu 
se mai puteau înmuiti, se adauserâ altele eu 
numiri speoibee : C. pentm ploconul baeramului, 
C. pentru lipsa haraciului, C. pentru ploconul

banului, etc. (Cf. N. Idieru, Studii de ecou. nul. 
si finante, II, 227. Bue., 1896.)

Civil, cetàtenesc; politicos; ce apar(ine diep- 
tului privât. In Umbagiu militar: persoanele cari 
nu sûnt militari. (Civibçti.) — Lista civilà, acea 
parte a cheltuelilor statului, cari — în ino- 
narchii — sûnt folosite pentru trebuintele priu- 
cipelui çi ale curtii. Resboiu civil, lupta îutre 
cetàtenii alceleiaçi teri. Stare civilà, conditiuuile 
indivi4ilor ce privesc relatiunile de fainilie, 
nascere, câsàtorie, moarte, etc. ; Reaistrele stàrii 
civile, registrele cari cuprind actele referitoare 
la aceste relatiuni. (V. çi art. Câsàtoria, Cod, 
Drept çi Procès C.)

CIvilisatiune, starea popoarelor culte in opo- 
sitiune eu starea popoarelor barbare çi selbatioe, 
prin urmare viata de stat çi de cetate in opu- 
sitiune eu viata de trib çi hordâ. Cultura diutr'uu 
secol se deosebesce însà de cultura dintr’alt secol 
chiar la acelaçi popor. Cultura materiala se îm- 
bunâtàtesce (locuinte mai bune çi mai sàuâtoase, 
hranâ mai sufleientâ çi mai concentratâ, looo- 
motiune repede çi sigurâ, comerciu, industrie...), 
ideile se schimbâ ajungênd pe de o parie mai 
generale, pe de altâ parte mai adeeuate lucrarilor, 
sentimentele chiar se schimbâ se umaniseazâ, (li- 
teratura contemporanà nu ne mai deçteaptâ com- 
pâtimire pentru o singuià persoanà : Ecabe, An- 
tigona, Priam, ci pentru clase întregi), omenirea 
sesolidariseazâcu toatâ reactiunea mUitaro- 
çovinistâ-religioasâ actualâ çi tinde spre idealul 
moral al civihsatiunü, care este : hoino homiui 
sacra res. ineât C. designeazâ treptele diferite ocu- 
pate de societate, în mersul sëu evolutiv este 
sinonim eu progrès. (Cf. Lubbock, Tylor, Buckle, 
iar în rom. Ion Ghica în Convorbiri Economioe. 
Bue., 1872, pag. 66 çi urm.) [I. S. F.]

Civitas, la Romani calitatea de cetâtean, ca- 
pacitatea de drept dupâ Jus civile. Aceastâ ca- 
paoitate cupriude facultâti de drept privât (jus 
comercii, jus connubii), piecum çi de drept 
public (jus suffragii, jus honorum). C. s’a mai 
numit çi totalitatea membrilor unei comuuitâti 
politice. Sub Libéra G. se întelegea originar un 
stat suveran, dar mai tàrdiu s'a dat acest tiüu 
çi la diferite oraçe libéré, (munioipii).

Civitavecchia, oràçel fortilicat în provincia 
ital. Roma, eu 11,980 loc. (1881); residenta unui 
episcop, port comercial çi de resboiu; baie de 
mare. Pe timpul republicei romaue se numia 
Gentumeellae, mai tfinjiu Portas Traiani.

Clàbuc, beçicà, spumâ. C. se numesce çi un 
munte în Rom., j. Putna, din care isvoresoe un 
pârëu eu acelaçi nuine ; çi o comuuà eu .3000 loc. 
în Valahia din Moravia.

Clâbucet, culme de muntiîn Rom., j.Praliova, 
între apa Teleajenului çi a Bàscei Chiojdului.

Claca, sub raporturile feudale prestatiunile ce 
aveau sâ dea coloniile eâtrâ proprietate, pentru 
pâmêntul de oulturà luat delà proprietate. Ea se 
calcula çi lua sau dupâ 4ilÇi sau dhpâ o anumita 
eantitate de lucru, sàviiçit în favorul propnetâtii-

Clackmannan, (pron. clecmenen), cel“iai ml(î 
cott. al Engliterei, în Scotia, eu 129 km ., Ç 
28,433 loc. (1891). Gapitala C. consista dm o 
singurâ stradâ, are 1500 loc., mine de cârMui 
çi fier. In apropiere se aflâ G. Tower, un tuiu 
de 24 m., în care mai înainte se pâstra spada 
çi coiful lui Robert Bruces.
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Cladocere, mici crustaceîBranchiopocJi, eu oor- 

pul comprimât, slab segmentât, închis în o ca
rapace bivalvâ (afarâ de cap). Au 4—5 pârechi 
de picioare. Cuprind genul: Daphnia, purecile 
de apa.

Cladode, (botan.) tulpini çi ramuri turtite eu 
aparen^â de frunze, resultate din crescerea îm- 
preunà a tulpinei eu ramurile ?i fmnzele ce le 
poartâ, sau din concresoerea ramurilor eu frun- 
zele de pe ele çi eu ramurile axilare ale aoestora. 
Sûnt veriji pot asimila carbonul, câci confia 
chloroplaste. Marginile 1er sûnt întregi sau eu 
çtirbituri ; vîiful ramurilor çi al frunzelor Qon- 
crescute apare ca nisce proéminente scui te din 
fiece çtirbiturà, sau sûnt transformate în tepi 
risipiti pe suprafata C.

Cladonia Hoffm., (botan.) gen de Lieheni din 
fam. Cladoniacee, caractérisât printr’un aparat 
vegetativ asemënâtor eu un mic arbust. Dintre 
speciile sale cea mai importantâ e C. rangife- 
rina L. (dupa altü fâcènd parte din genul Cladina 
Ny!., câci ramurile (podetionii) sûnt fârâ squa- 
mule); e .foarte respânditâ în regiunile polare 
?i pe cele mai înalte vîrfuri de munti. Constitue 
principalul aliment al renilor; boii din Norvegia 
fmcâ se hiânesc ou el. Alte specii servâ în 
Norvegia, Finlanda, Svedia, Eusia, la extragerea 
alcoolului ; G. rangiferina pulvérisât çi amestecat 
ca fàinâ de secarâ servâ la fabricarea pânii.

[S. Çt. R.]
Cladophora Kuetz, (botan.) gen de Alge Chlo- 

l'ophycee-Confervoidee, fam. Cladophoracee. eu 
mai multe specii ce tràiesc în ape dulci. Apa- 
ratul vegetativ e format din filainente articulate 
(siphobie articnlatâ) $i ramificate ; articolii au în 
pi'otoplasma lor, pe làngâ amylosfere çi vacuole, 
numeroçi nuclei ?i chloroplaste dispose în refea 
neregulatà. Se înmultesc prin zoospori eu 4 cili 
?i se reproduc prin game^ mobili bi-ciliafi.

[S. $t. R.]
Cladosporium Link., (botan.) ciupercâ care re- 

presintà una din formele ciclului evolutiv a ge- 
aului Capnodiuin, çi anume forma eu conidii; 
C. Fumago Link. e forma conidialâ delà Cap- 
nodium Saticinum Montg. C. formeazâ pete di- 
fuse de coloare galbonà, brunà sau neagrâ mai 
aies pe frunzele de Plop, Salcie, pe care trâiesoe 
ca saprophyt çi ca parasit în aoelasi timp. Petele 
ce represintà myceliul, mai pe urmà poartâ co- 
ridiophorii erecti, pe cari se produc conidii în 
Çiraguri. Conidiile câijênd çi luate de vent pro- 
pagà ciupercâ pe o nouâ plantâ. [S. Çt. R.]

Cladova, 1) C., com. micâ în Uug., cott. Arad. 
In actele publiée apare la 1332. Are 162 case, 
en 788 loc. Rom. gr.-or. çi çcoalâ regulatâ. 
Teritorul e de 11,974 jug. cat., muntos eu pâ- 
anri seculare, produce putine cereale. Industrie 
ne casâ, de lemn, pomârit, stupârit, prâsire de 
vite cornute, oi, câpre, porci. 2) C., comunâ micâ 
in Banat, cott. Carag-Sevérin. Arc 164 case eu 
'Cl loc. Rom. V. çi Kladova. [fl

Clajn, (Micul), v. Klein.
Claires, (franc.) termin francez pentru acele 

parcuri, în cari se îngraçà scoioi de mare. Cele 
inai ounoscute C. sûnt în Ostende, Milford-Har- 
°°m’ ®arw'cl1 9Î pe terinurele olandez.

Clairette, (franc.) în Francia numele vinului 
nlb, uçor.

Clalrobscur, {franc.) clarobscur ; v.Chiaroscuro.

Clairvaux, abatie de cisteroiani în Francia, 
départ. Aube, pe termurele stâng al rîuliii eu 
aoest nume, întemeiatà la 1115 de S. Bernard. 
Abatia C., secularisatà în revolutiunea francesà, 
servesce atji ca puçoârie. (Cf. Arbois de lubain- 
ville. Études sur l’état intérieur des abbayes cis
terciennes et principalement de C., Paris, 1858.)

Clairvoyance, (franc.) v. Somnambulism.
Cjam, (lat.) tainic, pe furiç. C., vi aut pre- 

cario, »pe furiç, eu de-a sila sau eu rugâmintea», 
formula juridicâ pentru proprietatea defectuoasâ.

Clam, famUie de con(i, ale càrei domenii se 
aflâ în Boemia çi în Austria sup. ; a fost ridi- 
catâ în statul de baroni în 1655, iar în 1759 
în stat de confi. Existâ astâ^i 2 linii : C.-Gallas 
çi C.-Martinitz.

Clam Gallas, o Unie a famiiiei oonfilor Clam ; 
poartâ numele de C. G. din 1768. Eduard, conte 
C. G., general austj'., n 1805 în Praga, f 1891. 
Intrà în armatâ 1823, general-major 1846. In 
1848 s’a distins în Italia, mai la urmâ, în 1849, 
în Ardeal, împreunànd armata austr. eu a ge- 
neralului rus. Lüders, çi bâtênd pe Bem la Sepsi- 
Szent-Gyorgy çi Kâszon Ujfalu în Secuime. Re- 
organisându-se armata austr., C. G. fù numit 
comandant al primului ooi-p de armatâ din 
Boemia, în care post a remas pânà la 1866. In 
1859 a participât la luptele delà Magenta çi Sol- 
ferino çi în campania din 1866 din Boemia. Dupâ 
lupta delà Kônniggratz s’a ordonat cercetare 
contra lui, dar a fost achitat.

Clandestin, ce se face în ascuns, mai aies în 
contra legilor çi a moralei. Càsàtorie C.-à care 
nu se încheie publiée înaintea parochului propriu, 
sau a altui preot delegat de càtrâ parooh ori 
de oâtrâ ordinariat, çi a 2 sau 3 martori. Cà- 
sâtoriile C.-e au fost totdeuna reprobate de 
câtrâ bisericâ. Déjà Terlulian scria (Lib. 2 ad 
uxorem C. 8 çi Libr. de pudic. C. 4), câ nu sûnt 
valide câsâtoriile cari nu sûnt încheiate çi bine- 
cuvêntate în bisericâ. Erau oprite ebiar çi de 
legea civilâ (Novella 89 a împëratului Leon). Cu 
toate aceste erau valide înainte de deoretul Con- 
ciliului Tridentin (Sess. 24. I. de Ref. matr.), în 
urma câruia sûnt invalide toate câsâtoriile clan
destine în loourile acele, unde decretul a fost 
pirblicat dupâ formalitâtile recerute. In bisericâ 
orientalâ se recere binecuvêntarea bisericeascà 
numai la liceitate, iar nu çi la validitatea câsâ- 
toriei. In provincia mitropoliranâ gr.-cat. ' de 
Alba-Iulia çi Fâgâraç, deoretul Consil. Trid. nu 
a fost publioat în toatà régula, de aoeea piedeca 
clandestinitàtü nu existâ. (Cf. Papp-Szilâgyi, En- 
chiridion Juris Ecl. or. § 118). Legea despre 
câsâtoria civilâ din Ungaria, Art. XXXI din 1894 
§ 30 çi 39, àncâ nu recunoasce de valida cà- 
sàtoria, care nu s’a incheiat înaintea oficialului 
civil, în locul spre acel scop destinât çi înaintea 
a 2 mai tori. [Dr. I. Radu.J

Clapon, cocoç castrat, care se ingraçâ uçor çi 
ofere o carne gustoasâ.

Claque, (franc.) loviturâ datâ cu palma. In spé
cial : personne puse de directiunea teatrelor spre 
a aplauda. Claqueur, persoanà avênd aceastà 
functiune.

Clara, a 2-a Doamnâ a lui Alex. Basarab din 
Muntenia (1330), de origine bulgarâ çi de religie 
catolicâ. S’a strâduit, în urma corespondentei cu 
Papa, sâ lâ(easoâ catolicismul în (eai'â. A avut
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ou Alexandra 2 fete, pe cari le-a mâritat dupa 
(arii Bulgarie! gi Serbie!. La Curtea de Argeç 
.sûnt ruinele, 4'se Sàn-Nicoarâ, unei bisericutc 
atribuitâ de legendà oatolicei Doamue C.

Clara, S-ta, mtemeietoarea oïdinului Clarissi- 
uelor (ürdo sanotae Clarae), n. 1198 în Aasisi. 
Când a fost sa se câsàtoreascâ s’a réfugiât în 
mânâstirea Portiuncula, unde sub influença sfnn- 
tului Francise s’a càlugârit .gi a întemeiat ordinal 
amintit A fost canonisatâ 1255 prin papa Ale- 
xandru IV.

Clara, (pron. cler), comitat în provincia ir- 
landezâ Munster, lângâ Oceanul Atlantic, are 
3351 kru’.gi 123,659 loc. (1891). Terenul e deluros, 
ou pàçuni bogate ; ici-colea se cultiva ovës, cartofi 
gi grâce. In C. se aQâ marmorâ neagrà fru- 
moasâ. Capitala e oragul Ennis.

Claremont, (pron. clermont), castel nu départe 
de Londra, zidit pe la 1769 do Lord Clive. Aici 
a locuit ditpâ revolutia delà 1846 regele frc. 
Ludovic Filip pânâ la moartea sa (1850). C. e 
a()i averea privatà a reginei Victoria çi e locuit 
du câtrâ vëduva ducesâ de Albany.

Clarence, tpron. clerens), strimtoare de mare 
în nord-vestul Australie!, conduce din MareaTimor 
în sinul Vandiemen.

Clarence, (pron. clerens), duce de C., titlulprin- 
(ilor mai tineri în familia régala a Eogliterei; 
se dériva delà Clarenza din peninsula Morea, 
unde pe timpul crueiatelor un cavaler englez a 
întemeiat un ducat. In timpul din urmâ a purtat 
acest titlu Albert Victor Chr. Eduard, But cel 
jnai mare al prin(ului de Wales, care mûri rapid 
în 1892. V. çi Plantagenet.

Clarendon, 1) G., Eduard, conte, cancelar al 
Engliterei, n. 1608. A fost trimis în diferite ini- 
siuni diplomatice de regele Carol II, anume la 
Madrid, Paris çi Haaga. C. a fost autorul res- 
boiului contra Olandei, care avênd un sfîrgit ne- 
norocit, i-a causât câderea. Urmàrit fiind pentru 
crima de înaltâ tradare el fugî (1667) în Francia, 
t la Rouen în 1674. Scrieri mai importante: 
«History of tbe rébellion and civil wars in Eng- 
land«. Oxford, 1702, 3 vol.; History of tbe civil 
war in Ireland. London, 1721, etc. 2) C., Wil
liam Frederick Villiers, conte, celebru cm de 

- stat englez, n. 1800. A studiat în Cambridge gi 
Oxford. La 1820 fù trimis la Petersburg ca ataçat 
de legatiune; 1833 ambasador la Madrid; 1840 
ministru de justifie în cabinetul Melbourne. In 
ministeriul liberal din 1846 luà portofoliul comer- 
ciului. Delà 1847—1852 vice-rege al Irlande! bân- 
tuite pe atuuci de revolufii gi de foamete. In 
acele împrejuràri grele C. se distinse pe lângâ 
energia, eu care administra insula, mai eu samâ 
printi,’o înfeleaptâ moderafiuno gi simf de drep- 
tato, care îi câgtigà toate inimile. In Dec. 1852 
ministru de externe îp cabinetul de coalifiune 
Aberdeen-Russell. Ca atare contribui la înehie- 
garea alianfei dintre AngUa, Ft^ocia, Turcia gi 
Piemontul în contra Rusiei. (Resboiul crimeic.) 
In cabinetul lordului Palmerston îçi menfinù 
portofoliul externelor çi la oongresul din Paris 
(1856) luà posifie contra Rusioi. La 1864 deveni 
cancelar al ducatului de Lancaster gi al doilea ple- 
nipotenfiat al Engliterei la conferinfa din Londra 
în afacerea ducatelor Schleswig-Holstein, f 1870 
ca ministru de xterne în piîmul cabinet Gladstone.

[Dr. G. M—U.]

Clareni frafres, numele unei congregatiuni a 
Franoiscanilor (v. ac.)

Claretie, Jules, ou numele adevërat Arsène 
Arnaud, scriitor frc., n. 1840 în Limoges; e 
cunosout ca critic teatral, foiletonist çi roman
cier, 1885 director la Comédie frc., 1888 membru 
al Academiei frc. A scris: Un assasin, 1866; Ma
deleine Bertin, 1868; Histoire de la révolution 
de 1870—71, 5 vol. 1875—76; La vie moderiio 
au théâtre, 6 vol.

Clarissimus, (lat.J pe timpul republicei ro
mane titnlaturà data senatorilor; mai tâi(jiu, 
pe timpul lui Diocletian çi Constantin cel Mare, 
clasându-se ranguiile prin ordine împéràtesoi, 
se întitulau astfel cei de rangul al treilea, câ- 
rora împërafii le conferiau olarissimatul ; astàiji 
se îutituleazâ astfel doctorii de teologie in bi- 
serica apuseanâ.

Clarke, 1) C., Samuel, filosof gi teolog engl., 
n. 1675, 1 1729. A studiat în Cambrigde, ocupâii- 
du-se eu matematica, fisica gi Blosofia. A tradus 
fisica lui Rohault, darapoi s’a intors spre sciiufele 
teologice gi a ajuns predicator la Westminster.

2) C., Eduard Daniel, scriitor engl, u. 1769 
în Willington. A câlàtorit mult, aproape prin 
toate ferile Europe!, între cari gi în Dngaria çi 
România, apoi în unele pàrfi ale Asiei gi Africei. 
Aceste câlàtorii le-a descris în 6 vol. A fost 
predicator, dar pe lângâ sciinfele teologico s'a 
ocupat çi eu mineralogia .çi chimia.

Clarke’s Fork sau Clarke’s Biver, isvorul prin
cipal al rîului Columbia în statole nordameri- 
cane Idaho gi Wa.shington. Lungimea C-ului e 
600 km. Trece prin lacul Pend d’Oreille.

Clarkia Pursh., (botan.) gen de plante annale 
ramoase din fam. Onagrarieelor, foarte înrudit 
eu Oenothera (v. ac.), de care se distinge prin 
petale unguiculate rosei sah purpurii. Cnprinde 
vr’o 4 specii pacific-boreal-amfericaue, dintre 
cari doue mai aies: G. élegans Dougl. gi C.pul- 
chella Pursh. se cultivâ la noi ca plante déco
rative. [A. Pr.]

Clarneta, (ital. ClarinettoJ, instrument mu
sical, de suflare, eu tub cilindric çi ancie simplâ. 
Dei'ivatâ din vechiul instrument frc. Chalumeau. 
C. e astàiji unul din cele mai principale instru
mente ale orchestre! çi ale bandelor de armonie. 
Invenfiunea ei e datoritâ faotorului german 
Denner (1690). C. dâ numai armouicele de rang 
uepâreche, 3, 5, 7, etc., astfel oâ ea necesiteazâ 
un numër mai mare de boite latérale gi de obéi 
deoât flautul çi oboiul. Cele mai îutrebuinfate 
Ç. au 13 chei. C., pentru ugurinfa instrumen- 
tigtilor, se fabricâ în diferite tonalitàfi, cari se 
deosebesc între ele gi prin caracterul timbrului 
1er. Astfel sûnt C. mioi în la bemol^ în fa, în 
mi b, în ro, usitate mai eu samâ în musicele 
militare; C. ordinare în do, în si bémol (cea 
mai usitatà), în la; C. alto în fa, în mi bémol; 
C. bas în do, în si bémol, în la; çi C^ con- 
trabas în fa çi în mi bémol. C. apare în or
chestra de teatru câtrâ mijlocul sud. XVllI prni 
Rameau; Haydn çi Mozart o întroduc in oi- 
chestra de sinfonie gi de po la 1800 ea a de- 
venit un element indispensabil. Dar mai ou sama 
Weber, creatorul operei romantioe, a sciut sa 
arate toate resursele ei. Numele de C. se dâ anoa 
unor jocuri de orgâ gi de armoniu, amintmd mai 
mult sau mai pufin timbrai C.-ei. [T- C J
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Clasa, ordinea îq care se impart persoane çi 

lucniri dupa îusuçirile lor caracteristice ; în 
sciintele nahirale ordinile cele mai înalte. Cla- 
sificare, distribuirea lucrurilor în clase.

Clasic, Clasici, în Roma veche persoanele 
cari apar^ineau clasei 1—6 în constitutiunea lui 
Servius Tullius; prin extensiune: distins, privi
légiât. Delà secl. IL se numiau C. cei mai buni 
scriitori greci çi romani ; de aici C. însemneazâ : 
antic, perfect, ceea ce aparfine periodei de înflo- 
lire a unei literaturi.

Clasidsm, conoeptiunea esteticà a eelor ce 
eautà idealul artistic în operele din antichitate 
çi din timpul renascerii.

Clasp, (engl., pron. clesp), senin de distinc- 
finne din métal, în care este gravat numele unei 
lupte, asediu, etc., în care s’a distins persoana 
deooratâ.

Classicus, Iulius, câpetenie a Trevirilor. Timp 
îndelungat a stat în serviciul Romanilor în fi- 
nutul Rinului. S’a conjurât eu Iulius ïutor çi eu 
Iulius Sabinus ca sa nimiceascà imperiul roman 
çi si întemeieze un imperiu galic.

Clastice, stânei, stânci formate din sfârml- 
turi de stânci anterioare.

Claude Lorrain (4>s çi C. Gelée), piotor frc., 
n. 1600 în satul lotaringian Chamagne, f 1682 în 
Ronia. C. e mâiestru in desemnarea peisagelor 
ideale ; el presintâ dealuri çi vài, rîuri, lacuri çi 
cataracte eu arbori puternici, poduri, zidiri poin- 
poase sau ruine, formând panorame eu o privire 
firâ sfîrçit. Tablouri de ale sale se aflâ în toate 
galeriile mai mari, dar în deosebi în Louvre, în 
palatal Doria în Roma çi în Englitera. Schitele 
tablourilor sale se aflâ adunate în «Liber veri- 
tati.s«, posesiunea ducelui de Devonshire în Engli
tera. Lit. : M. M. Pattison, C. L., sa \rie et ses 
oeuvres, (1884).

Claudia, (Claude de France), sotia regelui Fran
cise I, n. 1499. A fost logodità mai ântâiu eu 
Carol de Austria, mai târcjiu eu moçtenitorul tro- 
nului francez Francise de Augoulême. Roi politic 
nu a avut. 1524..

Claudianus, 1) C., Claudius, cel din urmâ poet 
roman pàgân de însemnàtate mai mare, n. în 
Alexandria; la 395 a mers la Roma çi a trait 
la curtea lui Honoriu. Cu timpul a ajuns la dem- 
nitatea de patrician. j- cam pe la 408. Ne-au 
remas delà el idile, epigrame, epistole çi alte 
poesii de conjinut satiric çi panegiric. Opul sou 
principal e : De raptu Prosei-pinae, epopee în 3 
cài-fi. Din Lupta Gigantilor au remas numai 129 
de versuri. Se distiuge prin putere creatoare çi 
fantasie productivâ. (Editie criticà de leep, Lpzg, 
1876—79. Cf. Rosa, Cl. C. Ancona, 1873; 
Hodgkin, C. the last of tbe Roman poets. New
castle, 1875.)

2) C., Mamertus, poet creçtin çi filosof. 1474. 
Frate eu sf. Mamertus, episcop în Tienne, çi 
preot în aceeaçi diecesâ. A sens imnuri. Pro
babil delà el a remas çi imnul; «Pange lingua 
gloriosi«. El a scris çi un op filosofic : «De statu 
animae». (Cf. Corpus scriptorum ecclesiasticorum 
latinorum, t. 11. Wien, 1885 de C. M. von En- 
gelbrecht.)

Claudiopolis, numelelat. al oraçului Cluj. (v. ac.) 
Claudius, 1) Appius C., membru al decemvi- 

ratului II, patrician îngâmfat. Mui'i în înebi- 
soarea, ce opregâtise poporului roman. 2) Appius 

ËncLclopedia româua. Vol. I.

C. Caecus, censor roman pe la 312 a. Chr., prin 
cuvintele sale pline de patriotism însuOefi pe 
Romani sa nu încheie pace cu Pyrrhos înainte 
de ce nu s’ar fi retras din Italia. Via Appia 
din Italia era cea mai frumoasâ çoseauâ, ce îçi 
are numirea delà ziditoml ei Ap. C. Conducea 
delà Roma, spre sud, pânâ la Capua. I. Caesar 
çi apoi Traiao o lungirâ pânâ la Brundusium. 
Urmele ei se vëd âneâ. 3) Tiherius C. Drusus 
Caesar, împërat roman (41 d. Chr.), a domnit 
cu numele, càoi în locul lui domnia sojia sa 
Messalina ou favorifii sëi. Zidî canalul Aqua 
Claudia çi puse basa portului Ostia. L-a înve- 
ninat so(ia a treia Agrippina (54). 4) G. Marcus 
Aurelius numit » Gotieust, beliduce excelént çi 
apoi împërat roman pe la 268, respinse Alemanii 
çi Gofii, f 270 în Sirmium. [Dr. P. 0.]

Claus, Carol, profesor de zoologie çi de ana
tomie comparatâ la univ. din Viena. Speciaüst 
în studiul Nevertebratelor, a publient mai multe 
lucrâri de valoare relative la organisafia çi des- 
voltarea Meduselor çi Crustaoeilor : Studien über 
Polypen und Quallen der Adria. Denksohr. der 
k. £ Akad. Wissenschaft. Wien, 1877; Unter- 
suchungen über die Organisation u. Entwickelung 
der Medusen. Prag, 1883; Zur Kenntniss des 
Baues und der Entwickelung von Branchipus und 
Apus. etc. Gottingen, 1873. Zur Kenntniss der 
Organisation und des feineren Baues der Daph- 
niden, 1876. C. e autorul unui tratat de zoologie, 
care a avut mai multe edifii, çi care a fost tradus 
în mai multe hmbi, frc., engl. çi ital. fD. V.]

Clausa, V. Clausula.
Clausa penalà, o stipulajinne acoesorie într’o 

convenjiune, prin care se extimeazâ daunele- 
interese, ce va datera debitorul, în cas de ne- 
exeeufinne a obligajiunii sau în cas când va 
întârijia execufiunea obligafiunii. Primele daime- 
interese se numesc eonipensatorii çi nu pot fi 
cerute de créditer odatâ cu cererea principalâ 
(execu(iunea prin judecata a obligafiunii), ele 
se formuleazàîntr’o instanfâ de résiliera bunâoarâ, 
pentru oompensarea prejudiciului causât prin ne- 
executare, celelalte daune-interese se numesc 
moratorü çi pot fi cerute odatâ cu ac(iunea 
pornitâ pentru executarea obligafiunii, deoarece 
ele represintà evaluafiunea prejudiciului fâcut 
prin faptul întârijierii exeoujiunii. C. penalâ se 
resumà, dar, în daune-interese extimate de pâr(i 
])rin insàçi sau cu ocasinnea convenjiunii, ea 
are un indoit scop: a) sâ asigure executiunea 
obliga(iunii, b) sâ împiedece arbitrariul judeoâ- 
torului în Bxarea daunelor-interese. Dauuele- 
interese stipulate prin o C. penalà nu sûnt da- 
torite, decât din momentul punerii în întàr()iere 
a debitorului. Aceste daune, fiind stipulate prin 
conventiune, nu pot fi sohimbate de judecâtorul 
sesisat, pentru cà oonvenjiunea face lege între 
pai^i, ou toate acestea, prin exceptiune, jude
câtorul poate împujina penalitatea, când obli- 
gafiunea principalâ a fost executatà în parte. 
Aceasta este doctrina Codului Napoléon cu pri
vire la C. penalâ. In România legea din 20 Febr. 
1879 a modificat în parte art. 1066 çi umiâtorii 
din Codul civil corespundëtoare articolelor si- 
milare din Codul Napoléon ; art. 1 al legei dé
clara nulâ C. penalâ aflatà în contracte de im- 
prumuturi çi de prestafiuni în naturâ, çi art. 2 
dâ facultate judecâtomlui sâ anuleze ori ce va
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puté avé aérai unei C. penale, eând n’a fost 
direct stipulatâ çi e deghisatâ.

HenricNicolai, teologdanez, □. 22 Apr. 
1793; 1822 prof, de teol. în Kopenhaga. 1848 
membru în adunarea constituantâ, apoi ministra 
fàrâ portofoliu pânà 1851; 1874 ab(j.ioe de profe- 
surà, f 28 Marde 1877 în Kopenhaga. In operele 
sale teol. se observa influenta lui Schleiermaclier.

Clausenburger, David, secretarul comitelui 
sâsese loan Zabonius Sachs de Harteneck. A 
fost exécutât de câtrâ acesta în 1696 pe piata 
cea mare a Sibiiului, deoarece s’a gàsit la el o 
scrisoare, în care so^ia episcopului ev. de atunci, 
Lukas Hermann, îi promite câsàtoria.

Clausewitz, Carol de, general çi scriitor prusian, 
n. 1780 în Burg, din o familie polonà; 1813 oficier 
în statul major rusesc, 1815 çef al statului major 
din corpul de armatâ comandat de Wallmoden, 
1818 director al scoalei de resboiu, 1830 in
specter al artileriei. 11831. S’a distins ca scriitoi 
militar. Opéré: Vom Kriege; Der Feldzug von 
1796 in Oberitalien; Der Feldzug von 1815.

C\3.as\U9,liudolfIuliu!ijEmaniiel,fis\cinagerm., 
n. 2 lan. 1822 în Koslin, j- 24 Aug. 1888. A 
fost profesor de fisicâ în Zurich, apoi în "Würz- 
burg si Bonn. E unul dintre întemeietorii teoriei 
câldurii. Scr. princ: »Die Potentialfunktion und 
das Potential», »Abhandlungen über die me- 
chanische Warmethéorie».

Clausthal, ora§ montan în districtul pi-us. 
Hildesheim, cerc. Zellerfeld, pe un platou al 
muntilor Oberharz, 534—599 m. deasupra mârii, 
làngâ linia feratâ Langelsheim-C. Zellerfeld ; are 
8736 loc. (1890). Id C. se aflà o academie mon- 
tanisticâ, mine de plumb si argint, fabrici de 
jigâri si de ciorapi.

Clausthalit, minerai cristalisând în sistemul 
cubic, avênd aspectul Galenei. Este o seleniurâ 
de plumb. Minerai rar. Servesce la prepararea 
.seleniului. Numele sëu vine delà localitatea 
Clausthal în Prusia, unde se gâsesce mai aies.

[V. C. B.]
Claustru, fiat, claustrum, loc închis.) V. Mâ- 

nâstire.
Clausula, (lat.) clausa, stipulajiune accesorie 

a unui contract sau act, mai aies acele, cari 
ocura de régula la afaceri de aceeasi naturâ. 
C. cassatorie, C. prin care se statoresce, câ 
contrahentul, care nu-si îndeplinesce angaja- 
mentele luate, îsi pierde anumite sau toate drep- 
turile castigate prin contract. Sinonim eu Lex 
commissoria. — C. codicüarà, C. stipulatâ de 
testator în testament, ca în cas de invaliditate a 
acestuia, disposifide sale sa fie cousiderate ca 
Codicil (v. ac.)

Clausula doli, în dreptul roman, clausa scrisâ 
în genere în toate stipulatiunile pretoriane, prin 
care débiterai lua sarcina dolului sëu si care da 
acestor stipulajiuni caracterele principale ale con- 
tractelor bonæ fldei.

Clausura, oprirea oalugarijelor si a unor câ- 
lugâri de a comunica eu lumea din afarâ. In 
pnterea C.-ei càlugàrijele si câlugârii obligafi la 
ea nu pot iesi din mânâstire fârâ concesiunea 
superiorilor, afarâ de casuri de tôt grave, s. e. 
incendiu, inundajie, etc., uici stràinii nu pot întra 
în mânâstirile lor. Cei ce calcà C. cad în ex- 
comunicatiune reservatâ(în bis. apuseanâ) Papei.

Clavaria Fr., (hotan.) gen de Ciuperci din fam.

Clavariee (Autobasidiomycete gymnooarpe) eu 
aparatul vegetativ ca o coloanâ simplà sau foarto 
ramificatâ ca un mânunchiu, pê toatà su piaf ata 
ramurilor formându-se mai în urmà hymeuiul. 
Toate speoiile sale tràiesc pe pâment, rar pe 
leran si Jahundâ în pâdurile montane, mai aies 
la noi în muntü Moldovei ; toate sûut inofensive 
iar unele usitate ca comestibile plâoutc, cum o 
C. coralloides L. si C. botrytis Pers., uumite 
de popor, una Burete de eonopidà, alta Burete 
de veveripà. [S. Çt. fi.]

Clavariee, (botan ) familie de Ciuperci Basidio- 
mycete-autobasidiomycete-gymnocarpe, caraote- 
risatâ prin aparat vegetativ simplu sau rainiBoat, 
eu ramuri verticale oârnoase sau fibroase, la vîrt 
clavifonne. Pe aceste ramuri (receptaoule) se 
formeazâ aparatul vegetativ, care e un hynieniu 
amphitrop (adecâ acopere ramura în partea sa 
superioarâ, sau si pe de lâturi sau si în jos), 
delà început deschis în afarâ. Tràiesc pe pâ
ment, mai rar pe lemne si frunze putrede aau 
pe tulpini vereji. Dintre genuri citàni: Pterula 
Fr., Typhula Pers., Pistillaria Q., Clavariella 
Karst., Clavaria Fr., etc. fS. Çt. fi.]

Clavat, claviform, (botan.) organ (për, parafisà, 
basidâ, celulâ, ramurâ, etc.) în forma de mâciucâ, 
adecâ umflat progrosiv delà basà spro vîrf, iar 
acesta e rotund.

Clave, V. Taste.
Clavecin, (franc.) instrument musical, cucoarde 

si claviaturâ, considérât ca predecesonil piauului, 
desi avênd un mod de atao al coardelor eu 
totul diferit. C. apare eu secl. XVI; el constâ 
dintr’o ladâ de resonantâ de forma peutagonului 
neregulat, conservatâ pentru pianele moderne. 
Coardele sûnt asezate în aceeasi directiuue eu 
tastele, la capëtul cârora se aflâ un pleotni 
de panâ, care piscând coarda o face sà vibreze. 
Diferinja între C. si Clavicord e în aceea, câ 
pe când la acesta plectrul remâno aderent la 
coardà atat cât degetul apasâ tasta, determinând 
astfel si lungimea vibrantâ a coardei, la C. plec
trul pàrâsesce imediat coarda, làsàiid-o sâ yi- 
breze liberâ. Aceasta dâ o executiune lipsitâ 
de nuantare. Introdus chiar delà început în 
orchestrâ, C. a (inut un roi prépondérant pàuâ 
la mijlooul secl. XVIII, acompauiind basul coii- 
tinuu. El era adese tinut de însusi compositorul, 
când acesta îndepliuia functiunea de sef de 
orchestrâ. Delà Gluck importanfa sa scade, ou 
cât numëral instrumentelor orchestrei devine mai 
mare, s> si nu servesce un timp deoât a acom- 
pania în operele italiene asa (Jisul recitativo seoco 
si apoi dispare eu desâvîrsire. Dar C. era mai ou 
samâ un instrument de salon si sa astfel s a 
bucurat de un mare succès. Câtrâ începutul 
secl. XVIII între încercâi’ile de perfeçtionare 
ale C.-ului au fost si acele ale lui Cristofori, 
(Florenja 1711), Marius, (Paris 1716) si Sebroetter 
(1717), cari îl transformarâ în piano modéra.

[T. C.J
Claviatura, (lat.) nume dat cumplexului de 

taste, cari în unele instrumente mus. seryesc 
de mijlooitoare între degetele exeoutantului 51 
eorpurile sonore, (tuburi, coarde, ancii, etc.) 6. 
a fost mai âutâiu aplicatâ la orgâ si numele 
îi vine delà Clavis (lat. = cheie), dat acestoi 
taste, fiind-câ ou adevërat ele îndeplinesc fuuc- 
(iunea de chei, de.schicjênd si îuchiijênd intiaiea
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aerului în tuburile sonore. A fost apoi apli- 
catâ la piano, annoniu çi altele. Prin exten- 
siune s’a dat nnmele de C. întregului sistem 
cuprin(}ênd totalitatea sunetelor întrebuintate în 
niusicâ. [ï. C.]

Clavi-cemballo, (ital.) = cembal (timbaJâ) eu 
claviaturà, nnme dat în Italia instrumentului 
nuniit în Francia Clavecin (v. ao.) Cele mai de 
moite oii se (Jioea prescnrtat Cemballo, câci 
adevêrata timbalâ nn s’a bucurat nici odatâ 
in Italia de favoare çi era mai necunoscutâ.

[T. C.]
Claviceps TuJ., (botan.) gen de Ciuperci As- 

comyoete-Carpoascee angiocai'pe, ordinul Pyre- 
nomycetelor. Myceliul primai- trâiesoe ca parasit 
pe ovarul çi stilul de Secara çi de alte graminee 
selbatice. Pe aeest myceliu se produc ântfiiu conidii 
ce propagâ ciuperca la alte plante ; mai pe urmâ, 
dupa ce toatà tesâtura ovarului a fost înlocoità 
de myceliu, acesta se strînge çi devine un sclerot 
sau myceliu în stare de repaus çi durabil. Forma 
acestui sclerot se aseamënâ ou a ovanilui atacat 
çi e ca un mic corn sau pintene de cocoç. Pe 
sclerot toamna sau primàvara se produc ridi- 
câturi claviforme, în umflâturile cârora se produc 
peritheciile eu asce, în fiecare ascâ fiind 8 spori 
fditormi. Aceçti spori reproduc pe o graminee 
myceliul priniar çi ciclul se începe din nou. 
Deci e un parasit monoic. Sclerotul de C., lung 
de vr’o 3 cm., are o coloare violet închisâ, çi 
cuprinde în composifia lui, pe lângâ alte sub- 
stante ca ergosterina, etc., çi un alcaloid" foarte 
aotiv ergotinina. Are întrebuinfari medicale ca 
abortiv çi hemostatic (opresce curgerile de sânge). 
Consumarea fàinei de secara atacatà de C. pro
duce 0 boalâ foarte grava numitâ ergotism, ale 
oârei efeote sûut: slâbirea vëcjului çi au<Jului, 
delirul, coma, cangrenisarea extremitâtilor cor- 
pului, etc. [S. Çt. R.]

Clavicula, (med.) acel os din scbeletul ome- 
nesc, care leagâ umërul eu osul pieptului (ster
num); poporal se nuinesce îndrea.

Clavir, (germ. Klavier), nume dat în general 
insti-umentelor eu coarde çi eu claviaturà, cât 
çi acesteia în particular. [T. C.]

Clavis, cheiâ (y. ac.) In înfeles bisericesc: 
semnul puterii, al stâpânirei çi al autoiitâ(ii. C. 
îinpërtlfiei ceriunlor, (Mat. 16, 19), puterea data 
de Isus lui Petru asupra întregei biserioi. Puterea 
cheilor (poiestas elavium) se numesce çi puterea 
data de Isus bis., (loan 20, 22) de a lega çi 
deslega sau de a ierta çi de a (iné pëoatele.

Clavulat, (botan.) v. Clavat.
Cjavus hystericus, (med.) terminul medical al 

upei dureri sfredelitoare în cap, în deosebi la 
lüsterie (v. ac.).

Clean, (zool.) numirea poporalâ a unui mic 
pesce din familia Crapilor. V. ait. Crap.

Cleanov, com. rur. în Rom., j. Mehedin(i ; for- 
meazà com. eu cat. Preajba; are 2100 loc. (Dic(. 
geogr. 1894), cari se ocupa eu agriculture çi 
prâsirea vitelor; 1 biserieà çi 1 çcoalâ; aici se 
fac tiei bâlciuri anuale : la .sf. 40 Mucenici, Du- 
mineca Tomii çi la sf. Ilie.

Çlearinghouse, (engl., pron. CliringhaueJ, comp
toir de beuidatiune, casa de saldare, un institut 
ande bSncile çi bancherii îçi reguleazâ prin 
compensatiune pretensinnile ce le au unii fafâ 
de alfii. Cea mai vecbe C. este cea din Londra

întemeiatâ între 1775 çi 1780, la care de pré
sent participa 25 bânei çi bancheri mari, çi 
unde se îndeplinesc jnai toate plâ(ile pie(ei 
Londrei çi în mare parte çi ale provinoiei. Ase- 
menea institufiuni se aflâ mai în toate oraçele 
din Anglia çi în colonü. Mai desvoltat este 
sistemul de C. în Statele-Unite din America. 
In Viena âneâ exista un aseinenea institut, 
Wiener Saldierungsverein, intemeiat la 1864.

Cleistocarp, (botan.) un aparat sporifer care 
la maturitate nu se deschide spre a ieçi spom 
în afarâ, ci învëliçul lui se disti-uge.

Cleistogame, (botan.) flori mici totdeuna în- 
chise, purtate de planta odatâ eu cele normale 
(cbasmogame) (v. ac.), sau înaintea lor, ori dupa 
ce s’au trecut ele. Au aspectul de mici boboci 
eu toate pâi'tile lor rudimentare; produc polen 
mai pufin, care germineazà de când e în anterâ ; 
în sebimb produc fructe bine conformate çi eu 
seminfe mai numeroase decàt cele produse de 
fructele obioinuite; n’au mires; sûnt auto-fecun- 
dante. Adesea fructele devin mature numai dupa 
ce ajung sa între în pâment, sau delà început 
sûnt pui'tate pe ramuri subterane. Dintre dico- 
tyledonate se cunoso vr’o 50 de genuri eu flori 
C., mai dese laPapilionacee, la Viola, Lamium, etc., 
iar dintre Monocotiledonate la vr’o 10 genuri 
(Hordeum, Leersia, Juneus, etc.) Producerea de 
flori C. e 0 adaptare specialâ a plantelor în 
raport eu conditiile externe, ca sâ asigure for- 
marea de seminje cât mai multe, întrebuintànd 
relativ pufinâ substanfâ. Prin extensiune, se 
considerau C. florile plantelor aquatice, acelea 
cari nu se desfac, spre a nu fl în contact eu 
apa, preoum çi acelea aeriane înebise, produse 
de 0 inflorescenfâ alàturi ou florile normale ce se 
deschid. [S. Çt. R.]

Cleiu, ori ce substanfâ solubilâ în apâ, care 
prin uscare se întâresoe çi unesoe diversele 
corpuri, între cari e întrodus, sau le lipesce. 
C. se preparâ sau din membranele delà moron (C. 
de pesce) sau din nervi, tendoane, piei, etc. delà 
diverse animale. C. de pesce ca çi C. de piei 
confine ca prinoipiu mai important: gélaiina. 
Acest principiu e solubil în apâ mai aies caldà, 
sau adausâ eu pu(in acid cMorhidric; solu(iunea 
concentratâ, lâsatâsâsereceascâ, se solidificâ for- 
mùnd 0 matorie moale elastioâ. C. de pesce se in- 
trebuinteazii, în vedereapuritafii sale, pentru pre- 
pararea pastelor gelatinoase aUraentare, pentru 
limpecjitul berei sau vinului ; din el se fac mem
brane, cari fiind elastice çi transparente pot fi 
întrebuintate în locul sticlei. C. de piei_sau C. 
ordinal-, dupâ puritatea sa, servesce fie în sto- 
lerie la încleitul diverselor piese, în pictura 
ordinarâ pe pârefi, la legatul câi^ilor, în fa- 
brioarea hârtiei, în fabricarea gumei artiflciale 
(imitând guma arabica), çi când e bine préparât 
çi în anumite condifinni, poate înlocui C. de 
pesce pentru pastele alimentare. [V. C. B.]

Glejani, com. rur. în Rom., j. Vlaçoa, situatâ 
pe malul drept al rîului Neajlov, eu 1404 loc. 
(Dict. geogr. 1890); are 2 biserici, 1 çcoalâ eu 
2 învëtâtori çi o judeoâtorie de oool.

Clematis L., (botan.) gen de plante pereuale 
herbacee sau lignoase, erecte sau câtârâtoare diii 
fam. Rammculaoeelor, trib. Clematideae, respâu- 
dite pe întreagâ suprafata globului, ou deosebire 
în regiunea teinperatâ. Multe specii, s. e. C.
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coccinea Gay, G. aethusaefoUa Turcz., C. patens 
Dcne, C. tubulosa Turcz., se cultiva în grâdini. 
Cele mai importante specii spontané delà noi 
sûnt: C. vitalba L. »curpënul de pàdure», G. 
recta !.. »luminoasa« în poeni çi tufiçe, C. in- 
tegrifolia L. tôt acolo, însâ mult mai rar, G. 
alpina Mill. «curpënul de munte«, pe stânoi, în 
regiunea alpina çi subalpinâ. [A. Pr.]

Clémenceau, Eugène, politic frc., n. 28 Sept. 
1841, studià medicina în Paris; 1871 ale.s dé
putât, mai târcjiu membru în representanta co- 
munala a Parisului, iar 1875 president al cou- 
siliului oomunal. 1876 din nou députât pana 1893. 
Ca députât çi redaotor al foii întemeiate de el 
»la Justice®, C. are un roi însemnat, dar îl 
pierde în urma unui procès de divorf scandales 
(1892) çi pentru câ a fost încurcat în scandalul 
Panama. 1893 n’a mai fost reales députât.

ciemens, 1) Titus Flavius C. Alexandrinus, 
lilosof, n. 150,1200, contimpuran eu Plotinus, fù 
conducètoi-ul çcoalei oateohetioe din Alexandrin. 
C. respnndi aoeleaçi idei ca Sf.Iustin, consideîând 
fllosofla pâgânâ ca o pregàtire pentni cea creçtinà. 
Adevërata filosofle, dupa dînsul, e cunoascerea 
lucnirilor divine çi umane ; numai cuvêntul lui 
Dumne()eu face pe om sa ajungâ la întelepciune. 
Spiritul se divide în doué: focul divin sau su- 
fletul çi spiritul corporal. Sor. : »Stromata« (îm- 
pletituri) un tratat nesistematic în opt cârti, 
despre filosoBa greeâ çi orientala, despre logioà, 
çi despre dogmcle çi morala creçtinà ; «Diseurs 
esortator®, »Pedagogul«. (Cf. G. Dem. Teodorescu, 
Lst. Bios, ant.)

2) C., Langhorne Samuel, numele umoristului 
american cunoscut sub pseudonimul Mark Twain 
(V. ae.)

3) C., Wenceslaus, ultimul elector din Trier, 
n. 1739, f 1812, Bul lui August III, regele Po- 
loniei çi elector saxon. In 1760 a voit sa între 
în armata austriaeâ, dar pentru defecte corporale 
nu a fost primit çi în urmâ çi-a aies cariera 
preoteascâ. In 1763 episcop de Freisiug çi Re- 
gensburg, 1768 archiepiscop în Trier, elector çi 
episcop de Augsburg, çi abate de Ellmangen. S’a 
distins prin promovarea culturii çi altor insti- 
tutiuni salutare. In urma pàcii delà Luneville 
O mare parte a averilor sale a fost încorporatâ 
la Francia, iar 1780 trebui sa renun(e çi la po- 
sesiunea remasâ, Bind pensionat.

4) G., August, principe elector din Colonia 
(Koln), n. 1700,1 1761, Bul lui Maximilian Ema- 
uuel, elector din Bavaria. Studiile çi le-a ter
minât în Borna. In 1719 episcop de Paderborn 
çi Münster, 1723 principe elector de Colonia, 
dupa un an episcop de Hildesheim çi Osnabrück, 
iar dupa 10 ani fn aies mare maiestni al ordinului 
teutonic. A fost unul dintre cei mai bogati prin- 
cipi eclesiastici ai epooei sale. lubirea sa de 
pompa s’a manifestât în numeroase clàdiri niârete.

Ciemens, Andreiu, paroch luteran, n. 1742 
în Sighiçoara, f 1815 în Bodu, (Brenndorf); a 
scris un dictionar germ.-rom.

Clement, numele a 14 papi. 1) G. I (92—101), 
numit de comun C. Romanul, se numerâ între 
pàrin(ii apostolici. - Se crede a fi fost consacrât 
de câtrà sf. ap. Petru (cf. Epifaniu. Haer. 27, 6)., 
C. e al 4-lea episcop al Eomei. C. a suferit mar- j 
tiriu sub Traian 101 ; amintirea i-se serbeazâ în | 
2 Nov. Sub munele lui sûnt cunoscute mai multe '

scripte, cum sûnt: 2 epistole eâtra Corinteni 
5 epistole decretale, canoanele çi oonstitutiiinile' 
apostolilor, etc., pana aoum însâ oriticii admit 
ca genuinâ numai o epistolâ câtrà Corinteni. 
2) G. II (1046—1047)^ de origine saxonâ, mai 
înainte Suidger, ep. în Bamberg. 3) G. III 
(1187—1191) mai IvalviQ Paulo Scolari, a pus 
la cale ou succès a treia cruciatâ oontia lui 
Saladin. 4) >(7. JT (1265—1268), mai înainte 
Guida Foulques, a avut multe neplâceri eu 
Hohenstaufii, cari au cucerit Sicilia, pe care C. 
a oferit-o în 1266 lui Carol de Anjou. 5) G. V 
(1305—1314) mai înainte Bertrand ep. de Bor
deaux, aies prin influenta regelui frauoez Filip 
oel Frumos, delà care a atîrnat çi ca papà. Deçi 
cardinalii au insistât sa rneargà la Roma, el nu 
a voit, ci în 14 Nov. 1305 s’a incoronat de papa 
în Lyon, la 1309 çi-a stabilt residenja în Avignon 
în Francia sudicà, eu aceasta se începe aça 
numita captivitate babilonicà. La insisteu(a lui 
Filip în 1311 a convocat conciliul din Viena 
Galiei, iar la 1312 a desfiintat ordul templarilor; 
din 24 cardinali creati de C. V 23 au fost fian- 
cezi, prin aceasta s’a pregàtit calea ca çi suc- 
cesorii sëi sa remânàîn Avignon. Delà el se dériva 
constitu(iunileClémentine. 6) G. F7(1342—1352), 
ca çi antecesorii sëi C. V., loan XXII çi Bene- 
dict XII de origine franc., a çecjut în Avignon; 
a cumpërat pentru scaunul papal întreg districtul 
Avignon, în 1343 a prédicat o expeditiuue cru- 
oiatâ; a stat sub influenta cuitii franoeze, a ex- 
comunicat pe împëratul Ludovic de Bavaria iii 
1446 çi a mijlocit alegerea lui Carol IV. 7) G. VII 
(1523—1534), nâscut din renumita familie de 
Mediei. Spre a paralisa influenta lui Carol V în 
Italia a încheiat liga sânta eu regele Franoiei, eu 
Milanul, Florenta çi Venetia. Urmarea aoesteia 
a fost, câ împëratul Carol V în 1527 a ocupnt 
Roma, iar pe C. 1-a detinut 7 luni. Mai tûr(Jiu 
s’a împâcat eu Carol V la Barcelona çi în 1530 
1-a încoronat în Bologua. 8) G. VIII (1592 pànâ 
1605) mai înainte Hyppolytus Aldobrandini, a 
fost un bârbat deçtept çi énergie, a aneotat la 
statul papal ducatul Ferrara, a mijlocit pacea 
de Vervins între Francia çi Spania. In 1594 a 
ajutat pe împëratul Rudolf II çi voivodul tran- 
silvan Bâthory în contra lui Moliamed III, a 
desvoltat mare zel pentru propagaiea orediutei 
çi promovarea sciintelor. 9) C. IX (1667—1669) 
mai nainte Iulius Èospigliosi, bârbat prudent, a 
încercat sâ împace între aine pe principii cre- 
çtini çi sâ-i uneascâ la resistentâ în contra Tur- 
cilor ; certele provocate de lanseniçti în Francia 
nu le-a putut complana deplin. 10) G. X (1670 
pânâ 1676), Emiliu Altieri, ajuns papa în etate 
de 80 ani, a fost bun, dar nu destul de energic. 
11) C. XI (1700—1721) din familia Aîftoiii, ducea 
0 viatà asceticâ; positia lui a fost foarte gréa çi 
delicatâ pe timpul luptelor de suocesiune la tronul 
Spaniei, el era suspitionat çi molestât, cànd de 
Austria, când de Francia; impunênd împ. losif 1 
contributiune ducatelor din Italia super., cari erau 
sub suzeranitatea papei, aoesta a protestât; im- 
përatul trimise trupele spre Roma çLl oonstnnse 
la un tratat de pace ; a protestât în contra in- 
titulârii prinoipelui elector do Brandenburg ca 
rege al Pnisiei, din motivul, câ acesta de ]uie 
apartiuea ordului teutonic. C. a confirmât pe pnmuj 
episcop roman unit în 1701.12) C.-XJ/(1730 pana
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1740), mai nainte Lorenzo Oorsini, înàltat la 
pontificat în etate de 78 ani, a fost conciliant; 
spre a promova unirea bisericii orientale eu cea 
apuseanâ, a fondât la Bissignano în Calabria se- 
iiiinarut Corsini. 1.3) G. XIII (1758—09), mai 
nainte Garol délia Torre di Rezzonico, s’a în trepus 
la ourtea .spaniolâ, portugezâ çi trc. pentru ordinul 
lesuitilor. 14) C. XIV(1769—lA)y Lorenzo Gan- 
ganelU, sub presiunea puterilor din apusul Ku- 
ropei a cassat ordinul lesuitilor prin breva »Do- 
ininus ao redemptor noster«, dto 21 lui. 1773; 
de causa a cassârei se aduce, câ ordinul are avéré, 
se amestecâ în afaceri lumesci çi tolereazâ în 
misiuni obiceiuri pâgâne.

Clement, Félix, organist çi compositor fro., 
n. 13 lan. 1822 în Paris, t 23 lan. 1885. 
Çi-a fàcut un renume mai eu samâ ca musico- 
graf, publicând o colectiune de composiçiuni din 
seol. XIII (Chants de la Sainte-Chapelle, 1846), 
diferite lucrâri asupra cântului plan, Istoria mu- 
sicei bis., (1861), Musicantii celebri, (1868), Dic- 
tionar liric sau Istoria operelor, descrierea dife- 
ritelor opéré representate, (1869, 1881), Istoria 
geueralâ a musicei, Ç1884), etc. [T. C.]

Ciementa, virtutea indurârii, a milostivirei ; la 
Romani »Clementia« era personificarea acestei 
viituti, 4'nâ, câreia dupa moartea lui Caesar 
i-au ridicat un templu.

Clemente, mitropolit bulgar çi oin politic; 
n. 1835; a .studiat teologia in Kiew; agita mai 
âutâiu pentru eliberarea Bulgariei de sub jugul 
musulman çi pentru independenfa terii. 1885 
conduse o deputatie la tarai Alexandru III în 
Copenhaga, pentru a mijioci recunoascerea prin- 
tului danez Waldemar, aies mai nainte uuanim 
principe al Bulgariei, misiunea lui C. însà n’avù 
resultatul dorit; reutors acasâ fù detinut, o.sàndit 
pentru tràdare de patrie çi internat într’o mâ- 
n as tire, unde petrecù mai inulti ani sub severâ 
pazâ niilitarâ; ieçit de aici continua agitatiunile 
sale rusofile, prin cari îçi atrase mania lui Stam- 
bulov ; pentru o predicâ, în care atâcà pe prin- 
cipele Ferdinand de Coburg, e detinut din nou 
çi (3 Febr. 1894) judecat pentru lésa rnajestate 
la 3 ani închisoare, însà în 15 Martie grafiat 
çi apoi réhabilitât în demnitatea de mitropolit. 
1895 merse la Petei'sburg eu deputatia bulgarâ, 
oa sâ pregâteascâ calea pentru împâoiuirea ruso- 
bulgarà. C. e cunoscut çi ca poet de frunte çi 
oa unul dintre cei mai buni publiciçti.

Clementinae constitutiones, acea parte a drep- 
tului canonic apusean, care cuprinde actele con- 
ciliului ecumenic din Vienna (Francia), t'out la 
1311 sub papa Clement V (1305—1314), çi cle- 
oretalele aceluiaçi papa. Aceste constitutiimi au 
fost publicate de câtrà papa loan XXII în 1317.

Clenodiu, (germ. Kleinod), orig. lucru inèrunt, 
bijuterii; astàcji în gen. obiect de valoare, odor.

Cleome L., (botau.) gen de plante anuale sau 
perenerbacee, eu capsula çi 4—6 staminé, dm fam. 
Capparideelor, trib. Cleomeae, respândite pretu- 
tindenea în teiîle calde, eu deosebire parte în 
Ainerica, parte în nord-estul Africei çi sud-vestul 
Asiei. Unele specii se cultiva la noi sau ca plante 
™s6ce çi subra.stioe, precum : G.pungens Willd., 
G. spinosa .lacq., etc., sau ca plante de floiarie, 
precum G. arborea H. B., etc. [A. Pi’.]

Gleopatra, frumoasa ficâ a regelui Ptoleniaeus 
Auletes XIdin Egipt, n. 69 a. (Dhr. Dupa moartea

tatâlui séu domni dimpreunâ eu fratele sëu minor 
Ptolemaeus XII, iar dupa moartea acestuia, fa- 
voritâ de Caesar, domni ea singurà. Caesar o 
chiemà la Roma (47) çi trài eu ea în câsâtorie 
clandestins. Au avut çi un liu împrcunâ, numit 
Caesarion. Dupa asasiuarea lui Caesar (44) C. se 
reintoarse în patria sa çi uoise pe frStiorul sou 
Ptolemaeus XIII. Deveni apoi amoresa trium- 
virului Marcus Antonius (41), care o iubia ne- 
bunesce. Dupa lupta delà Actium, neputênd cu- 
ceri pe Octavianus çi ajungênd în închisoare, 
se sinucise, punêndu-çi la piept çerpi veninoçi. 
130 a. Chr. Relatiunile dintre Antonius çi C. le-a 
tratat Shakespeare în draina «Antonius çi C.«

[Dr. P. 0.]
Clepsina, soiu de vierme anelid, din subclasa 

Hirudineilor, fam. Rhyncobdellidae. Tràiesoe 
ca lipitorile prin lacuri çi bâiti, çi e destul de 
numeroasâ rn localitâ(iie noastre. Se deose- 
besce de lipitoare prin forma corpului, care e 
latâ, turtità, în toc sâ fie cilindricâ ca la cea 
dinthiu, çi prin aceea cS nu are o ventusà în 
jurul gurei. [D. V ]

Cleptomania, (med.) monomania de a fura. Se 
observa ca simptom la afec(iuni psichice, dar çi 
ca fenomen independent fârS alte semne de boalâ.

Cler, (grec.) în sens canonic mai strins tagma, 
corpul pre,o[ilor çi al acelor persoane bisericesci 
ale unui cuit creçtin, cari au vr’un ord saoru. Iar 
în sens mai larg se (in de C. çi acei tineri, cari 
se pregâtesc pentru cariera preofeascâ, sau açele 
persoane, cari deçi nu au orduri sacre, dar pro- 
feseazâ regulele vr’unui ordin monastic, aça nu- 
mi(ii frati laici. C. în sens mai strins se deo- 
sebesce de laici prin aceea, câ membrii lui, in 
puterea ordului çi a raisiunei lor, au puterea de 
a învêta, de a sacriflea, de a administra sf. sa- 
cramente çi de a guverna, de aceea ei formeazâ 
biserica învêfàtoare, iar laicii pe cea asculià- 
toare. In C. sûnt mai multe ordiue sau clase. 
Ordul ori gradul cel mai îualt este cel episcopesc. 
C. este regular çi secular (mirean). Cel dintitiu 
se compune din acei cleiici, cari profeseazà re
gulele vr’unui ordin monastic, trâiesc dupâ régula 
prescrisâ în comun. O. secular îl formeazâ cle- 
ricii, cari nu sûnt membrii nici unui ordin mo
nastic, ci trâiesc în lume, adecâ afarâ de mâ- 
nâstire. [Dr. I. Radu.]

cieric, membru al clerului, acela care prin 
primirea ordurilor sacre a întrat în cler sau se 
pregâtesce pentru cariera preo(eascâ.

Clérical, ceea ce apar(ine clerului, cleiicilor 
ori statului eclesiastic, s. e. veçtmênt clérical, 
via(â clericalâ, etc. C. în îu[eles politic çi mai 
mult batjocoritor, înseamnà devotat clerului, 
ideilor çi intereselor lui, s. e. partid, jurnal 
clérical, etc.

Clericalism, opiniune favorabilâ clerului.
Clermont, numele mai multor oraçe. 1) G. in 

Argonna, reçedio(a cantonului din arrond. do 
acelaç nume; 25 km. spre sud-est de Verdun. 
Comerciu eu lemne çi fier. Odinioarà capitula 
unui coniitiat (comté), cédât Franciei prin tra- 
tatul din Pirenei la 1659, dâruit mai târijiu 
casei Condé; 1389 loc. 2) G. in Beauvaisis, cnp. 
arond. de Oise; are ateliere de bumbac, pânzâ, 
fabrici de bere, comerciu eu grime, in, etc. Inchi- 
sori de preven[ie pentru femei, o.spiciu de alie- 
nati; 5628 loc. Patria lui Philip IV. C. (Claro-
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montium) a avut prin secl. X coinitii sëi ; fù 
ciimpërat de Philip II çi donat flului seu ; 
la 1250 oomiliatul revine iarâçi coroanei çi 
fù dàinit de sf. Ludovic flului sëu numit Ro
bert, çeful casei de Bourbon. 3) C.-Ferrand (Au
guste Nemetum), reçed. départ. Puy-de-Dôme; 
384 km. spre sud de Paris ; are o episcopie, aca
demie de lit. çi soiinte ; o oatedralâ din secl. XIII, 
âneâ neisprâvitâ, biserioa Notre-Dame. Fabrici 
de postav, de pânzâ, de ciorapi, hârtie, cutite, 
faiaup; tesëturi de bumbac çi de cânepa, etc. 
centruJ comerciului eu producte agricole din Li- 
mogne d’Auvergne (o parte din départ. Puy-de- 
Dôme); unul dintre tîrgmile principale pentru 
comerciul de piei brute; are 50,119 loc. Dupa 
ce oraçul e cucerit de César, el devine cap. pro- 
vinciei Auvergne, C. e mârit de August çi are sub 
imperiu o çcoalâ célébra; e pràdat de Vandali 
de Visigoti, cuprins la 761 de Pipin, pustiit de 
non de Norman(Ji în secl. IX; în C. s’a hotàrît 
prima cruciadâ propovëduita de Urban II la 
1095. 4) C.-Lodéve sau C.-l’Sérault, reçed. can- 
tonului din arond. eu acelaçi nume. Are o bise- 
ricâ goticâ pvea frumoasà din secl. XIV ; manu- 
facturârii de postav comun, fabrici de batiste, 
ciorapi de lânâ çi de bumbac; tâbâcârii (argbi- 
sitorii), destilârii ; comerciu activ eu aceste pro
ducte; are 5079 loc. (1891).

Cleveland, (prou, clivlend), 1) (inut deluros în 
cott. engl. York, odinioarâ cunoscut prin prâ- 
sirea de cai, aeji e central industriel engleze de 
fler. Locul principal e Middlesborougb ; 2) oraç 
în statul nord-americ. Ohio, la gura rîului Cu- 
yaboga, eu 261,353 loc. (1890); o multime de 
fabrici de fler çi raflnârii de petroleu; strade 
frumoase çi un apaduct grandies. C. importeazâ 
lemn çi fier çi exporteazâ cârbuni.

Cleveland, (pron. clivlend) Grever, fost pre
sident al Statelor-Unite din America, n. 18 Mart. 
1837. Cu toate câ a fost foarte sârac la început, 
prin bârnicie multâ sciù sà-çi ridice starea ma- 
terialâ çi culturalà, çi aqiürându-çi diploma de 
advocat, se stabili 1859 în oraçul Buffalo. In 
representanta acestui oraç fù aies în diferite 
posturi, în flne 1881.primar. In 1882 aies gu- 
vernor al statului New-York, iar în 1885 pre
sident al Statelor-Unite. Câijênd la alegerea din 
1888, fù reales în 1892 çi remase president 
pânà la flnea 1896, când îi urmà Mac Xinley.

CHca, v. Coterie.
Cliché, V. Cliçeu.
Clichy, orâçel spre nord-vest delà Paris, départ. 

Seine, arondism. St. Denis, cu 30,698 loc. (1891 ) 
çi 0 mul(ime de fabrici.

Client, (lat., cUentela), la Romani rela(iunea de 
patronagiu în care se afla un inferior (Client) 
fatâ cu patroniil sëu. (v. Gens.) Astà(}i se înteleg 
sub C. persoanele cari îçi îucredin(eazâ afacorile 
unui advocat, unei bânei, etc., ori stau sub în- 
grijirea unui medic.

Cilfford, (pron. cliffrd), una dintre cele mai 
vechi çi mai respândite familii în Anglia. Proto- 
pàrintele C.-ilor a fost Walter, flul unui Richard 
Fitz-Ponce. Rosamunda, flea lui "Walter, a fost 
mult cântata amorezâ a regelui Enric II. Mai 
însemnat roi a jucat Thomas G., lord C. de 
Cudleigb, pe timpul regelui Carol II ministru, 
n. 1630. Inclinând spre catobeism, a fost contrat' 
al alian(ei cu puterile protestante Svedia çi Olanda

çi a sprijinit apropierea câtrâ Ludovic XIV. A 
fost membru al ministerului Cabal (v. ao.) Dupa 
ce parlamentul a eschis pe catolici delà functiuiii 
publies (1673), C, s’a retras. f 18 Aug. 1673.

Clima, la geografli vechi se numia astfel un- 
gbiul de îuclina(iune, sub care cad razele soa- 
relui pe glob; a()i sub C. se intelege starea 
medie a atpiosferei la un punct oarecare al 
globului sut) influen(a tuturor fenomeneloi' nie- 
teorologice. Causa principalà a coutrastelor oli- 
matice pe pâment e de a se câuta în mârimea 
varie a unghiului, sub care cad razele soarelui, 
çi de oareoe acest ungbiu atîruâ delà |)osi(ia 
globului fatâ de soare, se deosebesco G. male- 
matied sau solard cu o zona toridâ, caiacteri- 
satâ prin o temperaturà medie anualâ foaite 
înaltà, una stampâratà cu o tetnperaturà medie 
anualâ mica .çi o mare difei'entiare a verii çi 
iemii, çi una înghe(atâ, îu care ghiafa perpétua 
acopere pâmêntul. Dar çi fenomene fisioe inllueu- 
teazà asupra C.-ei, de aceea se deosebesce çi o 
C. fisied sau teluried cu tipurile: C. oontiuen- 
talâ, caracterisatâ prin lipsa de umeçjealâ çi prin 
marea oscilare a câldurii, C. oceanioà cu mici 
oscilajiuni în câldurà, çi C. litoralâ caracterisatâ 
prin jnarea umedealâ din aer çi prin o prea 
mare oscilare a câldurii.

Climatologie, învë(âtura despre climâ.
Climâu(, comunâ ruralâ, colonie lipoveneascâ 

în Bue., câp. çi j. Siret, atinen(â la parochia 
Costiça, cu moçie mânâstireascâ. Are 1859 loc. 
(100 ort., 1223 Lipoveni sectari res., 14 ont. çi 
22 mos.); parochie lipoveneascâ, çcoalâ primarâ.

[Dr. I. G. Sbiora.]
Climax, (grec.), v. Grada(iunea.
Climescu, Dionisie, episcop îu Buzëu; chiio- 

tonisit preot 1868, apoi numit învëtâtor în Ber- 
zun(iu, j. Baeâu, 1871 transférât în aceoaçi cali- 
tate la Moinesci. 1887 aies arebiereu ou titlu de 
C'raioveanu çi numit director al senti narului central 
din Bucuresoi; delà 1894 episcop al Buzëului.

Clinchant, lustin, general franc, n. 1820, elev 
al çcoalei mil. St. Cyr, 1841 sublocotenent, dupa 
bàtàba delà Solferino 1859 vicecolonel. Ca colonel 
s’a distins în luptele din Mexico, 1870 luptà îu 
armata de Rin sub Bazaine, ca comandant de 
brigadâ. Scâpând de prinsoare întrà în armata 
lui Bourbaki, iar dupà retragerea acestuia ia co- 
manda armatei, çi vëdênd zâdârnicia luptelor, 
trece cu 85,000 ostaçi pe pâmêntul Elve(iei. 
Dupâ subscrierea preliminarelor din Versailles 
s’a reîutors în Francia. In 1880 numit de Gam
betta guvernator al Parisului, îu caro calitato 
t 20 Mart. 1881.

Clinica, spitalul sau partea de spital, în care 
studentii de medioinâ înva(â la patul bolnavuliu 
recunoascerea çi câutarea boalelor. Dupâ natuia 
boalelor, pentru care C. este destioatà, ea se 
numesce: C. medioalâ, cbirurgioalà, obstetricalâ 
çi ginecologicâ, oculisticâ, mentalâ, dermatojo- 
gicâ, etc.

Clinici, (lat) nuine dat la începutul erei cre- 
çtine îu Roma la acei creçtini, cari se botezau 
pe patul mortii.

Clinochlor, minerai din grupa cbloritelor, e 
monoclin, însâ formels cristalino sûnt pseudo
hexagonale. De coloare verde. C. o cblorita çis- 
turilor chloritoase, cristale frumoase vin delà 
Zermatt, Pfltsch (Tirol), Traversella Arendal, etc.
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Clinton, Sir Henri, general engl., n. 1738, a 

participât în resboiul de 7 ani. In 1775 amers 
ca general în America de nord, unde a cucerit 
oraçul New-Toj'k çi dupa Howe a luat el co- 
manda. supremâ a armatei. Piind construis de 
Washington a se retrage, exécuta aceastâ re- 
tragere eu mare dibàcie. In 1779 opereazâ eu 
noroc în Georgia çi ocupâ Savannah gi mai 
tàr()iu Charles. In 1783 giivernor în Gibraltar, 
în care calitate f 1795. C. a scris 1784 Meinorii 
despre resboiul american.

Clio, în mitol. grc. una din cele çepte muse. 
C. e musa istoriei. [Atm.]

Clio borealls, (zool.) molusc din clasa Ptero- 
podelor, lung de 1—3 cm., tràiesce în numër 
mare în Marea Gronlandei $i servesce ca nntre- 
inênt Chitilor çi mai multor pesci.

Clipeus, sent rotuud de care se folosiau Elinü 
si Romanii pentru a-çi acoperi corpul în luptâ, 
delà grumazi pfinâ la pulpe. Era fâcut din pânurâ 
tare, piele si întàrit pe din afara eu métal. La 
Elini îl folosia infanteria gréa, pe când la Ro
mani, delà Servies Tulius încoace, çi militari 
din clasele mai înalte. C. a fost înlocuit prin 
scutum, care avea aceeaçi menire, dar o forma 
mai lungâreata. [Dr. P. O.]

Clironom, moçtenitor, în spec. moçt. de troc. 
Clifeu, plansà eu caractère tipografice inmobile, 

gravuri, etc., pentru leproducere pe calea tipo- 
graficâ. (V. art. Stereotypîa çi Galvanoplastica.) 
In înfeles figurât C. înseimieazà: frasa tocitâ.

Clistir, medicamente fluide, aplicateîu ma[ul 
final pentni a porni scaunul. Apâ 'j2 litrâ,, sare 
1 lingui'â çi oleu.este de ajuns. [St.]

Clisura, flai.J strimtoare, deschi4ëturile ân- 
guste, prin cari un basin comunicâ eu altul 
printr’un rîu, care împiedecat a-çi continua calea 
in alvia sa de mai nainte, e silit a curge printre 
apropiatii termuri, înalti çi stâncoçi. Intre basinul 
ungar çi roman se allâ frumoasa C. a Dunàrii, 
ce se termina în Por^ile de fer; minunate sûnt 
C. din muntii stâncoçi (Rocky Montains) ai Ame- 
ricei, unde rîurile curg printre pâre[i de stâncâ 
ca de 900—1000 m. înalfi. [V. B.]

Clisura, sau Vlacho-Clisura, oraç curât aiâ- 
niânesc de preste 5000 loc. într’o situafie ro- 
manticà pe poalele nordice ale muntelui Murichi 
in Macedonia. Clisurenii sûnt negustori renumifi, 
cari au prâvâlii mai eu samâ în Salonichi, Belgrad, 
Serres, Constantinopole, etc., unde în vremurile 
din urmà mulfi s’au açezat çi eu familiile lor, 
astfel numërul locnitorilor scade mereu. Numole 
il are oraçul delà strimtoarea drumului de tearâ, 
care merge delà Cailar la Castoria prin L'Iisui a.

Cllt, comunâ rnralà, colonie çvâbeascà çi mâ- 
zureascâ în Bue., càp. Gura Humorului, j. Solca, 
atinen[à la parochia Solca, moçie mànâstireascà. 
Are 1104 loc. (317 ort., 775 cal. çi 12 mos.), 
Çcoalà primarâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Clitellum San Centurà, numele unei regiuni 
detemiinate de pe suprafafa corpului viermilor. 
Ea e caracterisatâ prin aceea, câ celulele glau- 
dulare ale pielei sûnt mult mai desvoltate; va- 
™e, tesutul conjunctiv çi pigmentnl de asenienea. 
De aici çi îngroçarea mai mare a corpnlui în 
reginnea centurei. [D. Y.]

Clivagiu, însnçirea mineralelor de a se putê

desface în lamele dupa anumite directiuni. Când 
se lovesc mineralele eu ciocanul, se constata, ca 
unele se sfarmâ în bucâfi neregulate, iar altele 
se desfac în bueâti terminate eu fe[e plane; 
aceastâ proprietato se manifesta în totdeauna la 
acelaçi corp çi dupa anumite directiuni çi se 
numesce C. C. a fost utilisât de llauy ca sa 
isoléze solidul primitiv al diverselor sisteme cris- 
taline, çi apoi 1-a condus la teoria moleculei in
tégrante, eu care explicâ deducerile prin trun- 
cheturi a formelor secundare din formele tip.

[Y. C. B.]
Clive, (pr. Cleiv), Robert, Baron de Plassey, 

Lord, general engl., n. 1725 în Shropshire, su- 
puse 1755 statele marate, bâtù 1757 pe Nawabnl 
din Bengalia, Suradja Daula, la Plassey çi puse 
basa domniei britice în India de est, 1765—67 
çeful armatei çi guvernor al tuturor posesiu- 
nilor hritice din India est., 1773 tras în jude- 
cata pentru abus de putere, fù însâ achitat S’a 
sinneis 1774.

Cllvodin, comunâ ruralâ çi parochie, eu moçie 
mânàstireascâ în Bue., câp. çi j. Cotman. Are 
1731 loc., (1578 ort, 27 cat çi 126 mos.); çcoalâ 
primarâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Cloaca, (zool.) partea terminalâ çi putin di- 
latatâ a canalului de nutritiune, ce servesce ca 
conduct pentiTi exoretiunile renale (urin) çi pro- 
ductele sistemului regenerator(oue.) Delapaseri 
în jos toate vertobratele sûnt cloacoase, dintre 
sugâtoare numai Ciocoasele.

Cloaca, canal suteran pentru scurgerea mur- 
dâriilor. Cloaca maxima, v. Roma.

Clocit, V. Avicultura.
Clococeanu, Naum, ierodiacon, cronicar din 

Muntenia, cai'c dupâ mârturia lui Bâlcescu, ar 
fi scris la începutul secl. XVIII o cronologie a 
domnilor 'ferii Romànesci. (Cf. »Magazin istoric», 
t I, p. 10.)

Clocociov, mânâstire în Rom., j. Oit, situatâ 
la sud de oraçul Slatma, ziditâ pe la 1645; jur 
împrejur e închisâ ca o cetàtuie, eu o curte de zid 
înalt çi gros; casele mânâstiresci sûnt ruinato; 
biserica rëu îngrijitâ, e deservità de 1 preot- 
câlugâr; odinioarâ poseda mai mulle moçii.

Clocucica, suburbiu al oiaçulni Cernant, în 
partea sud-esticâ, eu 4300 loc., (2000 oit.); eu 
bisericà, çcoalâ primarâ çi cabinet de Iccturà »Lu- 
mina«, çi societate de meseriaçi romani »Fràtia«.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Clodius, Publius, Pulcher, tribun democrat çi 

mare demagog în Roma pe timpui lui Caesar. 
Prin el a mijlocit triumviratul I exilarea lui 
Cicero din Roma, (lex Clodia), çi tôt C. a fost 
un aderent înfocat al lui Caesar. Asasinat la 52.

Cloelia, în istoria miticâ a Romanilor numele 
unei fete nobile, care împreunâ eu altele a fost 
datâ ostatic regelui Porsenna. C. a înçelat sen- 
tinelele çi dimpreunâ eu celelalte fete a trecut 
Tibrul, dar Romanii le-au trimis înapoi. Por
senna, admirând curagiul ei, a lisat-o liberâ.

Cloncan, pui de corb. (v. ac.)
Clontar, pasere, v. Botgros.
Cloporta, (Oniseus), mic crustaceu terc.slru. 

Tràiesce în locuri umede çi obscure, în pivnite, 
în crepâturile zidurilor, sub pietri, etc. Poporul o 
nnmcsce în general m oli e, (în j. Prahova: pre- 
peleac.) In medicina popularâ se întrebuinteazâ 
ca diuretic ; se strivesc trei C. çi se beau eu apâ
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sau pentru plesne (boalâ de gurâ) se piseaza trei 
C., se amestecâ ou miere çi se face un fel de 
pastâ, care se fine în gurâ. [Dr. N. Leon.]

Clopot, instnimentde métal de régula din oupru 
çi staniu, (v. Acioaie çi Bronz) de forma unui con 
gol, în interiorul lui eu o limbâ de métal, care 
prin lovire produce sunete. Numërul vibratiu- 
iiilor sunetului dat de un C. e în raport invers 
eu diametrul acestuia çi eu râdâcina cubicâ a 
greutâtii. C. pot fi fabricate astfel ca sa dee 
ori ce sunet al gamei chromatice. C. au fost în- 
trebuin]ate déjà în antichitate. In Rusia se afiâ 
cele mai multe ?i mai mari C. (far Eolokol în 
Moseva, 220,800 kgr.) In musicà dramaticâ C. 
au fost întrodus în secl. XVIIL

Glopotele prin sfintire aparjin lucrurilor sacre. 
C.-le servesc spre a anunja creçtinilor cultul 
divin çi a-i îndemna la devojiune, spre a ridioa 
solemnitâtile bisericesei, etc. Scopul C.-elor se 
exprima în urm. : »Laudo Deum verum, plebem 
voco, coDgrego clerum, — Defunctos ploro, nim- 
buffl fugo, festa decoro». Usul lor în bisericà da- 
teazâ de prin secl. IV, când bisericà creçtinâ çi-a 
dobândit snb împëratui Constantin c. M. libertate 
deplinâ. Mai nainte creçtinii se chiemau la cultul 
divin prin cursori (praecones), cari stau sub in- 
speofiunea diaconilor. Pentru anunjarea cultului 
divin âneâ din secolii primi ai bisericei servesce 
çi toaca. (Cf. Euchologiu. Blaj, 1893.)

[Dr. Is. Marcu.]
Clopotei, Dumele vulgar al plantelor din genul 

Gampanuîa L. (v. ac.) çi pentru Qalanihus ni- 
valis L. (v. ac.)

ClOP —, V. Chlor —.
Cloçanll, com. rur. în Rom., j. Meh.edin(i, si- 

tuatà în mun(i pe albia rîului Motru-mare çi 
a rîului Motriçoru; are 1105 loc.; 3 biserici çi 
1 çooalà; aici çi-a avut Tudor Vladimirescu re- 
çedinfa, fiind vâtaf de plaiu; casele lui servesc 
astâiji ca local pentru çcoalâ çi primârie; în com. 
C. se aflâ o, peçterà eu stalactite çi stalagmite.

Cloÿca, luon, recte Varga, sau precuin pro- 
nuntà teranul Oarga luon, a fost câpitan în res- 
coala lui Horia, n. 1755 în Cârpeniç, cott. Albei 
inf. C. a fost iobagiu al statului. Dupa sufocarea 
rescoalei a fost prins împreunâ eu Horia în 
27 Dec. 1784 în pâdurea Scorâcet prin Nu( 
Mateç, Stefan Trif çi al[i 5 soji ai lor. Sentin(a 
de moarte a fost pronunjatâ de câtrâ oontele 
Jânkovits, comisar reg., în 26 Pebr., apoi exe- 
cutatâ în 28 Febr. 1785. C. a fost frânt pe roatâ, 
începând din jos delà picioare, câtrâ cap în sus. 
Inima çi intestinele i s’au îngropat în Alba-Iulia, 
trupul i s’a tâiat în patru pâr(i, apoi s’au trans
portât pe roate çi s’au pus pe lângâ drumurile, 
unde a sâvîrçit oele mai mari crutjimi. (v. çi Horia, 
Urs Nicola.)

Cloçca eu puii, o oonstela(iune de çepte stele, 
la Greci çi Romani numitâ Plejades (v. ac.) 
Steaua mai mare, Alkyone (v. ac.), represintâ 
cloçca, celelalte puii. C. eu p. se amintesce adese 
în poveçtile romane. Un împërat poruncesce lui 
Fët frumos, sâ-i aducâ C. en p. de aur. Aman 
Câtcàun avea o C. eu p. de aur. Sf. Duminecâ çi 
St. Luni dâruiesc fetei C. eu p. de aur. In po- 
veçti sûnt sau 5 sau 12 pui de aur. |Atm.]

Closet, latrinâ, privatâ, partea Iocuin[ei desti- 
natâ pentru primirea excrpmentelor çi condu- 
cerea lor într’un récipient fîx sau transportabil

(hasna) sau în canal. Dacâ printr’o [eavâ este 
introdusâ apâ curatâ în latrinâ, pentru spàlarea 
ei dupâ fiecai’6 întrebuinjare, ea se nuniesoe 
water-closet; dacâ excremeutele pentru desodo- 
rarea lor se amestecâ în latrinâ eu pâment pul
vérisât, ea se numesce earth-closet, Erdoloset. 
C. trebue sâ fie luminos, aerat, bine separat de 
restul casei çi întrejinut curât.

Clôt, Antoine Barthélemy, cunoscut sub nu- 
mele Glot-Bei, medic franc., întenioietorul ser- 
viciului sanitar în Egipt, n. 1793 în Grenoble; 
a studiat medicina în Montpellier. La ]8‘22 trecù 
in Egipt, unde la însârcinarea lui Mehemet-Ali 
întemoià o çcoalâ medicalâ împreunatà ou spital 
excelent, o çcoalâ de farmacie, una veterinarâ 
çi un institut de moaçe; pentru meritele .sale a 
fost înaintat la gradul de medic-general. f 1308 
în Marseille, üpere: «De la peste observée en 
Égypte (1840)«, »De l’ophthalmie, etc. observés en 
Égypte (1864)«, »Méhémet-Ali, Vice-roi d’Égypte 
(1862)«, etc.

Cio]an, fobolan, (guzan, guzac), niniuifer din 
fam. Muridelor, ord. Rotjetoarelor. Fam. muri- 
delor e foarte bogata în genuii çi specii foarte 
nuraëroase çi respândite. Sûnt animale mici, 
plâcute, însâ foarte stricâcioase. Cele mai insem- 
nate specii sûnt ; G. càlêtor (Mus decumanus), 
C. negru sau de casà (Mus rattusj, G. de api 
(Hypudaeus amphibiusj.

Clotho, dupâ mitol. grc. una din Moere (Parene 
la Romani, ursitoare); ele au fost trei; C., La- 
chesis çi Atropos. C. se închipuia eu furca în 
mânâ, torcênd firul viefii non nâscutului.

Clôture, (franc.) în limba parlanientarâ îii- 
cheierea discutiei.

Clove, (pron. olov), veche mësurâ de greutate 
englezâ pentru lànâ = 3'175 kgr.

Clovio, Giulio, numit Macedo, pictor de mi- 
niaturi, n. 1498 în Griâane (Croa(ia) çi f 1.Ü78; 
a trâit mai mult în Roma. l/uorarea sa mai de 
câpetenie este ilustrarea unei càrticele de rugâ- 
ciuni, la care a lucrat 9 ani çi care se alla în 
Museo nazionale din Neapol. A mai ilustrat çi 
0 multime de manuscripte, s. e. Divina Coinedia 
lui Dante.

Clown, (engl., pron. claun), pe vechia scenâ 
engl. 0 persoanâ posnaçâ; sinonim eu gerui. 
Hanswurst çi span. Gracioso. In tinipul mai nou 
C.-i fac parte din personalul circiD'ilor.

Club, societate restrînsâ de oameni conduçi de 
aceleaçi vedei'i, organisatâ, çi avônd un loc de 
întrunire pentru membri. Primirea în C. se face 
de regulâ prin cooptarea, alegerea personnel 
presentate prin membrii C.-ului, ou votnre se- 
cretâ prin bile. Existà C. politice, C. sociale, 
C. militare, etc. Mai desvoltatâ e via(a de C. 
în Anglia, unde C. oferâ membrilor lor toate in- 
lesnirile çi comoditâtile po lângâ o eotisatiune 
relativ modestâ, çi ooncentreazâ puterile lor 
pentru validitarea scopurilor urniârite do C.

Clucer, marele G., boierie, al oàrei mime de- 
rivâ delà slav. »clucjar«, sau purtàtor al cheiloi, 
avênd în primele timpuri funotiunea de niâestiu 
al curfii çi fiind însârcinat eu açezâinintele dom- 
iiesci. In secl. XVI çi XVII, mai aies sub Mi- 
haiu V., era boierie mare în divap,_printre cele 
dintâiu, dar eu timpul decàijù, çi în urina sut) 
Panarioji era sarcina de a doua sau a treia inana.

[0. L.J
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Cluj, (magh. Kolozsvâr, germ. Klausenburg), 

oraç in Trs., capitala cott. Cojocna; e situât in 
valea Someçului mie, pe ambele termuri ale 
rîului, ou 32,756 loc. (1891) Magh., Germ. iji 
Rom. (3226) ; din punct de vedere administrativ 
delà 1894 s’a incorporât çi Mânâçtunil (v. ao.) 
la G. Centrul oraçului are un aspect modem, 
nuinai ici-colea se mai vëd ediflcii remase din 
veaourile trecute ; in coltul stradei Sf. Spirit se 
aûâ casarma honve^eascâ eu o tabla comemora- 
tivâ, câ aci s’a nâscut regele Matia. Suburbiile 
sùnt mai putin regulate, de un aspect rural, dar 
ÎD continua se zidesc clâdiri moderne. In C. se 
aflâ directiuhea poçtei çi telegratului pentru Trs., 
caméra comercialâ, residen(a unui episcop re
format çi a unui episcop unitar, tabla regeascâ, 
tribunal, proouraturà supremâ, juriu de presS, 
camerâ advooa(ialâ $i notarialà ; uuiversitate eu 
patru facultàti çi en bogate colectiuni archeolo- 
gice ?i geologice gi o bibliotecà eu 35,325 vol. ; 
trei gimnasii, seminariu pédagogie unitar, çcoalâ 
agricolà in Mànàçtur, academie comercialâ 
26 çcoale poporale. Teatrul maghiar din C. e al 
doilea in Ungaria, trage o mare subvertie delà 
stat. In C. se mai alla 11 institute de bani, intre 
cari si banca româneascà >Economul< (v. ao.) 
Conierciul si industria sûnt destul de insemnate ; 
6 fabrici de spirt, 2 fabrici de masini, o fabricà 
de gaz aerian sûnt de remarcat. Pe timpul Ro- 
manilor in locul C-ului se afla colouia Napoca, 
i'esiden(a procuraturei din Provincia Porolis- 
sensis. Din ruinele Napocei s’a ridicat pe la 
fiaea secl. XII C. eu o poporatiune mixtà, Sasi 
si Maghiari; sub domnia regelui Sigismund a 
fost déjà oras insemnat. Desi nu a fost resi- 
denfa principilor indigeni, înC. s’au (inut aproape 
la 80 diete; delà 1790 pâuà 1848 si delà 1861 
pâuâ 1867 a fost capitala Transilvaniei.

C., protopopiat roman gr.-or. al archidiecesei 
transilvaue, compus din 33 parochii eu 27,461 
suflete. — G., protopopiat gr.-eat eu 37 parochii 
si 25,635 suüete.

Cluny, (Clugny), oras in départ, frc. Saône-et- 
Loire, arond. Mâcon, eu 3418 loc. (1891), fabrici 
de hârtie si tàbàcârii; renumit prin abafia Be- 
nedictinilor, intemeiatâ aici la 910 si desfiintatâ 
la 1790. In palatal acestei abatii din Paris se 
aflâ Musée de C.

^ Clupea harengus L., (Scumbria) pesci teleostieni 
■’in fam. Glupeidelor, ord. Physostomelor. C. trà- 
iesce in Marea Nordului, Marea Balticâ si în 
Ooeanul Atlantic de nord. E colorât pe spate 
albastru-ver(jiu, pe latuii si pe pàntece iriseazâ 
in toate colorile speetmlui. S0I4Ü cad foarte user. 
Lungimea e de 20—35 cm. Sûnt mai multe va- 
rietâti de C., cai’i se deosebesc intre ele prin 
mai multe caractère exterioare eât si prin epo- 
cele de depunere a productelor sexuale. Credinta 
veche, cà patiia scumbrielor ar fi Marea Inghe- 
t*tà, de unde apoi s’ar scobori in cârdari mari 
spre sud, s’a dovedit gresitâ. Din contiâ ele 
tràiese in regiuni relativ mici 5! migratiunile lor 
sunt foarte restrinse. Ele sûnt de 2 feluri: 
Mele cari locuiesc în marea largâ, si altele cari 
locnieso pe lângà coaste. Cele dintâiu tràiese la 
snprafafa màrii, la 0 dis tanta cam de 400—600 
mile mar. depârtate de coastele Britaniei si 
worvegiei; ele depun icrele toamna. Cele de 
coaste locuiesc numai în apropierea coastelor

màrii, mai eu samà în Marea Balticà, si depun 
icrele în apà salmastrà. Scumbiia este un în- 
semnat articol de pescàrie; numai pescarii din 
Scotia prind pânà la 1000 mil. bucàti pe an. In 
Marea Balticà se pescuiesc mai eu samà la 
Eckernfôrde si Travemünde, unde se prind cel 
putin câte IV3—2'/a mil. bucàti pe an. In co- 
merciu C. se vend proaspete, sàrate, afumate si 
marinate. In terile din apusul si nordul Europci 
ele sûnt 0 adevëratâ hranà popularâ si foarte 
multe fabrici se ocupâ eu conservarea lor sub 
diferite forme. [Dr. Gr. Antipa.]

Cluseret, Gustave Paul, comunard si revo- 
lutionarfro.,n. 1823 în Paris, 1843 sublocotenent, 
1848 càpitan al gardei mobile, 1855 càpitan in 
reg. 8 de venàtori. In urma ideilur sale mazzi- 
niiste iese 1858 din arrnata frc., devine colonel 
sub Garibaldi, luând parte eu dinsul la elibe- 
rarca Siciliei si Neapolei. In 1861 treoe în ar- 
mata Statelor-Unite, unde este numit 1862 ge
neral de brigadâ. Dupà resboiul civil s’a ocupat 
eu publioistica, iar dupà revolutiunea din Sep
tembre 1870 încercà révolté in Lyon, apoi in 
Marseille spre a forma 0 republicà dupà prin- 
cipiile anului 1793, dar fàrà succès. Isbucnind 
révolta comunar4ilor în Paris, C. ia parte activâ, 
si dupà sufucarea ei se refugiazà in Anglia, mai 
târ4iu la Mexico. In 1872 tribunalul mil. il ju- 
decà in contumaciam la moarte. Fiind amnes- 
tiat în 1880 reîntrà în Paris si 1889 este aies 
în parlament.

Clusia L, (botan) gen de plante lignoase în- 
decomun parasite, din fam. Clusiaceelor, trib. 
Clusieae, ce cresc în America tropicalâ si sub- 
tropicalà. Sucul lactescent al multor specii se 
aplîcâ în patrie eu deosebire capurgativ; nnele 
precum C. alba L. (de pe Antile), C.^ rosea L. 
(din Caroliua), s- a. se cultivà la noi în florârii.

[A. Pr.]
Clusiaceae sau Guitiferae, (botan.) familie de 

plante lignoase tropicale si subtropicale dicotyle, 
thalamiflore, înruditâ eu Ternstroemiaoeele, de 
care se distinge prin foi oposite sau mai rar ver- 
ticilate. Cele mai importante genuri sûnt; Clusia, 
din tribut Clusieae, eu cotylédon! squameformi, 
Garcinia, din tribut Gareinieae, (v. ac.) fàrà 
cotylédon! sau de tôt mici, si Mammea (v. ac.), 
din tribni Calopylleae, eu cotyledoni cârnosi.

[A. Pr.]
Clusium, în vechime unui dinti e cele 12 orase 

etrusce, actualul Chiusi (v. ac.)
Clusius, Charles de l’Écluse, botanist, n. 1.526 

la Arras, f 1609 în I^eida. Pe timpul s_tu- 
diilor sale în drept si filosoôe la Montpellier în- 
cepù explorârile botanice, studiind flora Lang- 
uedocului. Trecênd la protestantism, ayerea lui 
fû coufiscatà; C. càlàtori în peninsula pireneicâ, 
despre care publicâ : ' Karionim aliquot stirpium 
perHispanias observatum historia». (Anvers, 1576.) 
Oferindu-i împër. Maximilian II 0 fanefinne în 
Viena, pnblicà remarcabilasascriere : »Eariorum 
aliquot stirpium perPannoniain, Austriam, obser- 
vatum historia*. (Anvers, 1583.) Spre sfirsitul 
vietii sale, ca prof, de botanicà la univ. din Leida, 
eu deosebire în Æxoticorum libri decem«. (Anvers, 
1605) C. contribue e.sential la làrgirea cunoscin- 
telor tinipului sëu despre plautele exote. Opi- 
niunea medievalâ, câ toate plantele de pe glob 
ar fi cuprinse în Dioscorides, Materia medica, e
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resturnatà eu desàvîrçire de abia pe acel timp ; 
priu observatiunile sale exacte, prin ounoscin- 
tele sale extinse çi descriptiunile sale elasice C. 
se ridicà deasupra coutimporanilorsèi. Intre altele 
e remarcabil cum în scrierile sale aflâm déjà 
primele încercàri de nomenclaturà modernâ.

[A. Pr.]^
Clyde, (pron. cleid), rîu în Scojia, isvoresce in 

muotii din sudul comitatului Lanark si se varsâ 
în Canalul nordic. Trece pe la orasele Lanark, 
Bothwell, Glasgow si Kenfrew.

Clymenla, gen de amoniti fosili, eu vr’u 40 
specii, cari apar^in Devonului.

Clysma, v. Clistir.
Cneorum L., gen de plante din fam. Simaru- 

baceelor, numai eu 2 specii arbusti ce cresc în 
Spaniasi pe insulele canarice ; delà C. iricoccum L. 
frunzele s> boabele sûnt întrebuinjate ca pur
gative, iar delà G. pulverulentum Vent, scoarja 
cà surogat de China.

Cnethocampa, un gen de fluturi nocturni (Bom- 
byeizi), ale càror omi4i trâiesc pe stejar, în trupe 
mari, umblând spre searâ, unele înapoia altéra, 
în siruri lungi procesionale. (C. processionea).

[D. V.]
Cnez, com. mare în Banat, cott. Timis, eu 

3578 loc. (1891) Romani si Germani. v. si Kinez.
Cnicus Vaill., gen de plante din fam. Compo- 

sitelor, eu o singurâ specie C. benedietus L. 
Schinel, planta anualà, ce samëuâ eu scaiul, 
cresce în Europa sudicà; se folosesce si în 
medicinâ.

Cnidarii sau acalephi, coelenterate eu tegu- 
mentul provë(}ut eu celule urzicàtoare (nema- 
tocyste sau cnidobla.ste).

Cnidoblaste, nematocyste sau cnidae, vésicule 
piiiforme eu un oonfinut lichid iritant si o mem- 
branà, ce se prelungesce în un fir subtire. Ele 
sûnt situate printre celule ectodermale la unele 
coelenterate (acalife) si servesc oa organe de atao 
si apërai'e. In timp de repaus Brui stâ întors în 
spiral în interiorul capsulei si numai când ani- 
malul este zâdàrit, atunci Brui este scos afarà 
si lichidul din interior se scurge prin el în ranà.

Cnuta, (rus.J o curea lungâ si àngustâ, Bartâ 
într’un fel de esentà si acoperitâ ou piliturà me- 
talioà; eu C. se aplica în Rusia pedeapsa tm- 
peascâ.

Co, l)prescurtarepentru »Compagnia«; 2)semn 
chimie pentru Cobalt.

Coacâza, uumirea poporalâ a plantei Ribes 
rubrum L. | v. ac.)

Coacervatio, flat.J îngràmâdire. In retoricâ: 
îngràmàdirea argumentelor.

Coac^iune, flat.J silire, constringere, violenta, 
care ridicà libeitatea de actiune.

Coada, (zool.) numeie regiunei corpului de 
animal, care se prelungesce înapoia pàrechei a 
doua de picioare. Exista aproape în toatâ séria 
Vertebratelor, si sc presintà sub deosebite forme 
dupà întrebuintai'ea la care se folosesce. Slujesce 
la înnotat la pesci si Amfibieui; la darea direc- 
tiei în sbor, grafie penelor eu cari e provëijutâ 
la paseri; la acàtat, de pildâ la unele momite, 
etc. Cum în general un organ nu dispare eu de- 
sàvîrsire, gàsim urine de C. si la oni, repre- 
seutatà prin regiunea coccigianâ a scheletului, 
formata din 3 sau 4 rndimente de vertebre co-

dale, cari la adult sûnt de obiceiu lipito împreunà. 
Coccyxul e asezat înapoia vertebrelor sacrale.

[D. Voinov,]
Coada, (botan.) G. hoului, numirc poporalâ a 

plantei Verbascum phlomoides (v ae.). G. calului, 
numirea popor. a plantelor Equisotum arvense 
(v. ac.) si Hippuris vulgaris (v. ac.). G. mielului, 
numeie vplgar al plantei Verbascum phoeni- 
ceum L. (v. ac.). C. racului, num. popor. a plautei 
Potontilla anserina (v. ac.). G. smeului, num. 
popor. a plantei Calla palustris (v. ac.). G. fori- 
celului, num. popor. a plantei Millefolium L. 
(v. ac.). C. vulpei, num. popor. a plantei Alo- 
pecurus pratensis (v. ac.).

Coadjutor, cleric instituit ca ajiitàtor làngâ 
un episcop, care din causa bëtrànetelor, infliini- 
tâtii, etc., nu-si poate împlinî oficiul. G. perpetui, 
cari se institue eu drept de succesiune; C.iem- 
porali, cari se pun numai pe un timp oareoare. 
C. perpetui în biserica catolicâ se mimeso resp. 
se aleg de acela, care are dreptul sa aleagà sau sà 
numeascâ pe episcopul ordinar, apoi se întâre.se 
de càtrà papa delà Roma. C. perp. au drept do 
succesiune pentru casul, când scaunul episoope.se 
devine vacant, si, de cumva sûnt episcopi oonsa- 
crati, au si drepturi onoriBoe. C. temporal e pus 
de episcop în întelegere eu oapituliil catedral; 
oBciul lui înceatâ, când episcopul un mai are 
lip.sà de dînsul. (Cf. Dr. I. Ratiu, Institutiunilu 
dreptului biserioesc. Blaj, 1877, pag. 3l.ô—IG.)

Coagulare, în general trecerea uiiui oorp albu- 
minoid din stare solubilâ în stare iusolubilâ. Sûnt 
mai multe mijloace, prin cari se poate provoca 
C. ; asa s. e. ridicarea temperaturii, (o solutie de 
albuminà înoepe a se tulbura pe la 60u, iar la 
73° ea e complet coagulatà). Adâugarea de sà- 
ruri alcaline, aci()i sau alcool scoboarà tempe- 
ratura de C. si poate produce C. ohiar la tem- 
peratura ordinarâ. Adâugarea de hidrati alcalini 
face sa nu se coaguleze albuniina în totalitate 
prin fierbere si chiar poate opri C. ou total.

[V. C. B.l
Coahuila, stat în partea nordica a Mexiculiii, 

156,731 km2., eu 150,622 loc. (1890), bogat în 
metale. Capitala Saltülo.

Coaja, (botan.) scoarfà, se numeso toate (esâ- 
tnrile cuprinse între epiderma .si lemnul tulpinei 
si râdàcinei plantelor vasculare, si mai aies la 
cele arborescente. Printre (esâturile, din cari 
poate B formata, enumerâm pluta, endodermul,
elemeDtemecanice,secretâtoaro,conducêtoare,eto.
Cu vîrsta si crescerea arborclui în grosime la 
aspecte diferite: se oreapà, devine soizoasâ, se 
desface în fâsü inelare, ori lungi, etc. ; se pot 
observa de aceste casuri la C. de stejar, tufan, 
visin, platan, mesteaeân, salcâm,_mër, vifa, etc. 
Printre alte substauje e bogatü în tanin; de aci 
întrebvüntarea C. de stejar, arin, mesteaeâu, la 
tàbàcitul ))ieilor, C. delà alto plante are 
buin(âri medicale, ori alimentare; s. e. C. de 
chiuinâ, de cascarilla, de scorfisoarâ. Çi la fructe 
partea extern à a pericarpulrri se ()ice tôt C, s. e. 
de portocale, làmâi. etc.

Coaks, fengl.J, sau Gokes, residuul remus prin 
distilarea huilei. Compositia sa este; (dupâ ce sa 
scos apa): Carbon 9P30, Hydrogen 0 33, üxygen 
si Azot 2-17, Cenuse 6 20. Prepar.atia C.-huare
de scop; 1) sà màreascà cantitatea de carbun 
din huile; 2) sà scoatà din huile principiile 'O
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latile utilisate pentra fabricarea gazului de lu- 
minat çi gudromilui, etc. ; 3) sa scoata din huile 
snlful, care o face iinproprie în metalurgie. C. 
din comerciu cupriiide în sine oarecare umidi- 
date. Bine préparât nu trebne sa aibâ mai mult 
decàt 2-500/o apà. Din 100 parti huile se sooate 
delà 50°/o panà la 800/0 C. Carbonisarea se face 
în cuptoare spéciale (Appolt). Pulberea de huile 
însâ necesiteazâ procedeuri chimice de purificare 
anevoioase.

Coalitiune, aliantâ între mai multe puteri 
contra unei singure puteri sau contra unei alte 
C. Se mai numesoe C. alianta dinire partidele 
politice într’o tearâ : guvern de C. In statele 
apnsene C. însemneazâ çi asociatiunile de lu- 
ciatori contra patronilor. Cele mai însemnate 
C. în istorie sûnt C.-le europene îndreptate 
contra lui Gard V, Ludovic XIV ?i Napoléon I.

Coanza, rîu in partea vesticâ Africei de sud, 
isvorosce în apropiere de Bihé, formeazà cata- 
raotele delà Kambambe çi se vai-sâ în Oceanul 
Atlantic spre sud delà Loanda.

Coarda, fir subtire din diferite materiale, ser- 
rind în instrumentele musicale a produce unul 
sau mai multe sunete. Ori ce C. devine vibranta 
prin tensiune, dar la instrumentele mus. sunetul 
ei tiebue sa fie întârit prin ajutorul unei lâ4i 
sonore, altfel e aproape imperceptibil. Sunetul 
produs de o C. depinde de lungimea, grosimea, 
tensiunea §i densitatea ei, $i veiificarea legilor, 
ce détermina raporturile vibratiunilor C.-lor, se 
face într’un mod experimental prin sonomeiru. 
In instrumentele mus. C. sûnt puse în vibra- 
tiune prin trei moduii de atac deosebit: a) prie 
frecare, ca la violinâ, b) prin piçcare, ca 
la chitarà, c) prin lovire, ca la piano. C. va- 
riazâ atàt prin dimensiuni eût ?i prin tensiune 
Çi densitate, sau numai prin unii din aoeçti facto ri. 
Nu se poate fixa data aplicatiunei C.-lor la iu- 
stramentele mus.; se scie însâ câ Egiptenii în- 
trebuintau instrumente de coarde eu 14 secli 
a. Chr. In unele instrnmente populare gâsim 
C. din fibre vegetale (Maruvane al Malgaçilor). 
sau din pèr de cal sau ait animal (Cantelo fin- 
landez çi Gusla Slavilor de sud), dar aceste sûnt 
de 0 sonoritate slabâ. Cele mai vechi C. sûnt 
de intestine, çi astâ4i preferate pentru calitâtile 
Ibr expresive. Sûnt renumite mai eu samâ cele 
fabi'icate la Neapole, din intestine de miel. In 
Orient se bucurâ de o mare favoare C. de mà- 
tasâ, întrebuintate çi în Occident pentru unele 
sunete acute. Cu secl. XIV au apârut C. me- 
talice, de ofel sau arainâ, preferate în instru- 
inentele cu sunete fixe, piano çi celelalte. Get- 
mania çi mai cu samâ Anglia fabricâ C. de cea 
mai bunà calitate. Pentru sunetele grave se în- 
trebuinfeazà aça numite C. î n v ë 1 i t e, cari con- 
staudintr’o C. de intestine, de métal, sau chiar de 
niât^â, învèlità în spiralâ cu un ait fir foarte 
subfire de métal, de araraâ sau de argint.

O. ûmpatiee se nutnesc C. întinse sub limba 
uuor instrumente (ca la Viola de amor) sau alâ- 
turea de grupnl principal, §i cari vibreazâ prin 
simpatie eu C. principale. C. simp., cari în Orient 
®b fost întrebuintate de secli, în Europa n’au 
fost întrodnse decât în secl. XVII.

G. vocale sûnt doué membrane, doue falduri 
ce presintâ laringele, çi cari, adevërate aricii 
sonore, prin vibratiunile lor produc sunetul voeü

omenesci. Sunetul e cu atàt mai acut cu cât 
spatiul diutre ele e mai mio çi aceastâ varia- 
tiupe se obtine prin contractiunea muçchilor 
laringelui ; astfel delà elasticitatea C.-lor vocale 
depinde extensiunea vocii. Dimensiunile acestor 
C. détermina timbrai vooilor, astfel câ aceste 
dimensiuni pot servi de basâ a clasificatiunii 
vocilor. C. scurte dau voci de sopran çi ténor ; 
cele medii de mezzo-sopran çi bariton ; cele 
lungi altist çi bas. Apoi fineta sau grosimea lor 
contribue âneâ la modificatiunea mai mult sau 
mai putin a timbrului. Astfel un mezzo-sopran^ 
care are C. vocale medii ca lungime, va ave 
timbrai apropiind-se mai mult do sopran sau 
de altist, dupa cum aceste C. vor fl mai fine 
sau mai grosse. [T. C.]

Coarda, în goometrie, v. Cerc.
Coasa, un instrument din bun otel de Stiria, 

lung de 70—90 cm., ceva încovoiat, çi 4—6 cm. 
de lat, cu o vargâ groasâ. C. se apheâ prin aju
torul unei nerve perpendicular pe o coadâ lungâ 
de lemn, numitâ tpporiçte, çi se fixeazâ acolo 
cu ajutoral unei pene de lemn ori de fier. C. 
se folosesce la cositul ierbei, dar çi la secerat ; ea 
este stiperioarâ secerei prin acea, câ se (ine cu 
ambe mânile çi se puue în actiune eu intreaga 
fortâ a trapului. Pentru ascutit C. se bâte cu 
ciocânelul pe nicovalâ çi se ascute cu gresea 
udâ sau uscatâ, dupâ cuin este çi ea mai tare 
ori mai moale. C. împiedecatlt se numesce C. 
garnisitâ cu o greblâ pentra cositul cerealelor, 
ca ele sâ nu se încurce.

Coasta, os delà piept, în formâ încovâiata. 
Omul are 24 C. ; de flecare lature câte 12. Ca- 
petele lor dinainte stau prin sgàrciu în legâturà 
cu osul lat al pieptului çi dinderët cu spinarea. 
Cu aceste laolaltâ se formeazà coçul pieptului, 
în a cârui cavitate stâ inima çi plumânile. C. 
sûnt acoperite cu muçchi puternici. Muncind 
mult çi cu ratiune, se îutàresce atàt pieptul 
càt çi plun)ânile. [St.]

Coati, ursul cu nasul lungit (Nasua), nisce ui-çi 
mici, de mârimea vulpei. Trâiesc în America sud.

Cobaea Cav., (botan.) gen de plante din fam. 
Pülemoniaceelor; sûnt plante câtârâtoare. Cea 
mai framoasâ specie e C. seandens Cav., cu fra- 
nioase flori purpuiii; se folosesce pentra deco- 
rafia pâretilor.

Cobalu, mamifer roijétor, Caoia cobaya, de 
mârimea unui iepnraç, cunoscut çi sub numele 
de Porcuçor de India. [B. V.]

Cobâlcescu, G-rigorie, distins geolog çi paleon- 
tolog roman, n. 1832; dupâ ce îçi terminase 
studiile eleraentare în pensionate, întrà în Aca- 
demia Mihaileanâ din laçi, çi când acest institut 
fù desfiintat, se apucà sâ studieze singur çi is- 
butî a-çi trece examenele cerute la liceu. Apli- 
catiunea sa pentru studiul sciintelor naturale çi 
fisice, era atàt de mare çi de desvoltatà, încât 
fiind cu totul tinër îçi înfiintà un mic labora- 
toriu de chimie; la vîrstâ abia de 18 ani fù 
aplicat ca profesor provisor pentra catedra de 
sciin(ele fisico-naturale delà liceul din laçi, dupâ 
trei ani însâ din causa unor neîntelegeri jierso- 
nale, avute cu inspectonil general al çcoalelor, 
C. îçi pâràsi catedra çi se retra.se la (earâ, unde 
petrecù ocupat cu continuarea .studiilor sale fa
vorite de fisicâ çi chimie 3 ani, dupa cari fù 
rechiemat la catedra, numit profesor definitiv çi
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curând dupa aceea, în urma propunerii consi- 
liului çoolar, trimis de stat la Paris spre a se 
perfectjona în studiul sciintelor naturale. Dupa 
trei ani de foarte serioase çi solide studii, eu 
deosebire geologice çi inioeralogice, reîntors în 
tearâ, fù numit profesor la eatedra de géologie 
çi minéralogie delà univ. din laçi çi aici remase 
pânâ la moartea sa urmatâ în Maiu 1892. C. are 
meritul de a fl început, el cel dintSiu, primele 
studii geologice asupra solului României. Mai 
înainte de a începe explorarea geologicâ a terii, 
câutà a se pune in curentul literaturii relative 
la studiile geologice asupra structurii Carpatilor, 
mai toatâ datoritâ geologilor germani çi prin ur- 
mare scrisâ în limba gei'm,, ceea ce il détermina 
sa studieze singur aceastâ limbâ; numai dupa 
aceea întreprinse într’un mod sistematic eiplo- 
rarea constituîiuiiii geologice a terii. Eesumatu) 
celor mai multe din lucrârile sale a fost publient 
sub forma de corespondente în revistele perio- 
dice geologice din Viena, ceea ce îl fâcù cu- 
noscut geologilor din Austria çi Germania, cari 
recunoscurâ exactitatea tutuior resultatelor çi 
conclusiunilor, la cari a fost condus C. prin se- 
rioasele sale cercetàri çi multi din ei, ca Hauer, 
Paul, Brusina, Tietze, Andrussov, ç. a., în lu- 
crâriJe lor au usât de publicatiunile lui C. Prima 
publicatiune a lui C. e micul »Manual elementar 
de Géologie», iar studiul asupra »Calcarului delà 
Repedea« este prima lui lucrare originalâ, eu care 
începe séria publicatiunilor sale ulterioare, mai 
toate apàrute în «Verbandlungen der k. k. geo- 
logischen Reichsanstalt* din Viena. Cercetârile 
lui C. nu s’au màrginit numai asupra stratigrafiei 
çi petrograflei ; lucrârile lui paleontologice i-au 
asigurat de mult un loe de onoare çi printre 
paleontologiçtii moderni. Opéra sa cea mai capi- 
talâ e fàrà îndoialâ lucrarea întitulatâ; «Studii 
geologice çi paleontologice asupra unoi' tërîmuri 
terfiare din unele parti ale României», un volum 
considerabil ilustrat eu 18 plançe eliograflee; 
aceasta - lucrare constitue monografla cea mai 
compléta asupra terenurilor çi a paleontologiei 
tei-tiare a României; ea mai eu samâ a servit 
de basa publicatiunii savantului paleontolog frc. 
Fontannes: «Contribution à la faune malacolo- 
gique des terrains néogènes de la Roumanie». 
0. este totodatâ çi cel dintâiu adevërat geograf 
al României ; convins câ nici odatâ constitutiunea 
geologicâ a unei teri nu se poate nici studia, 
nici intelege fàrà o cunoscintâ prealabilâ a con- 
flguratiunii çi a structurii sale geografice, a supus 
unor serioase studii geogiafla massivului oriental 
al Carpatilor, pe basa càrora redactà importantul 
sëu tractat asupra geografiei acelui massiv, operà 
fâcutâ penti'u usul elevilor çcoalei militare din 
laçi. Academia Românâ, apretiànd meritele sciin- 
tiflee ale lui C., în 1886 1-a aies membru ord. ; 
întrarea în Academie çi-o fâcù C. prin discuisul 
«Despre originea çi modul de zàcere al petro- 
liului în general çi particiilar în Carpafi», cetit 
în çediuta din 20 Martie 1887. El a fost çi preçe- 
dintele societâtii sciintiflee din laçi. (Cf. Analelo 
Acad. Rom. ser. II. tom. IX. 51.)

Cobalt, un métal cunoscut de mai de mult,
. dar nu a început a fl întrebuintat decât prin 
secl. XVI; a fost isolât de càtrà Brand la 1738. 
Se gàsesce in naturâ sub formâ de diverse mi
nerais, din cari mai importante sûnt : Smaltina

çi Cobaltina,’ din cari se çi extrage. C. o un 
métal de coloare gri de fier, eu reflexe roçietice 
se topesoe grou ca flerul ; este atacat de diverçii 
reactivi çi mai aies de acid azotic, formànd so- 
lutiuni colorate în roç. Compuçii mai însemnati: 
oxifjii de C., clilorura cobaltoasà. întrebuintatà 
ca cemealâ simpaticâ (rozà foarte desehis càod 
e hidratatâ, çi albastrâ când e anhidrà) ; azotatnl 
de C., suftatul de C., care formeazâ eu sulfatü 
alcalini sâri duble ce cristaliseazâ foarte friunos, 
etc. Sârile de C. servesc a colora sticla în al- 
bastru çi la prepararea smaltului. [V. C. B.]

Cobaltina, minerai, sulfo-arseniuià de cobalt, 
cristaliseazâ în sisteniul cubic; de coloare alb- 
roçiatio pànà cenuçiu. Se gàsesce în filoane sau 
ca impregnafinni eu pirit, calcopirit, smaltin, 
quarz, calcit, etc. în çisturile cristaline la Tu- 
naberg, Skutterud, etc., în calcare çi dolondto 
în Thüringerwald, etc. C. e un minereu apreciat 
de cobalt.

Cobden, Richard, economist engl., n. 3 lunie 
1804, dintr’o famille de agrioultori, el fù mai 
ântâiu amploiat într’o casà de comerciu din 
Londra, dupà aceea la Manchester, unde deveni 
unul din cei mai mari fabrioan(i. In 1834 C. fâcù 
un voiagiu în Bgipt, în Grecia çi în Turoia; în 
1835 vi.sità America de nord, çi în 1837 per- 
curge Europa. Dupà aceea C. fù aies membiu 
al camerei de comerciu din Manchester. T,ui 
i-se datoresce faimoasa peti(iune, prin care aceastâ 
camerà cerea «abolirea imediatà a legilor asupra 
cerealelor çi aplica(iunea, pe o soarâ mai întiusâ, 
a principiului libei'tâfii comerciale». Din acel 
moment C. luà primul roi în liga din Anglia 
contra cerealelor (v. Anti-oorniaw-league) çi 
contra monopolurilor sistemului protector. In 
1840 C. întrâ în parlament ca représentant al 
oraçului Stockport. Dupà faimoasa isbândâ a ligei, 
C. întreprinse o nouâ càlâtorie în Francia, Spania 
çi Italia, în urma câreia se întoarse în Anglia 
çi se constitue apëràtorul reformelor lui Robert 
Peel, ce erau violent atacate de partisanii pro- 
tecfionismului. C. fù de asemenea un aprig apë- 
râtor al pâcii universale. In 1848 el propuse 
parlamentului englez o motiune pentm desar- 
mare, çi tôt el mai propuse o motiune pentru 
întroducerea principiului de arbitragiu în trata- 
tele internationale. In fine în 1850 C. pi'onuntâ 
un diseurs la Bradfort în favoarea reformei co
loniale. In ultimii ani ai vietii sale C. a fost 
unul din cele mai marcante personage interna
tionale; el a fost cel mai mare binefâoëtoi' al 
claselor muncitoare din Anglia, a caror iniseric 
a încercat s’o mieçoreze prin abolirea legilor 
contra cerealelor; dupà aceea el s’a încercat sa 
suprime sau sà mieçoreze barierele diverselor 
legislatiuni comorciale ce se ridicau între popoare. 
G. t 2 AP1,ile 1865- Corpul sou a fost depiis in 
■Westminster la Londra. |.I. I. Naoian.]

Cobeici, (oubelci), V. melci.
Cobet, Garol Gahr., filolog olandez, u. 1813 in 

Paris; 1847 prof. în Leiden. '\ 1889. S’a ocupat 
în deosebi eu studiul scriitoiilor greci veclii- 
Opéré: Prosopographia Xenophontea, 1836; Uo- 
servationes criticae in Platonis Coiuici reliquias, 
1840; Varias lectiones quibus continentur ob- 
servationes criticao în soriptores graecos, Ib.r .

Cobia, coin. rur. în Rom., j- JJâmbovita, w1' 
matâ din 12 càt. eu 3256 loo. (Diot- geogr. 18.iU),
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are 7 biserici çi 1 inânâstire numitâ C., fiindata 
de Çerban Cantacuzen. cum çi 1 çcoalâ niixtâ.

Cobila, doue lemne îmbinate, cari servâ la 
transportul plugului çi a uneltelov agricole la 
càmp, prin tîrire. C. se mai numesce $i întà- 
ritura fâcutâ din doué sau trei lemne groase, 
îmbinate laolaltâ, cari se pun în apa ca sa apere 
podurile ori stavilarele.

Cobilanski, Simion, scriitor rom., n. 25 Main 
1842 in Frumosul în Bue. ; a studiat in Cernant, 
unde §i-a finit stndiile teologice în 1868. Delà 
1879 paroch în Gura Hoinorului, a înfiintat 
1874 »Ântâia însotire de avans çi de pâstrare» 
eu scopnl de a scàpa teranii de usurari. Delà 
1882 paroch în Corovia, apoi 1886 în Buninti 
ou Miboveni ; 1896 nnmit exaroh. C. a rédigeât 
eu mult succès foaia poporalâ »Steluta«, care a 
apârut în Cernant în 1883 $i 1884; a mai scris: 
iiuvela Dumitrn Stan, (Zschokke) dupa Golden- 
inacher. (Cern., 1888) çi o prelucrare a sorierii 
«Manuel de morale et d’économie politique par 
M. I. Rapet». [Dr. I. G. Sbiera.]

Cobitls, numirea latinâ a pescelui piçcâraç 
fv. ac.).

Cobienz, district în provincia renanâ a Prusiei ; 
tiuut inuntos çi bogat în ape, eu isvoare mine- 
raie çi industrie; mine de fier, plumb ,?i cupru; 
viticulturâ însemnatâ ; 6204 km8., eu 633,638 loc. 
(1890). Se imparte în 14 cercuri. Oraful C., 
capitala provinciei renane çi fortàreatâ de ântâiul 
rang, e situât lângà Rin la locul, unde se vareâ 
rîul Mosel; are 32,664 loc. (1890), caméra co- 
mercialâ, o filialâ a bâncii impériale, gimnasiu, 
diferite fabrici.

Cobolta sau Gubolta, rîu în Basarabia, curge 
dealungul j. Hotin çi se varsâ în Reut.

Coboly, Samur çi Beric, fMustela zibellinaj, 
inamifer din fam. Mustelidelor, ordin. Carnivoa- 
relor. Are pënil lucitor, coloarea brunà-gâlbenie, 
adeseori eu péri albi. Lung. corp. 44 cm., a 
co()ii 22 cm. Tràiesce în Siberia $i Asia centrais. 
Blana e foarte fnimoasâ çi scumpâ.

Coboritor, descendent.
Cobra di Capello, numirea portug. a çerpelui 

eu ochelari. (Naja.)
Coburg, ducat german, paitea sudica a duca- 

tului Saxa-Coburg-Gotha; 562 km8., eu 59,287 loc. 
(190). Oroful G., capitala ducatului C. ?i alter- 
nând ou Gotha residenta ducelui de Saxa-Cohurg- 
Ootha, e situât în valea rîului Itz, care se varsâ 
în Maina; are-17,106 loc. (1890), gimnasiu, se- 
ininar pédagogie, institut de surdomuti, industrie : 
fabrioatie de poi-telan, care, corfe çi bere. In 
apropiere se aflâ castelele Callenberg, Rosenau 
çi Hohenstein.

Cobuz, vechiu instniment musical. In poesiilo 
populare numai se mai face mentiune de el. 
(Alexandri, Poesii populare. Bucuresci, 1867, 
pag. 62^ çi 68.) C. a fost un instrument eu 
coarde în nnmër mare, çi se crede, câ nu era 
decàt un fel de cobzâ, de sigur întrodus în Rom. 
dm Turcia. Dispârênd, a fost înlocuit eu Cobza, 
care nu diferia mult în constructiunea sa de C.

Cobza, instrument musical compas din 5 bucâti 
dû leinn de paltin, numite doage, lipite între ele, 
lar tabla de ai'monie e fâcutâ din lemn de brad ; 
are 'jece coarde. Pe tabla de armonie este lipitâ 
0 ÇIJ^1I1Hâ de piele, numitâ batae, în dreptiü ei 
luerge mâna lâutarului pulsând coardele en o

peanâ de gâscâ. In susul tablei de armonie de-a 
stânga se aflâ o spârturâ micâ în formâ conicâ. 
Coardele se açeazà în grupuri de câte 2 çi 3. 
Cea dintàiu coardà e învëlitâ eu sîrmâ; aoest 
fel de coarde numite burdui, (bourdon), dau su- 
netele cele mai grave.

Coca, Calisirat, prof, çi scriitor rom., n. 22Nov. 
1853 în Volovét, Bucovina; a studiat în Suceava 
çi la univ. din Cernauj çi s'a preotit în 'Dec. 
1877 ; din 1883 prof, de niusicâ bis. çi de tipi- 
conul bisericese la pedagogiul statului din Cer- 
nâuj. Scrieri: Istoria S. a Testam. vechiu, 1889; 
Istoria S. a Test, nou, 1889 ; Istoria bis. pentru 
clas. sup. din çc. secundare, 1891 ; Invëfâtura 
credinfei çi a morale! creçtine ort., 1893; Apo- 
logetica creçtinâ ort. ; Invëfâtura dogm. a bis. 
ort. ; Invëjâtura moralei creçtine ort., toate desti- 
nate pentru clas. sup. din çc. secundare. Pe lângà 
acesle a publient âncâ çi multe diseitafluni relig., 
morale çi dogm. în revista bis. din Cernâut, 
«Candela». Ca secretar al societâfii pentru cuit, 
çi lit. rom. a redigiat în anii 1882—84 câlin- 
darul éditât de aceasta. Pentru meiite pedag. 
çi lit. fù numit 1894 exarh, iar 1896 protopop 
ou cruce. [Dr. 1. G Sbiera.]

Coca, (botan.) numirea vulgarâ a micului ar- 
bust Erythroxylou C. Lamk. din fam. Lineelor, 
trib. Erythroxyleelor. Frunzele acestei plante, 
care cresce în America, sûnt (Jünic întrebuinfatc 
ca masticatorii de locuitorii din platourile An4üor, 
cari pot astfel lucra (jile intregi fârâ sâ mânânee ; 
abusul acestei întrebuinfari produce însâ rui- 
narea sânâtâfii çi chiar pierderea inteligen(ei. 
Din frunzele de C. se extrage Gocaina, care con
stitue aeji un prejios médicament. Erythroxylou 
C. Lamk. din causa acestor întrebainfâri se cul- 
tivâ foarte mult, mai eu samâ în platourile Au- 
()ilor din America. [Z. C. P.]

Cocagna, Guccagna, (ital.) numirea uneiteri fe- 
rioite mitice, în care curge lapte çi miereçi sboarâ 
porumbi frip(i în gura oamenilor. Francezii îi (Jic 
Coquaigne, iar Germanii Schlaraffenland.

Cocaina, (med.) alcaloid eu compos. CIT H,, 
N04; se extrage din foile plantei Erythroxilon 
Coca. Corp cristalisat, se topesce la 98u. Se în- 
trehninfeazà în medicinâ. Introdusâ în organism 
în cantitate amësuratâ produce energie moralâ 
çi corporalâ (poate servi deci ca .stimulant la 
stâri de slâbiciune) çi mieçoreazâ iritabilitatea 
nervilor sensibili çi a celor motorici, în dosa 
exageratâ însâ causeazâ aluoinafii, delir çi re- 
tardeazâ respiratia çi circulajmnea, poate causa 
chiar moartea. Se folosesce în deosebi la injeefii 
subeutane pentiu scopuri de operafie. Mai usi- 
tatâ e C. sulfuricà.

Cocarda, (franc.) insemn de formâ çi eolori 
diferite ce se poartâ la piept sau la pâlârie, etc., 
ca semn distinctiv.

Cocargea, com. mr. în Rom., j. lalomita,compusâ 
din sat. C. çi Buliga çi 2 tarie avênd în total 
2513 loc. agricultori; are 3 biserici çi 2 çcoale, 
una de bâieji çi alta de fete. Satul C. numerâ 
singur 1942 loc.

Cocârlâ, Vasile, protopop çi filantrop rom., 
n. 22 Martie 1836 în Costîna, Bucovina; a studiat 
teologia în Cernâut çi s’a preotit 1867.1870 paroch 
la Ruçii Moldovitei; f !6 lan. 1894. Intre multe 
donatiuni pentru çcoalâ çi bisericâ a dâruit în 
Aug. 1893 societâtii «Çcoala Românâ» din Suceava
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20,000 fl. pentru un internat de çcolari, §i çcoalei 
de fetite din RâdâutSOOOfl. [Dr. I. G. Sbiera ]

Coccidieni, ordiu de protozoari, cari se înmul- 
[esc numai prin .spori; trâiesc parasi[i în celulelo 
epiteliale la mamlfere: Coccidiutn oviforme în 
epiteliul conductelor biliare la iepuraç §i la om ; 
Coccidiutn perforans în epiteliul intestinal la om.

Coccinelia, insect Coleopter, numit de popor 
Boni lui Dumnecjeu, Mâriuta, Mâmâ- 
ruta, Gargarisa, Buburoza. Aœ oorpul 
emisferic, eu aiipele lucii çi viu colorate. Cu- 
prinde mai multe specii ; cea mai comunâ la noi 
este G. septem punctata ou eliti ele roçii eu çepte 
puncte negre. Când le luâm în màni îçi string 
picioarele grâmadâ §i lasâ sa curgâ din inebeie- 
turile lor un lichid galben foarte fetid. Sûnt folo- 
sitoare borticulturei din causa, cà larvele lor se 
hràiiesccu purecii (Apbis), cari sugsevaplantelor.

[Dr. N. Leon.]
Coccobacteria, (botan.) ordin de bacterii (v. ac.) 

cuprin(Jénd pe acele en corpul format din ele- 
mente ((jise Cocci) isolate, rotonde, elipsoidale, 
alungite, sau unité în çiraguri, ori altfel. Sûnt 
parasite ori saprophyte, determinând boli çi fe- 
nomene de descompunere de substance. Dintre 
genuri men[ionâm pe Micrococcus eu numeroase 
specii, cari provoaeâ choiera gàinilor, brânea, scar- 
latina, colorarea roçie a pânei, laptelui, etc.; 
Sarcina, eu o specie fS. VentriculiJ din sto- 
macul rumegâtoarelor; Leuconostoc, eu specii 
cari trâiesc pe lichidul din care se extrage za- 
hârul, etc.

Coccoioba L., [botan.] gen de plante din fam. 
Polygonaceelor; arbori çi arbuçti din regiunile 
tropice ale Americei. Mai cunoscutâ specie e C. 
uvifera L., ale cârei fnicte (stniguri) roçii se 
mftncâ sau se folosesc la pregàtirea unor beuturi 
recoritoare ; din lemnul ei se fabricà mobile fine.

Coccosteus decipiens, un pesce fosil foarte 
important, atât prin vechimea lui, càt çi prin 
structura probilâ, pe care o presintà organismul 
sëu. El a trait împréunâ eu Pterichtys, Cepha- 
laspis, în perioda paleozoicâ, numerând printre 
vertebratele cari au apârut àntâiu pe suprafa]a 
pâmêntului. Era un soiu de pesce eu schelet in- 
tern moale, cartilaginos, avênd însâ în schimb 
toatâ partea anterioarâ a corpului acoperità de 
plâci osoase tari. [D. V.]

Coccothraustes, (zool.) o grupâ de paseri ca- 
racterisate prin un cioc scuit, gros çi conic çi 
0 coadà scurià. C. vulgaris, rom. Botgros (v. ac.)

Cocculus, V. Jatrorhiza.
Coccus, un gen de insect, aparfiuênd ordinului 

Hemipterelor. Trâiesce pe plante, ale càror sucuri 
le suge, ca ploçni]ele. Unele din aceste insecte 
sûnt folositoare, câci produc substante colorante, 
s. e. C. Cacti, care trâiesce pe planta moxicanâ 
Opuntia coccinelliferâ; din acest insect 
se scoate o substantâ colorantâ roçie, (cochenille).

[D. V.]
Cochabamba, departament in Bolivia (America 

de sud), 69,380 km*., çi 188,400 loc. Gapitala G., 
situatâ lângâ Rio de la Rocha, are 19,507 loc.

Cochery, Louis Adolphe, ministru frc., n. 1820 
în Paris, unde se stabiü ca advooat. Dupâ re- 
volu(iunea din Februarie çef de cabinet in mi- 
nisteriul de justitie, apoi substitut de procurer 
gen., 1869 députât; vota 1870 contra creditului 
pentm resboiu, 1877 aies membru în comitetul

oxposi(iunei univ., delà 1879—85 ministru a 
postelor çi telegrafului.

Cochet, (frc. coquet), ciue cautâ sa plaça (Kg. : 
maniéré cochete); plâcut, drâgu], ou o nuantâ de 
atracfiune. Intrebuin[at ca subst. cochelà îiisem- 
neazâ o femeie galantâ eu apucâtuii libéré.

Cochii-vechi, (magh. Kôtya-vettye), niezat, li- 
citafie pentru darea în întreprindere a darilor 
orànduite (Je domni în Principate, mai aies sub 
Fanario(i. Anteprenorii respundean sumaînainte 
domnitorului ou dreptul de açi-o lua mai pe urmâ 
din popor. In cronica lui Hnrul sub C. se înteleg 
dregâtorii cei mariremaçi înDaciadnpâ Aureliad.

Cochinchina, o fâçie ângustâ do pâment pe 
(ermurii sud-estici ai Indiei poster. (Asia), odi- 
nioarâ regat independent, apoi unit eu Anain, 
delà 1867 încoace colonie franoezà; 59,500 km*, 
ou 1.876,689 loc. (1889), între cari vr’o 3000 
Europeni. C. are o climâ caldâ, pu(in sânâtoasà ; 
pâmêntul în mare parte foarte produotiv; se 
cultivâ lirez, pâpuçoiu, se fabrioâ mâtasà. Co- 
merciul aluat avênt mare. Gapitala C.-ei e Saigon.

Cochirleni, lac în Rom., j. Coo.stan(a, comu- 
nicâ ou Dunârea; întinderea 170 lioct.; are 
pesce bun.

Cochlea, v. Ureobe.
Cochlearla L., (botan.) gen de plante din fain. 

Cruciferelor, eu circa 25 specii; sûnt plante er- 
bacee, cari cresc eu deosebii e pe (ennurele inârii 
çi în locuri sârate. Mai cunoscute sûnt: C. offi- 
cinalisL, plantà bienalâ, cresce selbatioîn nordul 
Europei ; frunzele ei (Herba CoehleariaeJ se to- 
losesc ca remediu contra scorbutului, din care 
causâ se çi cultivâ. C. armoracia L. (Annoracia 
rusticana Lam.), în termin poporal h rean, se 
cultivâ în Europa çi Asia pentru râdâcina sa, 
care con(ine un oleiu eterio plâcut çi se înti'c- 
buinjeazâ ca legumâ lângâ alto biicate sau se 
pregàtesce ca sos çi salatâ; îi place pâmêntul 
umed; se cultivâ uçor, câci e destul daeà se 
planteazâ capetele de râdàoini.

Cochlospermum Kth., gen de plante din fam. 
Ternstromiaceelor, cuprinde pu|iue specii, arboii 
çi ai'buçti, ce cresc in regiunile tropicale ale 
Americei, Asiei çi Australiei. Din tnlpina speoiei 
C. gossypium D. C. se fabricâ gurna Kute,ra, 
iar râdâcina delà C. tinctorium Perot. servesce 
ca colorant (galben).

Cochrane, (pron. Cooren), Thomas, conte de 
Dundonald, marinar engl., n. 14 Doc. 1775, 
131 Oct. 1860. 1809 ca càpitun de fregatâ nimiei 
10 nài franoeze; din causa spccnlatiunilor ue- 
permise la bursâ, fù depus 1814 ; primi coin^da 
supremâ a flotei cbileue 1818, a celei braziliane 
1822, a celei grecesoi 1827; 1832 contraadmiral 
engl., 1851 admirai. Scr. : «Narrative of services 
in the libération of Chili, Peru and Brazil» (1859), 
«Autobiography of a seanian», (1860, 2^ vol.) _

Cocia, trâsurâuçoarâ, trasurâilo parada, careta.
Cocinin, v. Cocos (oleiul.) . -,
Cocioc, corn. rur. in Rom., j. llfov, sitiiata la 

nord de Bucuresoi în deihirtarc de 26 km., se 
oompuoe din 7 oât. eu 2447 loc. (Diçt. geogi. 
1892); are 3 biserioi çi 1 çeoalâ inixtâ; dm 
suprafaja coin, de 5158 hect., 3277 lieot. apaipo 
domeniului coroanei.

Cockney, (pron. coeni), numele de batjüiiuja 
al cetâjenilor simpli din Londra ; tolosit ânea in 
secl. N TT.
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Cocleala sau Cotleaïa, termonul général prie 

caro se înseamnâ oxidarea sau alterarea vaselor 
de araraà, de fier, etc., îd cari se prépara sau 
se conserva alimeutele. In timpurile mai vechi, 
çi ehiar astà(}i în multe pâi-ti se întrebuinteazâ 
vase de aramâ spoite eu cositor pénti-u prepa- 
rarea alimentelor. Cànd aceste alimente con^in 
sub.stante acide (otet) sau grase $i sûnt prepa- 
rate în vase, a câror spoialâ a fost uzatà în 
uuele locuri, arama este atacatâ, producêiid sS- 
luri solubile, cari dau bucatelor un gust metalic 
particular çi atunci se 4‘C câ sûnt cotlite. De 
asemenea vasele de aramâ lâsate în aer umed 
sau în présenta eu inateriile grase, se altereazâ 
eu încetul çi se acoper de o pâtura verde de o 
sare de cupru (hidrocarbonat, acetat, oleat, etc.) 
Aceste vase se 41° cotlite. E deosebire însâ 
înti'e efectele produse prin cotlirea vaselor de 
aramâ çi a vaselor de fier, càci sâmrile de aramâ 
sûnt toxice çi s’au vê(Jut multe casuri de otrâ- 
vire eu sâruri de cupru, pe oSnd eu sâruri de 
fier nu se cunosc exemple. ' (T. C. B.J

Cocoaça, v. glieb.
Cocon sau gogoa^e, învêliçul de mâtasâ ce 

îçi tesâlarvele (omi^ile) de fluturi; numire folo- 
sitâ in spécial pentrn gûndacii de mâtasâ.

Coconei, numele popular al plante! Galanthus 
üivalis L. (v. ac.)

Coconul, Alexandru, v. Alexandru.
Cocor, Cocoara, pasere, v. Gmiu.
Cocora, com. rnr. în Rom., j. lalomita, eu 

1230 loc., ai'e o bisericâ çi o çcoalâ mixtâ; lângâ 
sat sûnt urme de sâpâturi, unde se gâsesc pietri 
çi hàrburi de diferite forme.

Cocorëscu, veche famille boiereascâ din Ya- 
lachia; cel mai vechiu cunçscut este boierul 
Vladul Caplea la 1537, eu fiii sëi Badea çi Ca- 
lotâ (1588) din (3ocor. Mai târ(}iu: Petru, spâtar, 
are de fiu pe Eadu C., la 1641 eu titlul de 
mare logofët; fiul lui e Nicola postelnicul din 
C. "(1655). Uadu Ci, la 1681' vel logofët, iscâl. 
în multe documente, la 1680 era mare cluoer. 
El era fiul postelnicului Nicola. Fârâ legâturâ, 
prin diferite documente, gâsim pe urmâtorii: 
Manul C. la 1663; apoi Stanciul clucer din Co- 
coresci la 1650; çi Vlad logofët C. la 1681. (arcli. 
St) Matei C. biv-vel vomie, tràia pe la jumë- 
tatea seclului treent. U gâsim prin mai multe 
documente (1764), çi ca martor. George C. la 
1823 e arestat împreunâ eu socrul sëu Const. 
bâlâceanu çi condus la inânâstirea Plnmbuita, 
fiind^ mare vomie, (Gf. Hurmuzache X, 229). 
Tôt împreunâ eu dînçii a fost închis çi lancu C., 
vomie de politie çi postelnic titular. Fusese înainte 
de 1829 pâharnic çi câminar. La 1822 se alla 
în Moldova.

Cocos L., (botan.) gen de Palmieri, din trib. 
Cocoineae, cuprinde ca. 30 specii, eu ex- 
ceptia celei mai importante, toate tropical- çi 
subtropical-americane. Aceste plante lignoase 
inerme, au tulpina înaltâ, foile pinatisecte, inflores- 
cenfa eu douë spate çi endospermul matnr osos. 
C. nucifera L. >palmierul de C.«, originar din 
regiunea eqnatonalâ a emisferei estice, e unul 
dintre cei mai folositori arbori ti’opicali : lemnul 
se întiebuinteazâ, ca material de construc(ie, 
seva la prepararea de zahâr, vin, alcool çi ojet, 
foile tinere ca legnme, mesocarpul fractelor, a 
'nucxlor de C.«, se folosesce ca textil dnrabil,

endospermul comestibil încungiurâ sucul celular 
»laptele« bogat în grâsime, aplicat çi la confec- 
(ionarea de sâpun ç. m. d. [A. Pr.]

Oleiul de C., grâsimea ce se extrage din 
fructele palmierului C., de aspectul unsoarei do 
porc çi de miros neplàcut. Se compune din o 
grâsime numitâ Cocinin çi se întrebuintoazâ în 
fabricafiunea de lumini çi sâpun. iar în timpul 
mai nou, în Germania, çi pentru fabrica(iunea 
untului de C., întrebuinfat ca aliment.

Cocof, uumirea Gallinaceelor çi pâsërelelor 
de genul masculin.

Cocoful domestic (Gallus domesticusj, pasere 
din ord. Gallinaceelor (v. ac.), are corpul aco- 
perit eu pene diferit colorate, coada compusâ 
din 14 pene lungi, pe cap se ridicâ o oreastâ 
de carne roçie, iar pe gât douë bârbii; ciocul 
este scurtj vêrtos çi pufin curbat la vîrf. Aripile 
scurte, sunt pu^in întrebuinfate pentru sbor. 
Picioarele sûnt scurte, puteraice, eu cate 3 de- 
gete înainte çi unul înapoi. Dinapoia picioarelor 
are pe tarse câte un pinten lung, tare çi aseufit. 
C. are un caracter artâgos çi gelos, se bâte pSnâ 
la sânge eu aripile, ciocul çi pintenii.

Cocof de munie, G. setbatie, Gotcan, (Tetrao 
UrogaUus L.) pasere din ord. Gallinaceelor, cea 
mai mare dintie gâinile selbatice din Europa; 
ajunge olungime de 1 m. çi o greutate de 5—6kgr. 
Penele de pe spate sûnt snre întnnecate eu linii 
sure deschise, pieptul verde luciu, deasupraochilor 
are pete roçii. Femeiuça e eu mnit mai micâ. C. de 
m. trâiesce în Asia, Europa nordicâ çi în munfii 
din Europa centralâ. [—]

Bàtaia coeofilor de munie se îneepe in tôt 
anul pe la Sân-Georgiu çi fine 10—14 (Jüe- In 
timpul împârechierü, vênâtorii se açeazâ de 
noapte la tmpina unul brad, unde în 4iua pre- 
mergêtoare aucjiso C. chiemând gâinile. Când 
se creapâ de 4iuâ C. îneep a striga din vîrful 
bia4ilor într’un ton râguçit, îçi inchid ochii çi 
bat din aripi, (bâtaia C.-lor) ceea ce fine 2—3 mi
nute. In acest timp C. uici vede, nici aude : dorul 
çi amorul 1-a orbit, deci momentul e potrivit pentrn 
a-1 împuçca. Cànd a îoeetat sâ batâ din aripi, 
îçi desebide ochii, çi daeâ n’ai ajuns la distantà 
ca sâ-1 pofi puçca, çi nu te vei fi ascuns dupâ 
un brad, ca sâ fil perfect acoperit, a sburat eu 
iu(ala fulgerului. Dacâ însâ te-ai pntut pitnla 
neobservat, açtepfi vr’o câteva minute, pânâ ce 
iarâ bâte din aripi, atunci înaintezi. C. delà 
naturâ e surd, dar eu vederea întrece toate 
animalele. La strigâtul lui ies gâinile din brâdet 
çi atunci se coboarâ çi C. la ele. Acest moment 
âneâ e potrivit pentrn a-1 împuçca. Vênàtoarea 
de C. din 1 lunie pânâ 1 Martie esta oprità ; iar la 
eâini în tôt timpul. (Art. de legeXXdin 1883 § 9.)

[L S. 8.]
Cocos, numele popular al unui pesce Selacian, 

Raja. Trâiesce în Marea Neagrà. [D. V.]
Cocof, mânâstire în Rom., j. Tulcea, pe te- 

ritorul com. urb. Isaccea, fnndatâ la 1835 de 
archimandritul Visarion; aici se câlngâri mai 
târ4iu Nicolae Hagi Ghiça din Poiana (Trans.) 
aducènd eu el 15,000 galbeni, 500 oi çi 15 ca[; 
din acei bani s’a zidit la 1853 noua bisericâ. 
MânAstirea are 46 câlngâri.

Cocostîrc, V. Barza.
„C0G0SUl r08U“, titlul unei foi umoristice sep- 

tëmânale, care a apâmt 1874—77 în Braçov sub
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directia lui losif Puçcariu. Umor sânâtos (cola- 
boratori Dr. N. Popp, I. Muntean, etc.) çi de- 
semiri l’ouçite (.loe çi Bmil Puçcariu), i-au 
asigurat în scurtà vreme o respândire mare. 
La 1877 guvernul cerênd delà redactor o cau- 
tiune de 2000 fl., pe care acesta a denegat-o, 
aparifia foii a fost sistatâ.

Cocota, (franc.) cocote, termin copilâresc în 
loc de poule = gaina. Prin C. se înfelege o femeie 
eu inoravuri libéré eu oarecari pretentiuni.

Cod, (lat. Codex), eodice, condicà, culegere de 
legi privitoare la o fearà. Adunarea legilor 
înti'’un C. a fost aspru oriticatâ pentru ouvêntul 
câ legile trebue sa se modifiée necontenit dupa 
potriva împrejuràrilor çi dupa schimbàrile mo- 
ravuriler, pe când codificarea le dâ o imobilitate, 
care se impetrivesce ori cânii progrès. De aceea 
toate codicele cunescute au fost modificate în 
cui'sul vrem'ilor: vechiul C. roman »Legea celor 
XII Table», a fost dârîmat prin întroducerea 
dreptului pretorian; acest drept, codificat în 
Ædictul perpetuu» al lui Iulian, fù modifient 
prin oonstitufiuni impériale çi rescripte; astâ()i 
asemenea legile se adunâ în C. çi aceste se 
niodificâ prin alte legi pânâ la o noua codifi- 
care. Astfel dreptul capëtâ unitatea, armouia 
trebuincioasâ unei legislafiuni omogene çi mo- 
bilitatea, care singui'â se împaeâ eu progresul.

C. civil din Remania a fost élaborât în 1864 
de câfiva membri ai consiliului de stat, çi anume 
de Costache Bosianu, preçedintele acestui cen- 
.siliu, I. Strat, Alex. Papadopol-Calimach, G. Ver- 
nescu, G. Apostoleanu, Alex. Cretescu. Un me- 
sagiu al domnitorului Cuza, din 11 luUe 1864, 
invita pe acest consiliu a reproduce çi a potrivî 
eu moravurile ferii proiectul nou de condicâ ci- 
vilâ ital. Bosianu préféra sà se ia dupa Codul Na
poléon din 1804; în üctombre el impâi-fi ma- 
teriile între membrii consiliului sus numiti çi 
dupa doue luni lucrarea fù proniulgatâ fârâ a fi. 
trecut prin camerà. (4 Décembre 1864). Gonsiliul 
fin use o singurâ çedin)â generalâ. Punerea în 
vigoare fù fixatà dintàiu la 1 Iulie 1865 çi amâ- 
natâ la 1 Décembre. Lacunele çi greçelile sûnt 
numeroase. Textul promulgat nici nu este con- 
ferm eu manuscrisul original gâsit de curSnd de 
Mâi’zescu în arcliivele ministerului de justitie. 
O reforma radicalâ se impune.

C. dé procedurà civilà roman a fost élaborât 
de Vasîle Boerescu dupa C. francez din 1806 
çi dupa C. gerievez din 1819. Acest C. a fost 
fâcut eu aceeaçi iufealâ, eu care a fost lucrat çi 
C. civil, astfel cà oontine tôt atâtea greçeli, cari 
dau nascere la grave controverse. Promulgat la 
11 Sept. 1865 acest C. n’a fost pus în aplica- 
tiune deoât la 1 Dec. 1865 odatâ eu C. civil.

G. de comerciu. Lucrârile pregâtitoare pentru 
aleâtuirea C. de com. român s’au început la 1883 
prin instituirea unei comisiuni spéciale çi a fost 
înaintat corpurilor legiuitoare din 1885. El e 
sanctionat prin decretul din 16 Apr. 1887 çi a 
întrat în vigoare la 1 Sept. 1887. C. com. rom. 
nu este o Incrai-e originala çi în cea mai mare 
parte a fost modelât dupa noul C. de com. italian, 
0 legiuire dintre celo mai perfecte; s’au con
sultât çi adoptât însâ çi unele disposition! din 
legiuirile belgiane çi germane.

G. penal român e o lege care cuprinde dis- 
posifinni relative la enumerarea infractiunilor pe

nale çi la instituirea podepselcr aplicabile pentru 
înfrànarea lor. El este în cea mai mare parte 
copiât dupa C. penal francez çi dupa C. penal 
prusian, dar coutine .çi câteva disposifioui prin
cipale din vechile legiuiri penale ale Moldovei 
(1826) çi ale Munteniei (1852); a fost promulgat çi 
publicat în 30 Oot. 1864 sub Alexandru I Cuza; 
prin legeadin 20Pebr. 1874 s’au modifioat 109 ar
ticule çi apoi prin câteva legi postorioare s’au 
întrodus mici modificâri partiale. C. penal loniân 
a mentinut sistemul codului francez : întreita îm- 
pài'tirB a infractiunilor în crime, delicte propriu 
cjise çi contraventiuni politienesci, caracteri- 
sându-le dupii nafura çi felul pedepselor pre- 
scrise. Acest sistem nu mai corespunde astâ()i 
în mod exact celor 3 grade de jurisdictiune penalà 
(tribun, de .simplâ polifie, tribun, coreotionale çi 
Cui’tile eu jurafi), deoareoe judeoâtorii de pace, 
cari fac oflciu de tribunale politienesci, au çi 
com])etintâ corectioualâ, iar Cui'tile eu jnra(i 
judecâçi d el ict ele de presâçi politice. C. penal 
rom. cuprinde; 1) Dispositiuui preliminare rela
tive la denumirea infractiunilor, la aplicarea 
principiului general de drept penal «nulla poena 
sine lege«, la teritorialitatea aplicatiunei dispo- 
sitiunilor legei çi la exteritorialitatea iinperiului 
legii nationale, în casurile exceptionale, când un 
national comité o crimâ pe pâment strâiu çi se 
întoarce în tearà, fârâ sa fi fost unnârit çi ju- 
decat în aoel loc, precuni çi când un national 
sau un strâin comité, afarà de teritonil tel'n, 
crime de înaltâ tradare contra sigurantei inte- 
rioare çi exterioare a statulni, de contrafacerea 
monetelor, etc. 2) Cartea I: uatura, aplicarea 
çi executarea pedepselor, tentativa, oumulul do 
delicte, récidiva, complicitatea, enuselo cari apërâ 
de pedeapsâ (légitima apërare, iresponsabili- 
tatea autorului) sau cari mieçoreazâ pedeapsa 
(provocatiunea, circumstantele uçuràtoare). 3) 
Cartea II: crimele çi delictele, peclepsele crimi- 
nale çi corectionale. 4) Cartea 111: contraveu- 
tiunile politienesci çi pedepscle lor. Literaturaju- 
ridicâ rom. nu cuprinde nici un tratat de drept 
penal. Pentru interpretarea articolelor din C. se 
pet consulta publicatiunile din revista «Dreptub 
çi Buletinul Cui-tii de casatiune din Bucuresci.

G. rom. de procedurà penalà este o lege care 
cuprinde dispesitiuni relative la instituirea po- 
litiei judiciare, însârcinatâ ou descopeiirea çi 
urmârirea delictelor çi crimelor, a instantelor de 
instmetiune, menite ca çi politia judiciarâ, ou 
care se çi confundâ în general din causa niultor 
similitudini de atributiuni, sâ descopere çi sa 
urmâreascâ crimele çi delictele; a instantelor 
represive, cari au competinta sâ judeoe toate 
faptele urmârite de representantü politiei ja- 
diciare sau reclamate deadreptul, nuinai în ce 
privesce delictele propriu dise çi eontraventiunile 
politieiiesci de câtrâ pârtile vâtëmate, çi dând 
faptelor împutate cualificarea legalâ sà aplice 
pedepsele prevëcjute de logea penalà, 'çi în sfiiçit 
cuprinde dispositiuni relative la toate formele 
procedure! de urmârire, de instruotiune, de ci- 
tatiune çi de judecatà a faptelor, precum çi la 
modul exeoutiunii hotârîrilor de ooudaninare. 
Acest C. este copiât dupâ C. do j)rocedurâ onin. 
frc. din 27 Nov. 1808 çi a abrogat, prin punerea 
lui în vigoare la 2 Dec. 1864, procedurà penala 
din Moldova delà 1825, regulamentul organic ai
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Moldovei (art. 279—410) çi C. proourorilor din 
1862 çi procedura condicei criminalicesoi din Mun- 
tenia promulgatâ la 5 Dec. 18ô0 sub Barbu Çtir- 
beiu. C. de proc. peu. cupriude: 1) Dispositiuni 
preliminare relative la defini(ia ao(iunii publiée 
çi a actiunii private çi la cele trei chipuri, prin 
cari se sfîrçesce o actiune penalâ, adecâ achitarea, 
condaninatiunea çi absolu(iunea, 2) Carteal, care 
se ocupâ eu poli^ia judiciarâ exercitatâ de repre- 
sentautii ministeriului public, (procui'orii çi auxi- 
liarii lor) çi de câtrâ judecâtorii de instmetiune. 
3) Cartea II referitoare la atributiunile çi com- 
petinta oelor trei jurisdictiuni penale : tribunalele 
politienesci (desflintate astâ(Ji prin legile din 1894 
çi 1895 asupra organisârii judecâtoriilor de pace 
çi comunale), tribunalele corectiouale çi curtile 
eu jurati. Tôt aoeastà carte se.ocupà despre în- 
chisori çi case de oprealâ çi despre prescriptiune.

C. silvic restringe drepturile çi innpune dato- 
rintele proprietarilor de pâduri pentiu cultivarea 
çi exploatarea pâdurilor din punctde vedere eco- 
uomic national çi dispune pedepsele in casuri de 
delicte ori transgresiuni silvanale. V. Silvicultura.

Coda, Goada, (nius.) numire data liniei ver
ticale, ce se trage lângâ cele mai niulte note. 
C. se ()ioe în constructiunea »Fugei« la un mic 
gmp de note ce se adauge la finea teniei pentru 
a se puté atâca respunsul. Se dâ uuinele C. çi 
la partea finalà a unei conipositiuui din mai 
limite parti, ce se repet. C. se întrebuinteazâ 
mai eu samà câud, fàcêndu-se repetarea, este 
a se face o sariturii. (Cf. T. Cerne, Dicf. de mus.)

Coda^i, (zool.) larve codate ale muscei Eiis- 
talis tenax. v. Diptere.

Code, (franc.) codice. C. Napoléon, v. Na
poléon.

Codeina, un alcaloid végétal extras pentru prima 
data de Robiquet în 1832 din opium, se în- 
trebninteazâ în modioinâ. Pentru a obtiné C. se 
evaporeazâ apele ce au renias dupa extragerea 
moiünei; se obtine astfel C. impurâ, amestecatâ 
eu chlorurâ de amoniu, çi putinà morfinà, care 
apoi este purificatà prin cristalisâri repetate. C. 
se presintà sub forma unei substante incolore, 
cristalisate, eu gust amar, solubilâ uçor în alcool 
çi eter. Cu divei-çii reaotivi dà reactiuni çi oom- 
biaatiuni diferite; eu acicjii formeazâ sâruri. Este 
0 otravâ violenta, care lucreazà ca narcotic, 
niai putin energicâ însâ decàt moi-fîna; ea este 
eierul metilic al niorfinei çi are formula brutâ: 
C18 H81 Az üs. Reactiunile, prin cari se recunoasce, 
sûnt; cu reactivul lui Prohde dà coloratie verde 
care trece la albastru; solufia sulfuricâ de va- 
iiadat de amoniu o coloreazà in albastru. Reac- 
tivii generali ai alcaloifjilor o précipita iu solii- 
tiimi de 1/50,000. [V. C. B.J

Codex, (lat.) cod, codice.
Codex G-regorianus, coleotiune privatà de l e- 

sciipte imp. delà Hadrian pânà la Diocletian, 
apârutâ pe la 300 d. Chr. în imp. roman resâ- 
ritean. S’au pàstrat numai fragmente.

Codex Hermogenianus, de aceeaçi origine çi 
;I1'J|1'IVCa ^ G'ogoriaiius ; apàrut la inceputul

Codex lustinianus, v. Corpus Juris.
Codex Theodosianus, (v. ac.l
Codice, cod (v. ac.)
Codicil, (lat. Godicülus, diiiiinutiv delà Codex, 

cârücicâ, caiet), întrodus de Lucius Lentulus
Knciclopedia românS. Vol. I.

sub domnia lui August, era un act de libera- 
litate de ultima vointà, mai putin solemn decàt 
testamentul çi care nu continea rànduire do mo- 
çtenitoi, ci numai dispositiuni ca legate, numire 
de tutor, etc.

Codificare, adunarea legilor în un Cod (v. ae.).
Codobatura, Rândunica D-lui, Prundag çi 

Bdfiitoare, pasere din gen. vràbiilor. Sûnt de 
3 specii: C. albà, 20 cm. lung. cu pârtile su- 
perioare surii, oiafa, grumazul çi partea supe- 
rioarâ a pieptului negre, fruntea çi pàntecele 
albe, aripile negricioase çi patate cu pete surii; 
tràiesoe in Africa çi Asia, în Europa din Martie 
pànà în Octobre; G. cenugie (sulfurie), primâ- 
vara cu partea superioarâ a corpului cenuçie, 
pàntecele galben albuiu, toamna penele sûnt pa- 
lide; 21 cm. lung.; se aflà în Asia, Afiîca çi în 
Europa din Eebruarie pànà în Octobre; G. gal- 
benà 17 cm. lung. cu penele maslinii, coada în- 
chisâ-gâlbuie, pe pàntece galbenâ, ciocul çi pi- 
cioarele negre, se aflâ în Asia centralâ, America 
nord-vesticâ çi pe la noi din Aprilie pânà în Sep
tembre. Despre C. sûnt multe legende poporale.

Codoroÿ, în România çi Nucjoard, Pepturag, 
pâsericâ de 14 cm. lung. ; laturile capului çi gàt- 
legiul sûnt negrii, pieptul çi coada ruginii des- 
chise, ochii oastanii, ciocul çi pioioarele negre. 
Se aflâ în toatà Europa, petrece mai ou samà 
prin pâdurioi çi lunci çi se nutresce cu musce, 
fluturaçi çi omide.

Cbdrenii, loouitori de codru, în spécial locui- 
tori romani de prin codrul Tigheciului, càrora 
Bogdan I al Moldovei (1348—1365), peniru a-çi 
întâri stâpânirea asupra terii, le recunoscù pri- 
vilegii, (sâ se ocàrmuiascâ singuri plàtind doar 
tribut anual çi fâcênd serviciul militai’).

Codrescu, Teodor, publioist roman, n. 1 Apr. 
1819 în laçi. A învëtat çcoala primarâ la Trei- 
Erarhi, iar în 1829 întrerupe cursul pànà la 1832, 
oànd se duce la Galati, unde petrece pânà la 1835. 
In acest an fû trimis de Asaki îndêrët la laçi 
pentru ca sâ-çi continue studiile. In 1840 termina 
gimnasiul çi începe a da lectiuni particulare de 
limba francezà. Mai tarfliu ocupà functiunea de 
seoretar al lui Gr. Ghica. Se amestecà càtya 
timp în politicà, dar se retrage în curând în 
viata privatà, consacràndu-se studiilor litorare. 
-j- 22 Martie 1894. El a înfiintat tipografia »Bu- 
ciumului Român«. A scris càrti didactice, lite- 
rare çi istorice: »Dictionar francez-român«, ».Plâ- 
eçul« (dramà) ; »FoiletonistuU (novele), etc. Opéra 
oea mai însemnatâ este »Urioariul« (25 vol.), 
coleotiune bogatâ de documente privitoare la 
istoria românà internà. A publient çi (Jiarele »Zim- 
brul« çi »Buciumul Roman».

Codrington, sir Edward, celebru admirai engl., 
n. 1770. Luà parte la lupta delà Trafalgar (1805) 
ca comandantul vaporului Orion. La 1827 de- 
veni comandantul suprem al llotelor: franc., 
rusà çi engl., reunite în Marea Mediteranâ 
contra Turciei, çi câçtigà faimoasa bàtàlie delà 
Navarin (20 Oct. 1827), unde flota turco-egipteanâ 
fù aproape total nimicità. t 1851.

[Dr. G. M-u.]
Codru, (silvicultura), masive cari se regene- 

reazà din semêntâ ori din plante crescute spre 
acest scop din semêntâ. Se exploateazà de re- 
gulâ în lotatiune înaltà, în caie arborii ajung 
etatea a puté produce semêuta fructiferà çi des-

56
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Toaltâ înâltime çi grosime considerabila. C. pro- 
duce cel mai mulï lemn de are, oferâ un con- 
siderabil procent lemn de construc^ie çi este 
unicul mod de tratament pentru paduri, cari nu 
se pot régénéra prin lâstari din tulpinâ sau râdâ- 
cina (aceroasele, fagul).

Codru in poveftüe române. ün tatâ vênâtor 
la moartea sa a sfâtuit pe fiii soi, ca în »C. despre 
mea4â-noapte* sa nu vêneze. Ei totuçi se duc, 
fiul mijlociu e noaptea la pazâ çi întâluesce o 
femeie grozavâ ieçind dintr’o negurâ mare, dar 
O repune. Greucean fët frumos pleaoâ asupra 
smeüor, cari furaserâ soarele çi luna çi le-au 
ascuns în »C. verde». C. simboliseazâ noaptea, 
întunerecul. [Atrn.]

CodruI Cosminului, pâdure mare çi deasâ în 
Moldova, unde Stefan cel Mare repurtà la 1497 
O învingere strâlucita asupra aimatei regelui 
polon Albert. V. Dumbrava roçie.

Codrului, Munpi, numiti çi ai Belului çi Marna 
Codrului, mimti in grupa Bihorului, situafi între 
Criçul negru çi Criçul alb. Pisouri mai mari sûnt : 
Pleçul (1174 m.), Arsura(U 14 m.); preste culmea 
Dealul mare duce drumul din valea Criçului negru 
în valea Criçuluî alb. Munfii C. sûnt acoperifi 
în parte mare eu pâduri mari ; în aceçti mun^i 
se atlà lângâ YaçcSu peçtera Càmpâneasca, apoi 
isvorul periodic »Izbuc«, în partes sudicà scalda 
Moneasa, etc. ; din mun(i se scoate fier.

Codru çi Bujor, doi fra(i gemeni în poveçtile 
române. (v. Bujor.J

Coecal, apendice G., apendice vermiform sau 
üeo-coecal, tub mic terminât în forma de deget 
de mânuçâ, atâmat de extremitatea inferioarâ 
a coecului; el este lung 5—7 cm.

Coecuui, (anat.) regiunea intestinului gros, cu- 
prinsâ între intestinul subtire çi colon.

Coefleient, (lat.J factor, mai aies factori nu- 
merici, cari se pun pe lâugâ cantitâti, sau pe 
lângâ literele principale, pe cari ei le multiplicâ. 
C. mai însemneazâ numërul hotàritor în anu- 
mite functiuni, efectnl mijlociu.

Coehoorn, (pron. Cuhorn), Menno van, inginer, 
n. 1641 în Prieslanda, a cucerit Venloo, Roer- 
monde, etc. f 17 Martie 1704, ca inspecter su- 
prem al fortificatiUor olandeze. C. a fâcut pla- 
nuri noue de fortificatii çi a folosit pentru prima 
data tunuri mici în resboiul de cetafi.

Coel —, V. çi Cel —.
Coelenterate sau Zoophyte, Radiate, grupâ 

de animale metazoare, care cuprinde Gastrea- 
dele (Haliphisema çi (iastrophisema), Spongiile 
çi Gnidariiîe (acalephele). Acest nume a fost 
propus de Frey çi B. Leuckhart. C. sûnt lipsite 
de cavitate visoeralâ çi de aparat circulator. 
Cavitatea corpului, numitâ cavitate gastrovascu- 
larà, îndeplinesce çi aceastâ functiune. C. au 
un singur orificiu, care functioneazâ ca gurâ çi 
ca anus; sûnt animale aquatice; în apele dulci 
din România trâiesc genurile: Hydra, specia 
viridis L., vulgaris Pall., çi Spongilla eu specia 
lacustris L., comunâ în Dobrogea, çi fluviatilis L.

[Dr. N. Leon.]
Coeleoyria, numele çesului dintre Libanon çi 

Antilibanon ; aci se afia oraçul Heliopolis (Baal- 
bek). Pe timpul Romanilor sub C. se întelegea 
întreg [inutul pânâ la Eufrat.

Coelom, cavitate visceralâ.

Coelomati, viermi eu cavitate visceralâ în 
oposîtie eu Acoelomi, viermi lipsiti de cavitate 
visceralâ (platodes).

Coemtlune, (lat. Coemtio), dupâ dreptui roman 
vechiu trecerea unei femei din potestatea tatàlui 
sëu (patria potestas) în a bârbatului (maiius) ])rin 
un act fictiv de cumpërare.

Coen, (pi;on. Cun), loan Peterasohn, guvernoi - 
general al Indiilor Olandeze çi întemeietorul 
acestor colonîi, n. 1587 în Hooru; luptj'i ou 
succès contra indigenilor resoulati çi contra 
Englezilor. f 1629 în Batavia, undo i-se ridioii 
1876 un monument.

Coenobie, (botan.) asociatiune do mai multu 
celule, sau colonie de celule; poate fi iinobilâ 
sau mobilâ. Exemple se întâlnesc, de priimil fel, 
la multe bacterii, la rejeaun apei, dintre Alge, etc.; 
de cele mobile, prin ajutorul cililor vibratili, 
sûnt dintre Volvocaceo; Volvox, Goniuin, cto.

Coenobiti, v. Cenobiu.
Coenoecium, întregul sistem dermie al uuui 

Polyzoar; sin. eu Polyzoarium sau Polipidoni.
Coenosarc, massa cârnoasâ care acopeie axa 

sclerobasioâ sau polipierul coralurilor, çi în care 
se aflâ situate polipidele.

Coenur, (Goenurus Rud.), cysticercul (v. ce- 
stoda) delà Taenia eoenurus, care tràiesce în 
intestine la cane çi la lup, iar C. se desvoaltâ 
de preferintà în sistemul nervos central la lier- 
bivoare (oi, boi, câpre, cai, etc.), producênd boala 
numitâ capie, ale cârei simptoamo principale 
consistâ în o învêrtire a animalului boliiav în 
partea, înspre care se aflâ C., descriind cerouri 
concentrice.

Coerci^iune, constringere. Goerdhil, ce poate 
fi comprimât, strins. Forfit coercitivà, for(a care 
opune 0 resisten]â separârii celor doue Huide 
magnetice, când sûnt combinats, çi vice-ver.sa, 
combinajiunii lor, cànd sûnt separate.

Coeren|a, adherenjâ reciprooâ, legâtura unui 
lucru eu un altul.

Coerulein, coloare verde, ce sc folosesoe la 
vâpsirea bumbaoului.

Coeruleum, coloare albastrâ, pusâ în ooniercin 
de fabrica engl. G. Rowney et Co. ; o foarte 
potrivitâ pentru a picta albastrul desobis al 
cerului.

Coerulignon sau Cedriret, o substanfa organicâ 
violetâ solubilâ în acid suif, concentrât. Solutia 
e de 0 frumoasà coloai-e albastrâ.

Coesiune, (delà lat. coboerere, a fi légat unul 
de altul), forjâ particularâ, care uncsoe între 
ele moleculele corpurilor. C. e foarte mare la 
corpurile solide, slabâ la corpurile liebide çi niilâ 
la corpurile gazoase. Din definifiunea aoestei for(e 
résulta, câ stareamaterieidepinde do intensitatca 
acestei forje. Daoâ prin vr'un inijloc oarecare 
ajungem a slâbi C., moleculele îucep sa se de- 
pârteze unele de altele, çi sa aliineoe uuele 
preste altele. In aceastâ stare njateria loce- 
teazâ de a fi solidâ; ea va lua o formà eu total 
diferitâ, va deveni lichidâ. Se scie câ causa la 
aceasta nu este decât câldura. Dacâ oontimiam 
a încàlcji corpul adus în stare liobidâ, C. déjà 
slâbità, se va mieçora ânoâ. Ea nu va inai pote 
împiedeoa depâitarea moleculclor, cari se vor 
împrâçtia în spafiu sub o noua forrnâ a materiel, 
forma gazoasâ. Cu C. corpurilor liebide s’a ocupa 
mult fisicianul Plateau.
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Coetus, (lat.) adunare, multiine de oameui 
Termin usitat la Germani pentru corporatiunea 
studentilor delà un institut de învëtâmênt.

Coeur, (franc.) inimâ. Uua din celo patru co- 
lori ale.cârtilor de joc, însetnnatà euo inimâ rogie.

Coeur, lacoh, negustor franc., n. pe la 1400 
in Bourges; Carol VII il numi ministru de 
finance al Franciei, în care post s’a distins prin 
roforme salutare. 1451 fù acusat de falsificare 
de baui, condamnât gi îutemni^t; dar eliberat 
prin prietenii séi. + 1456 în Chios. (Cf. Clément, 
Jacques C. et Charles VII, 1874.)

Coffea L., (botan.)gen din fam. Rubiaceelor, 
trib. Ixoreelor, cuprinde vr'o 20 specii de ar- 
bugti originari din Asia çi Africa tropicalà, cari 
se cultiva gi prin florârii ; frunzele opuse, florile 
albe fasciculate au lobii calicinali scurfi, ovarul 
bilocular este coronat de un stil filiform, terminât 
prie 2 stigmate lineare. Specia cea mai impor- 
tantâ este C. arabica L., ale càrei semin(e sûnt 
cunoscute sub numele de cafea (v. ac.).

[Z. C. P.l
Cogaeonum, (lat.) pe timpul Bornanilor nu- 

mire topograficà din Carpati.
Cogàlnic, rîu în Moldova, afluent al Prutului. 

ISCogâlniceanu, v. Kogâlniceanu.
Cognac, capitala uuui aroudisment în départ, 

franc. Charente, situatâ làngâ l'îul Charente, eu 
17,052 loc. (1891); ceutrul fabricafiunii de spirt 
gallic; aci s’a nâscut legele fianc. Francise I, 
care a încheiat în C. eu Henric VllI din Anglia 
alianfâ în contra lui Carol V, la 16 Martie 1526.

Cognac, o heutura alcoolicà produsà prin disti- 
larea viiiului, numitâ astfel delà oragul C., care 
este contrul fabricàrii çi vêmjàrii C.-lui. Pe la 
înoeputul secl. XVII Nantes gi La Rochelle erau 
oragele, din cari se exporta C. numit pe atunci : 
eau-de-vie de vin; pe la finele acelui secol în- 
cepe a se prépara l’eau-de-vie de marc eu aju- 
tornl tescovinei, care astàc)i se fahricà mai peste 
totlocul. Aceste beuturi erau cumpërate de navi- 
gatori engl. çi olandezi, gi apoi duse în diverse 
teri. Pe timpul lui Ludovic XVI marca C. devine 
cea mai càutatà çi de pe la 1780 îneep a se 
stabiü cele dintâiu case engleze la C., cari cum- 
përau produsole frc. pentru a face comerciu eu 
ele. Sûnt diferite calitati de C., çi aceasta e da
tent pe do 0 parte calitâtii vinului din care se 
prépara, iar pe de alla vechimei C.-lui. Nu mai 
putin importantà în aceastà piivintâ e çi natura 
terennlui, pe care se cultiva viile ce dau vinurile. 
Se cunosc urmàtoarele calitâ(i de C. : Fine Cham
pagne, cai'e se récolta din la Grande Champagne, 
unde este pâment cridos, gi cuprinde 21 de co- 
mnne; Petite Ch. care se recoltà din 55 co- 
mune din Charente, çi Fin bois, récoltât din alte 
diverse comune. Felurile de vi(â ce se cultivâ 
sûnt ; Folle blanche, eu diversele ei numiri par- 
ticulare, çi B’olle à Grains jaunes, care e cea 
mai bunâ. Vin apoi diverse feluri do vi(â çi în 
hmpurile din urmâ vi(a americanà. C. este o 
beuturâ alcoolicà distilatà çi ca atare nu poate 
li consideratâ ca o substanfâ alimentarà precum 
e vinul, din care resultâ. Importanja sa ca beu- 
turà alcoolicà constà în aroma particularâ ce 
are, datoritâ eterurilor, ce contiue, çi mai aies 
eternlni Oenantic ce se gâsesce în vin. El 
contine delà 40—50“/0 alcool precum çi diverse 
materii extractive, precum tanin, materü colo

rante, etc., pe cari le extrage din lemnul de 
stejar, din care sûnt fâcute vasele, în cari se 
lasâ sâ se învecheascà C., câci productul de cu- 
rând distilat e incolor çi nu-çi are aroma for
mata. Prin çederea în vasele de stejar pe de o 
parte se produce eterificarea acidilor, cari dau 
aroma caracteristicâ, iar pe de altâ parte extrage 
materiile colorante çi taninul, cari îi dau coloarea 
galbenà ce are. Dupâ ceriujâ fabricanfii de C. 
preparà diverse feluri de producte prin adâugire 
de sirop de caramel pentru a-1 îndulci çi a-i da 
consistenjâ. Astâiji industria C.-lui artifîcial a 
luat 0 desvoltaro foarte mare în toate (erile. 
Acesta se prépara din spirt de cereale, mai mult 
sau mai pufin rectifleat, aromatisât eu diverse 
eteruri aitiflciale, de ordinar impure, çi colorât 
eu extract de stejar, caramel sau diverse materii 
colorante sintetice. Din aceastâ causa e greu, 
daeà nu chiar imposibil, de a gâsî în comerciu 
C. adevërat din vin. [V. C. B.j

Cognât, consângean. Cognatio, (lat.) îni-udire 
naturalâ, consângenitate (v. ao.)

Gognafiune, sau cumnàfie spiriiualtt este le- 
gàtura de rudenie, ce se nasce din administrarea 
botezului çi a mirului. Ca piedooâ de câsàtorie 
C. dârîmâ câsâtoria in linia dreaptâ între bo- 
tezâtor, botezat çi pârintii acestuia ; între naçi çi 
flnii botezati (gradul I) ; între naçi çi între pârintii 
ori fiii finilor, precum çi între copiii naçilor çi 
între fini (gr. II) ; îutre pnincii naçilor çi între 
pruncii finilor (gr. III). Dupâ Pravilâ aceastâ pie- 
decâ se nasce çi din càsâtorie: între naçii delà 
cununie çi între pârintii mirilor; între fiii finilor 
çi ai naçilor. Dar aceastâ piedecâ a ieçit din us.

Cognitio, (lat.) v. Causas cognitio.
Cognitor, în procesul roman vechiu repre- 

sentantul uneipârji, instituit de aceasta peisoual 
in jure eu anumite formalitâti, (prin ce se deo- 
sehesce de procurator, v. ao.) Mai tànjiu se numia 
C. un impiegat al flseului, care avea sâ validi- 
teze pretensiunile acestuia. Oficiul sëu se numia 
Cognitura.

Cohalm, (magh. Eôhalom, germ. Reps), comunà 
mare în cott Térnava mare, eu 2775 loc. Germ., 
Romani (861) çi Magh., preturâ, judecâtorie cer- 
cualâ, peroeptorat de dare, statiunea câii fei ate, 
posta çi telegraf. Pe dealul stances de lângâ 
comunâ la înâltime de 120 metri se ridicâ ce- 
tatea C., ziditâ prin secl. XIII. 1323 fù asediatâ 
de Carol Robert. Cetatea e folositâ acum ca 
magazin ; de pe dînsa se doschide o priveliçte 
frumoasâ spre muntii Bârsei çi ai Fàgàraçului. 
La poalele dealului se aflâ scalde minerais. 
C. mai nainte a fost capitala scaunului eu 
acelaçi nume.

Cohn, 1) C., Ferd. lui., botanic germ., n. 1828 
în Breslau ; 1859 prof, extraordinar, 1872 prof, 
ordinar ; întemeietorul institutului pentru fisio- 
logia plantelor la univ. din Breslau; bacteriolog 
renumit: el a dovedit în »Beitràge zur Biologie», 
câ Micrococcus, Bacterium, Vibrio, etc. nu sûnt 
genuri, ci mimai forme ale ciclului de desvoltare. 
2) G., Gustav, economist germ., n. 1840 în Ma- 
rienweider ; a studiat în Berlin çi lena isloria, 
dreptnrile çi sciintele politise, 1869 prof, la po- 
litechnicul din Riga, 1875 prof. în Zurich, 1884 
prof. în Gôttingen.

Cohnheim, lui. Frid., medic çi patolog germ., 
n. 1839; 1864 asistent lângâ Virchow în Berlin,

56*
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1868 prof. în Eel, 1872 în Breslau, 1878 în 
Lipsoa. t 1884. Çi-a o^tigat mérité eu privire 
la explicarea inflamatiei.

Cohorta, (lat. cohora), a (Jecoa parte a legiunei 
romane. Numéral osta?ilor unei C. s’a schimbat 
dupa oum s'a sobimbat çi numérul ostaçilor unei 
legiuni.

Coian, lac in Rom., ISngâ Dunâre, în partes 
Bud-vesticâ a j.-lui lalomifa.

Golf, armurâ pentru apèrarea capului ; în ve- 
chime era de piele ori métal. Cu întroducerea 
pusoilor de foc a devenit de prises ; totuçi delà 
1841 s’a folosit în Prusia çi în alte State.

Colmbra, oapitala provinoiei portugheze Beira, 
13,369 loc. ; universitate (singura în Portugaüa) 
întemeiatala l'288; observator astronomie, museu, 
etc. ; residenlà episcopeascâ, In secl. XII çi XIII 
C. era residenta regilor Portugaliei.

Colnclden|a, în geom. însuçirea coipurilor de 
a se acoperi exact. Figurât : ce vine în acelaçi timp.

Coire, V. Chur.
Coit, fiat.) actul de împârechere prin care 

bàrbatul î§i lasâ semênta (v. sperma) sa vie în 
contact cu elementul femeiesc (v. ovul çi fecun- 
dafia). In séria animalâ acest act se îndepli- 
nesce prin raporturi mai mult sau mai pu^in 
intime între indivi4ii de sex deosebit ; la pesci, 
femeia depune ouele sale în apa çi bàrbatul 
sperm^ fârâ ca sa aibâ loc C. propriu ÿs ; la 
batracien! bàrbatul (ine femeia strinsà, çi in mo- 
mentul când aoeasta emite onele, bàrbatul le fe- 
cundeazà pe rând, dând afarà HehiduJ spermatic; 
la paseri, çi mai eu samà la mamifere bàrbatul 
piesintà organe spéciale, destinate de a înti-o- 
duce semênta, prin iniromisiune pana în orga- 
nele interne ale femeü (v. art. Pénis, Erec^une, 
Vaginà, etc.) ; aceasta forma de împârechere este 
mai mult cunoscutà sub numele de C.

Cojasca, com. rur. în Rom., j Dâmbovita, si- 
tuatà pe malal drept al rîului lalomifa; se com- 
pnne din càt. C. çi Fàntânelele, avênd în total 
2500 loc. (Diot. geogr. 1890), 1 bisericà çi 1 
çcoalà mixtà cu 2 învëtâlori.

Cojoena, (magh. Xolozs), 1) C., comüatïn Tre.; 
teritorul e de 5149-25 km*, aproape tôt mnntos : 
în partes vesticà se întind ramuri din Munfii 
Bihomlni (Vlàdeasa 1848 m.), în partes sud- 
vesticà Muntü Gilàului (Vîrful Vîrfului 1672 m.), 
spre nord-vest se aflà Muntii Cluj-Almaç, apoi 
Muntü Meseçulni; partes esticà a comitatului, 
en dealuri çi Gohne, face parte din Câmpia Tran- 
silvaniei. Bîuri: Criçul lepede, Almaçul, So- 
meçul (cald çi rece) mic; în partes Câmpiei nu 
sont rînri mai mari, se aflà însà numeroase 
lacuri, ca cel delà Geaca, etc. Clima cottnlui 
în partes esticà mai domoalà, în partea vesticà 
(muntoasâ) e ceva mai asprà. Producle: grâu, 
secarà, orz, ovês, cuenruz, in, cànepà, pufine 
pàstâioase, napi, lufernà, trifoiu, fên mult, vin 
patin ; pàduiUe dan lemn de brad, fag çi stejar. 
Economia de vite e desvoltatà ; se fia : cai, vite 
comute, porci, oi çi câpre. In C. se aüâ o 
fermà pentru pràsirea vitelor, susfinutà de stat. 
Interesele économies le promoveazà mai mnlte 
societâti econ. Locuitori au fost la 1891 în cott. 
C. 225,199, dintre cari 133,277 Romani, 77,271 
Magh., 8081 Germ.; ocupafia principalà a loc. 
e agricultura çi economia de vite, industria se 
restringe aproape numai la oraçul Cluj, cu co-

merciul se ocupà locuitorii delà oraçe (Cluj, 
Huedin, St.-Petru, Mociu, etc.). In Hidalmàs çi 
Teaca sûnt mari tîrguri de vite. — Artera prin
cipalà a comunicafiei o formeazà linia feratâ 
Budapesta—Braçov, care trece prin acest cott., 
çi din care se ramificà linia din valea Someçului ; 
în partea esticà a cottului e linia feratà Mureç- 
Ludoç—Bistiifa; lungimea càilor ferate în cottul 
C. e de 157’ km., a çoselelor 222 km., a dru- 
murUor municipale 551 km. — In privinfà cul- 
turalà — abstragênd delà capitala Cluj — C. 
nu e prea înaintat, aproape 80°/0 ale locuitoriloi- 
sûnt analfabefi ; dintre 39,557 copii obligati la 
çcoalà în 1891 nu au cercetat çcoala 11,088 
adecà 23°/o; în C. se allà 312 çcoale puporale ; 
çcoale medii çi spéciale numai în Cluj se alla. — 
In privinfà administraiivâ C. se imparte în unn. 
cercuri : Almaç, Huedin, Gilàu, Cluj, Ormeniç, 
Mociu, Nadaç, Teaca, Cojoena; în C. se aflà 
un oraç liber reg. (Cluj) un oraç cu magistrat 
régulât (Cojoena), 6 comune mari, 229 comune 
mici çi 167 càtune, puste çi colonii. Capitala 
cottului e Cluj (v. ac.). In ordmea bisericeasoà 
locuitorii apar'vin: cei rom.-cat. la episoopia 
Ardealului, cei gr.-or. la archidiecesa Transil- 
vaniei, cei gr.-cat. la archidiecesa Blajului çi la 
diecesa Gherlei, cei reformafi çi unitari la die- 
cesele transilvane. In privinfâ judifiarà C. apar- 
tine jurisdictiunii tablei çi tribunaJului reg. din 
Cluj çi judecàtoriei montanistice din Alba-Iulia; 
în privinfâ militarà se fine de cercul de între- 
gire Nr. 51 din Cluj, parte la Nr. 62 din Mureç- 
Oçorheiu; în cele finanfiare cade în cercul de 
competenfâ al directiunii finanfiare din Cluj. 
Toate oficiile mai înalte ale cottului se atlà în 
Cluj. — Cottul C. se (Jice a B fost format de 
Sf. Stefan. In cursul vremiloi- a fost toatrui 
multor lupte (Bethlen cu Bâthori, G. Râkoczy ü, 
în 1848/9j. La 1873 s’a anectat o parte din 
cott Dobâca la C., iar alta la Solnoc, dându-i-se 
numele Soluoc-Dobâca.

2) C., oi-of cu magistrat régulât în cott C., cu 
3592 loc. (1891) Romani çi (1586) Magh.; sta- 
tiunea càii ferate, postà, telegraf çi o fermà model 
pentru economia de vite. Lângà C. au fost oene 
de sare, cari însà de mult nu se mai exploa- 
teazà, este însà aranjatà o scaldâ de apâ sâratà.

C. protopopiat roman gr.-cat. al archidiccesei 
gr.-cat. de Alba-Iulia çi Fâgàraç, cu 23 paroebii 
çi 14,281 suflete.

Col, (franc.) pasuri în Alpi: C. Cervin, lângà 
Monte Rosa, 3322 m. ; C. de Balme 2204 m., çi 
C. de la Seigne, lângà Montblanc 2.538 in.; C. 
Longet, lângàMonte Viso, 3155 m. ; C. di Tenda 
(drumul ce duce delà Cuneo la Nizza) 1873 m.; 
— în Pirenei; C. de Jeganne, 2826 m.; C. 
Bouge, C. de Pertus, ç. a.

Cola Schott, (botan.) gen de arbori tropicab- 
africaui din fam. Sterculiaoeelor, trib.Sterculieae. 
Semênta (fàrà endrosperm — prin acest caracter 
se distinge genul acesta de cel foarte înrudit 
Sterculia) delà specia C. acuminata R. Br- B 
cuno.scutà în medicinà sub riujnirea »)i«cÆ de 
Gola<, ea contins abundaut cafeinà çi tlieobro- 
minà, se aplicâ deci în mod analog cu Coca 
(V. ac.), afai-à de aceea Nogri o folosesc ^ro a 
face potabilà apa sàlcie çi salamasti à. [A. lr J .

Colaborator, care lucreazà împreunà cu al(ii 
la aceeaçi operà. Colahorare, conlucrare.
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Colâcar, Colàedrie, v. Nunta.
Colacin sau Cola, rîulet în Basarabia, este unul 

(lia brafele rîului Reut, çi se vai’Sâ in aoest rîu 
din partea dreapta, perourgond judetui Bàltile. 
In C. se varsâ la rândul sêu parëul Camisoara.

Colan, cingâtoare, salbâ.
Colanul Venerei, (lat. Cestum Veneris), animal 

nevertebrat marin, fâcênd parte din tipui Coe- 
lenteratelor, ord. Ctenoforilor. I-se dâ numele 
de colan din causa formei sale lungàrete, late 
§i turtite, semënând eu o Centura. E eu desâvîr- 
çire transparent. Tràiesce în Marea Mediteranâ.

[D. V.]
Colascione, (ital., frc. ColachonJ çi alte de- 

numiri analoage, date în secl. XVI—XVII la 
instrumente musicale de forma mandolinei, dar 
eu gâtul lung ; numërul coardelor a variât delà 2 
pdnâ la 6 §i erau puse în vibrafiune când direct de 
degete, când prin ajutorul unui plectru. [T. C.]

Colateral, (lat.) de alâture, pe de laturi ; rude C., 
ru(le din Unie lateralâ, spre deosebire de cele din 
liuie dreapta. Girculafiune C., când se coasà ori 
se astupâ o arterie, se desvoaltâ circulatiunea C. 
pe lângâ locul închis. In botan. C. se 4ioe de 
2 organe alâturate.

Colafionare, conferire, comparare, în spécial 
compararea une! copii eu originalul.

Colafiune, Colatura, în dreptul bis. conferirea 
unui oficiu sau beneficiu bisericeso (v. si Co- 
nienda). C. se numesce §i masa de searâ, care e 
permisà în bis. cat. pe timpui postulai afarâ de 
prânznl principal. (Numele se dériva delà capi- 
tolul «Collationes patrum» din I. Casianu, care 
se cetea la aceastà masâ.)

Colbert, Jean Baptiste, om de stat frc., con
trôler general al finantelor sub Ludovic XIV, 
n. 29 Aug. 1619, la Reims. C. este primul re- 
organisator al industriel în Francia si cel mai 
priceput continuator al operei de regenerare a 
lui Sully. Incuràjind in(lustria frc. C. negUjà 
agricultura; el dota Francia eu o imd(ime de 
indu.strii ce îi lipseau çi ale càror produse i-le 
trinutea stràinàtatea, cum sûnt industrie mâ- 
tâsii, pânzei, sticlâriei, oglm^ilor, etc. ; lui i-se 
datoresce inflinfarea celebrei fabrici de covoare 
dise Gobelins (1662), dupa care organisa fabrica 
de covoare delà Beauvais (1664). Pentru a asi- 
gura progresul industriel frc. C. impuse indus- 
triilor strâine vamà protectoare. C. fâcù mari 
?i nenumerate sacriflcii çi pentru comerciu. El 
chiemà pe strâini în porturile franceze. El for- 
meazà compania Indiilor occidentale çi pe aoeea 
a Marilor Indii. Pentru comerciul maritim créa 
porturile Toulon çi Brest; el cumpârà Dunkerque 
delà Englezi, cari fiind în posesiunea acestora, 
aduceau piedeci conierciului franc. Printre raarile 
Incrâri de interes public, ce se datoresc lui C., este 
çi canalul Languedoc. Cu toate aceste numele lui 
G. devenise impopular delà 1671, din causa dâ- 
rilor numeroase, impuse de desele resboaie ale 
lui Ludovic XIV. C. f 6 Sept. 1683 la Paris. In- 
mormêntarea lui a fost fàcutâ noaptea, pentru a-1 
scâpa de furia multimei. [I. I. Nacian.J

Colchagun, provincie în Chile (America de 
sud), 9829 km*., çi 160,123 loc. (1891). Capitala 
San Fernando.

Colchester, oi-aç în cottul engl. Esses, 34,559 
loc. (1891); mamifacturâ de mâtasâ ; pescuit de 
stridii; antichitàti romane. ■

Colchicina, un alcaloid ce se extrage din planta 
Colchicum autumnale ; se întrebuin(eazà pentru 
aoeasta seinin(ele de colchioâ, cari sûnt tratate 
la cald eu alcool adaus ou pu(in acid sulfurio. 
Solu(ia obtinutà fiind evaporatâ, remâçi(a e pre- 
cipitatâ cu carbonat de sodiu çi precipitatul ob- 
(inut e purificat prin diverse cristalisâri. C. e o 
substan(â cristalisatâ, incolorâj ciT miros plâcut 
cu gust amar, pu(in solubilâ in apâ, eter çi al
cool amilic, solubilâ în alcool, chloroform. Este 
întrebuin(atâ în medicinâ contra boalelor de 
inimâ, a reumatismuluî, etc. Efectele sale, când 
e luatâ în cantitate mai mare, constau în o es- 
citare de mica duratâ, care apoi este urmata de 
slâbiciune, leçin çi diverse fenomene de asfisie. 
Are ao(iune asupra inimei, mârind presiunea 
intravascularâ, însâ mieçorând ciroula(ia çi res- 
pirafia çi fâcênd sâ cadâ temperatura. In cas de 
intoxicare moartea provins prin oprirea respi- 
rafiei. In dosà delà 7—8 centigràme C. provoaeâ 
moartea. Reactivul cel mai sensibil este o solufie 
de azotat de potasiu în acid sulfuric concentrât, 
care o coloreazâ în verde intens. Aceeaçi reac- 
(iune cu reactivul lui Frôhde. [V. C. B.]

Colchicum, L., (botan.) gen dinfam.LiUaceelor, 
trib. Colchiceelor, cuprinde plante veninoase, 
erbacee, bulboase çi rustice ; frunzele radicale 
late apar numai primavara; florile numeroase 
sûnt liliachii, rosee sau mai rar galbene ; fructul 
este 0 capsulâ ovoidâ trisulcatâ. C. are vr’o 
30 specii, respândite prin Europa, Asia occiden- 
talâ çi centralâ çi prin Africa borealâ, din cari 
meufionàm pe G. autumnale L., care cresce çi 
prin pâi’tile noastre çi este cunoscut sub numele 
de Brânduçe de toamnâ. Unele specii de 
C. se cultivâ prin grâdini, oa plante ornamen- 
tale din causa mârimei çi frumsefii florilor lor, 
cari apar toamna, aça este : G. autumnale L., G. 
Luteum L., G. variegatum L., etc. [Z. C. P.]

Colchis, veclie provincie în Asia, pe (ermurele 
estic al Mârii Negre; corespun()ênd cu actualul 
guvern. rus. Kutais în Transcauoasia çi cu Tra- 
pezuntul tui'cesc. In vechime a fost cunoscutâ 
ca patria miticâ a Medeei çi ca (intâ a Argo- 
nau(ilor. Cel mai însemnat oraç în C. a fost 
Dioskurias, numit mai târijiu Sebastopolis.

Cold-Cream, (engl., pron. cold-crim), unguen- 
tura leniens. v. AUfle.

Colebrooke, (pron. Colbruk), Henry Thomas, 
întemeietorul scrutârilor sanscrite, n. 1765 în 
Londra, timp îndelungat (pânâ la 1816) func- 
(ionar în india. 1837 în Londra, oa president 
al societâtii asiatice. A tradus numeroase opéré 
juridice din 1. indianâ, etc.

Colecta Crucerlului, titlul unui fond initiât de 
(JiaruI «Dnirea« din Blaj cu scop, ca din taxa de 
1 cr., ce ar avé sâ solveascâ anual fîecare cre- 
dincios gr.-cat., sâ se formeze în diecesele rom. 
unité fonduri çoolastice, spre a veni în aju- 
torul oomunelor, cari n’ar puté sustiné çcoale 
poporale.

Colectiune, adunare de mai multe lucruii ce 
se rapoartâ la aceeaçi ordine de idei, (C. de 
tablouri, documente, minérale, animale, etc.) 
Prin C. se mai întelege, într’un sens mai larg, 
çi ori ce adunare de persoane sau obiecte dispa
rate, ce se aüà într’un moment oarecare la un loc.

Colectiv, ce se cuprinde în un complex, în 
0 colectiune ; ce e fâcut prin mai multi ; nume
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colectiv, termÎD de gramaticâ ce se dâ unui sub- 
stantiv ce exprima un complex de persoane sau 
lucruri, (multinie, grâmadà).

Colectivism, sistem socialistic, care pretinde 
çtergerea dreptului de proprietate asupra mij- 
loacelor de productiune (pâment, capital); pro- 
pi'ietatea sâ fie a comunitâ|ii producêtoare, ai 
cârei membri au sa participe égal la bunurile 
produse. (V. Socialism).

Colectivist, adecâ îa sens rëu: membru al 
partidului ioa(ioDal-liberal«, poreclâ politicâ în- 
trebuin(atà în Bomâuia delà 1884 încoace, în 
urma unui diseurs électoral (i nut de Eug. Stâ- 
tescu, în care se lâuda partidul national-liberal 
ca O »coleotivitate« de cugetàri diferite, unité 
însâ spre un scop patriotic comun. Adversarii 
i-au dat în(elesul : indiferentâ pentru principiile 
politioe çi unire pentru interesele private.

Colector, cel ce adunâ, culege. v. §i Condensator.
Colectori, péri, (botan.) sunt aceia ce se gâ- 

sesc mai jos putiu de viiiul stilului delà Cam- 
panulacee çi Composée, grupati în forma de inel ; 
rolnl lor e de a culege polenul. A sa la Composée, 
când polenul iese din' antere, stilul se mai lun- 
gesce, trece prin tubul format din unirea ante- 
relor, çi în acest timp poleuul e oprit de perii 
C. De pe ei îl iau apoi insectele çi-1 transpoartà 
involuntar la altâ planta din aceeasi specie.

Colegiu, grupare de mai multe persoane cârora 
li-se dau aceleaçi atribufluni (colegiu électoral, 
colegiul cai'dinalilor). v. çi Collegia. Prin imi- 
ta(iune dupa çcolile frc. primele scoli seoun- 
dare din Moldova çi mai aies din Muntenia, s’au 
iiumit G., dintre cari C. sf. Sava din Bucu- 
resci a fost cel mai celebrn. In laçi la aceeaçi 
scoalâ s’a dat numele de Academie Mihaileanâ. 
(v. ac.) C. era pus sub administrarea unei eforii, 
compuse din 3 membri, din cari unui era mi- 
tropolitul (erii. Cu legea delà 1884 s’a întrodus 
denumirea de liceu çi gimnasiu, dispârénd cea 
de C. In Rom. pare a nu fi existât deosebirea 
ce se face çi a(|i în Francia între C. çi licee. 
(v. çi Collège.)

Colenchim, (botan.) o tesëturâ, mai aies delà 
periferia tulpinilor subtiri vereji, a pefiolurilor 
în nervuri, formând un strat continua sau fasci
cule isolate doar în dreptul muchilor acestor 
organe. E compusâ din celule senrte sau lungi, 
aseufite la capete ; membrana lor e îngroçatâ 
çi celulosicâ; se poate întinde çi e impermea- 
bilâ. Proprietâtile elementolor acestei (esëturi 
çi positia ei mai totdeuna perifericâ, aratâ oà 
în planta îndeplinesce mai aies rolul mecanic 
de a résista la îndoire, neîmpiedecându-i însâ 
cresoerea.

Colenso, loan Wilhelm, episcop anglican de 
Natal, n. 1814 în Cornwall, f 20 lunie 1883 în 
Natal. Studiile çi le-afâcut în Cambridge. Numit 
episcop de Natal în Africa sudicâ la 1853, a scris 
o gramaticâ çi un diotionarallimbei zulu. Fiind-câ 
în traducerea epistolelor sf. Paul a negat eter- 
nitatea pedepselor infemului, iai- mai târcjiu 
a combàtut autenticitatea Pentateuchului çi a 
câi'tii lui losue, a fost depus de câtrâ sinodul 
anglicao, mai tâi'cjiu însâ a fost réhabilitât.

Colentina, 1) C., rîu în Rom. ; îçi ia nascere 
în apropiero de corn. Bolovani, j. Dâmbovi(a, 
curge spre sud-est, trece în j. Ilfov, se varsâ în 
balta Cernica çi deaci în rîul Dâmbovita. V. Ufov.

2) C., sat în Rom., j. Ilfov; aproape de Bucu- 
resci ; face parte din com. rur. C.-Fundeui; are 
2.54 loc., 1 bisericâ çi 1 .çooalâ mixtà; 3 zalha- 
nale (abatoi'ii), constructiuni foarte veohi.

Coleoptera, insecte eu elitre, gura oonformatâ 
pentru masticat çi métamorphosa coinpletâ. C. 
sûnt foarte numeroase çi formele lor foarte va- 
riate. (v. Insecte.)

Coleorhiza, (botan.) e un soiu de teaeâ .sau 
mançon de fesëturâ, ce se gâsesoe iinprejurul 
basei ràdàcinilor endogene, (ce naso din (esc- 
turile interne ale unui organ). Este formatâ dia 
tesëturile pe cari le-a strâbàtut râdâeina, când 
a ieçit în afarâ.

Coleridge, (pron. Colridj), Samuel Taylor, poet 
çi filosof engl., n. 1772 în Ottery St. Mary, 
t 25 Iulie 1834 în Highgate. Mare admirator 
al lui Schiller çi Gbthe çi adereiit al filosoflei 
germane, pe care s’a nisuit a o întroduce îu 
Anglia. A scris: Christabel, 1818; Rliyme of 
the ancient mariner, o balada capdeoperà; Aids 
to reflection, 1825 ; ïhe Friend ; Tlieory of life ; 
Poetical works, 1829.

Coleus Lour., (botan.) gen de plante orbaoeo 
din familia Labiatelor cu circa 60 specii, propiii 
regiunilor tropice din Africa, Indiei estice çi 
Australiei. Se disting prin o ooloaro foarte va- 
riatâ çi frumoasâ a foilor çi prin uçurinta, cu 
care se pot cultiva; se folosesc peuti-u docorarca 
saloanclor, parcurilor çi grâdinilor.

Colibri sau Trochilus (v. ac.), [luserile oelo 
mai mici çi mai frumoase din causa coloratioi 
penelor lor. Trâiesc în America çi sn nutresc 
cu insecte. [D. V.]

Colica sau enteralgia, dureriîn abdomen, oau- 
sate de afectiuni ale intestinelor, do o produo- 
(iune excesivà de gazuri, de parasifi sau cou- 
sumul de substance nedigerabilo, (s. e. poanie 
neooapte).

Colica saturnina, o dui'ere de intonsitato çi du- 
ratâ variantâîn l'egiunea abdominalâ ca siniptom 
al intoxicatiunii chronice cu plumb. Pâtiinoso des 
de ealucràtorii dinfabricile de plumb. 'rherapia: 
Intrerumperea ocnpatiunei, narootice; lodkali.

Colier, podoabâ de gât, colan.
Istoria sau procesul Colierului, un procès 

scandales în istoria francezâ, care a coutribuit 
mult la compromiterea cuitii înaintea pnporuki 
în preajma revolutiunii. O aventuriera, care îçi 
arogà titlul de contesa Lamothe-Valois, seduse 
pe cardinalul piinc. Rohan, disgratiat la curte, 
sa cumpere un C. pre(ios ca dar [lentru regina 
Maria Antoinetta, care voia sa cumpere acest 
C., dar îl aflase prea scump. Prin o intrigâ 
cardinalul fù mentinut în crodin(a, oâ prin acest 
cadou îçi va câçtiga leîntrarea la curte, oum- 
përà C.-ul, care fù predat prin aventuriera La
mothe. Dar cardinalul, din lipsâ do bani, m- 
târ4ünd a plâti pre(ul colosal de 1.800,000 
livre, giuvaergii Bobiner et Bassenge pretinsera 
plata çi în fine îi fâcurâ proce.s. Do aici s a 
nàscut în 1785 un scandai colosal, câoi niulti 
credeau câ regina s’a folosit de inijloaco ue- 
iertate pentru a càçtiga C.-ul. In decursul proce- 
sului s’au pertractat o muRime de fapte foarte 
comproinRetoare pentru curte. Astfel scandaluj 
acesta contribui mult la ruinaroa cclor dm urma 
resturi ale autoritrifii regale çi pi'ogâti^ 
pentru isbuenirea marei revoliRiuni delà 17oJ.
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Coligny, Gaspard de Châtülon, Comte, admirai 

al Franciei, n. 1517, bun militar sub Francise I., 
în 1552 ajunge admirai, iar în 1559 devine su- 
tletul Hugenotilor. la parte la toate bâtâliile delà 
Dreux (1563) pânà la îneheierea pâcü din St. 
Germain (1570), câçtigà apoi mare autoritate 
asupra lui Carol DC, pe care îl povâtuia sa în- 
tervie în !ferile de jos contra lui Filip II, cftnd 
îl surprinse màoelul din noaptea sf. Bartolomeu 
(1572); ducele de Guise pëtrunde în casa lui, pe 
când C. cetia coinentaml lui Calvin asupra càr(ii 
lui lob, poruncesce sà-1 arunce pe fereastrâ, gi 
în stradâ, eu toatâ apërarea lui, 1-a màcelàrit 
mul(imea catolicâ. C. a fost unul din cei mai 
mari oameni ai tiinpului sëu, a fost mai aies 
un mare general.

Colllla, numirea popularâ a plante! Stipa pen- 
uata L. (V. ac.).

Colima, 1) C., stat în republica Mexico, lângâ 
fermural vestic, 5418 km*, gi 72,591 loc. (1890) ; 
în interior muntos (vulcanul stins Nevada de C. 
4304 m.), restul çes fructifer. Capitala C., lângâ 
vulcanul amintit, en 25,124 loc.; portul statului 
e Manzanillo. 2) G., rîu navigabil în Siberia, is- 
voresce în mun^ii Stanovoi, trece prin guverna- 
inentul lakutsk, se varsâ în Oceanul Arctic,
1600 km. lung. La gura acestui rîu se aflâ oragul 
Colimskul inferior.

Colimvitra, (grec.) în general loc de eufun- 
dare în apà, iar în spécial vas de eufundare în 
apà a copiilor spre a-i boteza.

Colinda, poesie popularâ de cuprins religios gi 
profan, ce se cântâ la Crâciun. In unele C. ele- 
mentul cregtin s’a snprapus preste cel mitologic 
pâgân gi acesta s’a pâstrat pânâ astâ4i. Cele mai 
multe C. au oa refren un vers, în care se in- 
voaeâ divinitatea Ler gi dupâ acest vers urmeazâ 
un altul compas din cuvintele; Florüe dalbe. 
Üriginea numelui Ler este âneâ obscurâ. ünii 
1-au indentificat en si. Lel, aifii eu lat. Lares gi 
Lemures, al(ii 1-au considérât ca un dérivât din 
numele lui Aurelian, al(ii în sfîrgit s’au încercat 
sâ-1 explice prin lat. Liber, nume dat lui Joe. 
(Cf. Ar. Densugianu, Æevista criticà-literarâ*, 
I, 49 gi urm.) Cea mai bogatâ colectiune de C. 
este cea publicatâ de G. Dem. Tcodorescu în 
»Poesii populai-e«. O colectiune mai recentâ este 
aceea fàcutâ de T..Danlu, »Colin()i«, Arad, 1890.

Colineatlune sau Colimafiune, (lat.) termen 
de astronomie. Oehire, fixare a vederii într’o 
directiune hotâiità, determinatâ ; operatiunea ce 
are de scop corectiunea nnui unghiu observât.

Colins, Âlexandru, sculpter olandez, n. 1526 
în Mecheln; din 1563 în Insbruck, unde j 1612. 
Op. piino. mai multe statue la castelnl din Heidel
berg, moonmentnl împ. Maximilian I gi al arebi- 
ducelui Ferdinand II în bis. cnitii din Insbruck.

Colisiune, cioenire între doue corpnri, întâl- 
nire violentà a donë partide, interese (în dramâ 
numità gi complicatinne), de daterinte, de legi.

Coliva, jertfà din grân fiert întm amintirea 
celor morti. »C. din grân fiert este icoana Invierii, 
pen^ cà grânl, dupa cum ne învatâ apostolnl Paul, 
nu încoltesce gi nu produce fructe.pânâ ce n’a 
putre^it în pâment asemenea corpului omenesc, 
fiare invie la o viatâ etemâ dnpâ ce mai ântâiu 
a putre(}it în pâment. Gnstarea din grâul acesta 
din partéa celor ce sûnt de fatâ înseamnâ, cumeà 
legàtura lor eu cel mort este neîntremptâ, de

oarece gi ei asemenea lui agteaptâ moartea, în- 
mormêntarea, desfacerea gi învierea». (Liturgioa 
bis. ort. cat. de Juv. Stefanelli. Bue., 1886.)

Coll’arco, fital.J eu arcugul, expresiune între- 
buintatâ în musica instrumentelor de arcug, 
pentru a indica, dupâ un pasagiu exécutât •piz
zicato*, reluarea areugului. [T. C.]

Colla destra, (ital.J = eu (mâna) dreaptâ, ex
presiune întrebuintatâ în musica instrumentelor 
ou claviaturâ pentru a indica exëcutantului, câ 
trebue sâ se serveascâ de mâna dreaptâ în exe- 
cutiunea nnui pasagiu sau a unor note isolate, 
la cari el ar sta la îndoialâ eu ce mânâ sâ le 
exeoute. [T. C.J

Collalto, veche famille nobilâ de origine ita- 
lianâ, eu posesiuni în Austria. Beimbolt XIU, 
conte de C. (n. 1575 în Mantna, fin al generali- 
simului venetian Anton IV) expulsât din Venetia 
întrà în servicii impériale, ajunge colonel gi la 
1620 e trimis în caméra deputatilor ungari la 
Beszterczebânya, unde pâgesce énergie contra lui 
Bethlen Gâbor. Dupâ ce a fost ambas^or la Borna 
gi Madrid, Inptà la 1623 sub TUly gi ajunge 1624 
president al consiliului de resboiu în Viena. f 1630.

Colla parte, (ital.J = bu partida, expresiune 
întrebuintatâ în partitiunile musicale pentru a 
indica acompaniatomlui sau instmmentelor acom- 
paniatoare, câ trebue sâ nrmeze migearea mai 
mult sau mai pu(in capricioasâ a partidei prin
cipale, melodia vocalâ san a nnni instrument 
concertant. Când aceasta trebue sâ înceteze se 
întrebuinteazà expresiunea a battuta. [T. C.] 

Collapsus, scâderea repentinâ a puteruor cor- 
porale gi spirituale. Se aratâ la morburile acute 
sau înveninâii, gi este totdeuna no simptom 
periculos.

Colla sinistra, fital.J = eu (mâna) stângâ. Se 
întrebuinteazâ în acelagi sens eu expresiunea 
Colla destra (v. ac.), eu deosebire câ e stânga 
în loc de dreapta. [T. C.]

Collé, (franc.) lipit; ce se aflâ la margine. 
Terinin întrebuinjat la jocul de biliard.

Collège^ nnme ce se dâ în Francia gcolilor se- 
cnndai'e intrefinute de comunâ. Un institut de 
culturâ superioarâ din Paris poarta numele de 
C. de France. £1 a fost înfiintat la începutul 
secl. XVI pentru a contrabalansa spiritnl prea 
.strimt al Sorbonei. C. de France este nnui din 
focarele de sciin(â cele mai însemnate din Enropa ; 
este un adevërat templu al sciintei pentru sciinp.

Collegia, la Bomani au fost reuninni, asocia- 
tiuni, ai câror membri s’au asocial pentru un 
scop anumit, la început mai aies pentru cultul 
unor (Jeitâti, mai târ^in gi pentru intreprinderi 
civile, apoi industriale.

G. compitalieia, reuninni ale cetâtenilor mai 
avuti pentru a ridica temple pentru ludi com- 
pitalicii, (Compila se numia locul unde se în- 
crucigeazâ dmmurile). Aceste C. formau o so- 
cietate conducètoare în comunâ gi mai aies în 
Borna an avut mare inflnentâ asupra politicei în 
direcjinne democraticâ. Angust la început a sus- 
pendat aceste reuninni, iar mai tânjiu le-a ré
organisai gi le-a pus snb paza poli(iei. [Atm.]

C. în Dada, .societâti de ajuter mutnal, între 
cei dedafi nnei meserii sau unei îndeletniciri 
comnne, snb scntnl religiei, în Dacia. Au foarte 
mare însemnâtate, càci au fost un putemic ^ent 
de romanisare deplinâ a nouei popnla^nni din
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Daoia, dupa colonisarea acesteia. Erau sub cou- 
ducerea unui sfat alcâtuit din decurioues, în cap 
eu un magister, çi protegiate în afai'â de nn 
patronus. Pentru sâvîi'çirea cultului divinitâtii 
tutelare aveau nisce matres, iar pentru îngrijirea 
oassei — unde incurgeau ootisatiile fixate çi de 
unde se ajutorau merabrii scâpâtati ori se arangiau 
prasnicile comune (1 Maiu pe iarbâ) — era un 
quaestor. Cele cunoscute în Daciasùnt; aurarii, 
fabri (meçterii), dendrophori (plutaçii), utricu- 
larii (luntraçii), nautae (coràbierii), centonarü 
(Iftnarii), negotiatores (negustorii), lecticarü (pur- 
tatorii de litiere). Aceste C., disparate dupa 274, 
s’au reîntrodus odatâ eu organisarea principatelor 
sub forma slavonâ a breslelor. [Aguletti.]

C. pietatis, societâti ori reuniuni religioase 
înteineiate de oâtrâ Filip lacob Spener (n. 1635, 
1 1705) eu scopul de a restabilî çi propaga, între 
protestanfi, moralitatea sdruncinatà prin multele 
certe, ce s’au isoat între diversele confesiuni pro- 
testantice. Meinbrii çi aderenfii acestor C. s’au 
numit pietifti. Principiul lor era, câ creçtinul 
trebue sa punâ mai mult pond pe religiunea 
practicà, pe moralâ decât pe dogmâ, çi sa de- 
prindâ virtutile creçtinesci. Pentru tonul aspru, 
eu care condamnau pe coreligionarii lor mai pu^in 
scrupuloçi, au fost adeseori persecutati. Astà(Ji 
mai sûnt numai pufini pietiçti prin Germania.

C. romana, institute çi seminaiü înfiintate în 
Roma de càtrà papi sau alte persoane pentru 
pregàtirea çi crescerea clerului tinër üational 
çi stràin, care împrâsciindu-se în toatâ lumea, 
respândesce credin^a catolicâ. C. rom. sûnt de 
trei feluri: 1) cari au çcoale publiée; 2) cari 
au çcoale numai private ; 3) C. tara çcoale, ai 
câror alumni frecuenteazâ çcoalele celor dintâiu. 
De aceste se tin C. apostblice, cari stau sub 
imediata supraveghiare a Papei çi sûnt-esemte 
de ori ce altâ jurisdictiune ; celelalte C. înflin- 
tate pentru stràini, C. pentru Italieni. Afarâ de 
aceste mai sûnt o multime de institute çi con- 
victe înfiintate pentru crescerea tinerimei laice.

I. C. eu çcoale publiée sûnt: 1) C. romanum, 
întemeiat de S. Ignatiu de Loyola çi dotât de 
Papa Gregoriu XIII eu un ediflciu pompos, de 
aceea se mai numesce çi universitate gregorianâ. 
Edificiul a fost luat de guvernul italian, care a 
açezat în el un liceu de stat. Universitatea gre
gorianâ are facultate de teologie, fllosofie, dreptul 
canonic çi roman. Profesorii sûnt aleçi dintre cei 
mai eruditi iesuiti. 2) Seminarium romanum, în- 
fiintat pentru clericii diecesei romane, mai în 
urmâ i-s’a adaus un liceu eu 7 cl. Are facultàti 
de teol., filos., dreptul canonic çi civil. 3) G. de 
propaganda fide, luflintat de Papa Urban VIII 
pentru tinerii ce se trimit ca misionai’i în toatâ 
lumea. Are facultate de teol. çi fllosofie. In C. 
acesta au fost çi nemuritorii scriitori romani 
Çincai, Petru Maior çi episcopul Gr. Maior ; 4) C. 
S. Toma de Aguino ou facultate teol. çi filos.

II. C. eu çcoale private: 1) Academia cleri- 
cilor nobili; 2) Seminarul Vatican; 3) C. S. Bona- 
ventura.

III. C. Apostolice: 1) C. germanico-ungaric ; 
2) C. greco-rutean; în care se aflâ çi tinerii 
clerici români-uniti, cari studiazâ în Roma (în- 
flintat de Papa Gregoriu XIII în' 1577) ; 3) C. 
englez, irlandez, scotian, american de nord, ar- 
menesc, boem çi al misiunilor strâine.

IV. G. pentru clerici stràini: belgic, francez. 
polonez, american de sud, spauiol, ilirieçi maronit.

V, G. pentru Italieni: seminarul Piu pentru 
clericii din statul papal; Lombard pentru Italia 
superioarâ çi C. Capraniea. [Dr. lacob Radu.]

CoUegiata, biserica în care, dupâ imitarea bis, 
catedrale, se aflâ constituitâ o corporatiune de 
clerici, organisatâ dupâ anumite régule. Mejubi-ii 
acelei corporatiuni se numesc canonici, iar cor- 
poratiunoa capitul. C.-le în demiiitate ocupâ al 
doilea loc dupâ bis. catedrale, çi au çi ele drep- 
turile çi privilegiile lor. (v. canonic, capitul.)

Collegium sacrum, adunarea çi consiliul car- 
dinalilor în Roma.

Collema, (botan.) v. Lichenes.
Collett, lonas, om de stat norvegian, n. 25 Mart. 

1772, •]- 3 lan. 1851. In 1815—19 ministru do 
interne, 1819—21 de marinâ, apoi pe lùnd de 
finance, comerciu, iar din 1829—36 president al 
consiliuliü. Numele lui C. a fost foartc popular 
în Norvegia în urina eminentirlui sëu talent de 
administrare.

Colletta, Pietro, istoric neapolitan, n. 177.5. 
A luat parte la rescoala contra regelui neapolitan 
Ferdinand I ; a servit sub regele les. Bonaparte ; 
cfiiar çi dupâ rentoarcerea lui Ferdinand 1 a 
ocupat înalte functii militare. 1821 fù numit 
ministru de resboiu. f 1833 în Florenta. A scris ; 
»Storia del reame di Napoli», 1734—1825.

Collier, lohn Payne, scriitor engl., n. 1789 
în Londra; a studiat dreptul, dar s’a dedicat ou 
totul studiului literaturii, în spécial veoliei drame 
engleze. f 1883 în Maidenhead. A scris: Tire 
poetical Decameron, 1820; Dodsley’s olcl plays, 
1825—27; History of dramatio poetry, 1831; 
mare sensatie a fâcut scrierea sa : Notes and emen- 
dations to tfie text of Shakspeare's plays, 1852; 
Illustrations of old English literature, l6üfi.

Collins, William Wilkie, novclist ongl., u. 
1824 în Londra, unde t 1889. Mult tiinp cola- 
borator la »Household Words« al lui Dickens çi 
autor al respânditelor romane de sensakiune 
»Woman in vfiite«, »No name«, »Arinadale«, »rbe 
black robe«, etc.

Collo, (ital. plur. Colli), buoata; se folosesce 
mai eu samâ la mârfuri, s. e. rui sac, un bal, 
0 ladâ, etc.

Collocatio, în procedura ooucumualà germ. 
sentinta, prin care s’a stabilit ordinea în oaie 
aveau sâ fie escontentati creditorii.

Colloquium, (lot.) convorbire. lii evul modiu 
coQVorbirile latinesci, ce se fâcoau în çcoale, se 
numiau »colloquia«. Astâ()i sub G. se intelege 
convorbirea între stndentii universitari çi pio- 
fesorii lor asupra materiel propuso.

Colloredo, famille nobilâ austriaeâ, origiuaia 
din Friaul. Hieronymus Gonte de C. Mannsfeia, 
n. 1775 în Wetziar, 1813-14 comandant al 
corpului I anstriac, t 1822 în Vieua. lüul seu 
Fran^ de Paula Gundaccar II, Principe de O. 
Mannsfeld, n. 1802, t 1852 ca généra , litm 
de principe trecû la vërul sëu Gontele 1 /,
n. 1813, 1868—69 president al ca.sd senioriloi, 
fiul aoestuia Gontele Hieronymus de 
feld, n. 1842, 1875-78 ministru de agrioultura, 
J. JQQJ

Coll’ ottava, (ital.) = eu octava, 
dicand în musicâo transpiioere ou o 0C^aV^ „ ‘ 
a pasagiului deasupra caruia e pus. I • *J
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Collyrium, flat.J colir, numivea ce se dâ tu- 

tui'or medicamentelor, cari se aplica la ochi, în 
spécial însâ medicamentelor lichide.

Colman, (pron. Colmen), George, poet dramatic 
engl., n. 1733 în Florenfa, director la mai multe 
teatre în Anglia, a sons preste 30 piese tea- 
trale. f lî'Sd într’o casa de alienati.

Colmar, (Kolmar), capitala Alsatiei superioare, 
situatâ lângâ Lauch, centra al liniei ferate Strass- 
burg-Basel, eu 30,399 loc. (1890). Liceu, 2 se- 
minarii; fabrici de bumbac ?i de marine, topi- 
torîi de fier.

Coloana, v. Columna. Golonar, ce seamënâ on o C. 
Coloare, impresinnea ce c face asupra ochiului 

lamina refiectatâ de diferite corpuri. (V. ait. 
Colon.) C. se numesc ?i materiile ce coloreazâ. 
(V. Colorante.) Sciin(a despre C. se numesce 
Chromatioa (v. ac.)

In heraldicd se folosesce C. roçie, albastrâ, 
neagrâ, verde, purpurie, brunâ, galbenâ ÿi albâ, 
cele doue din urmâ înlocuite de régula eu aur 
çi argint (»metale«). La descrierea armâriilcr C. 
se indicâ eu semne conven(ionale, de régula eu 
linii, çi anume : reçu eu 1. veiticale, albastru eu 
orisontale, negra eu verticale çi orisontale, verde 
cul. pieziçe (\), purpuriu (/); puncte = aur, 
locurile neînsemnate = argint.

Coloboma, (med.) anomalie înâscutâ la ochi, 
defect al pleoapei sup., al irisuluî çi chorioideei.

Colobus, soin de maimute Catarrhiniene, ca- 
racterisate prin atrofia degetului celui mare. 
Trâjesc în Africa. [D. V.]

Colocasla Schott., (botan.) gen de plante din 
fam. Aroideelor, trib. Colocasieae, ce cuprinde 
vr'o 5 specii tropical-asiatice, la noi adese culti- 
vate în florâria calda. C. antiguorum Schott., 
îatrodusà ca aliment déjà de vechii egipteni în 
valea Nilului, e respànditâ în o sérié de varietâti 
în jerile tropicale ale ainbelor emisfere. Rbizomnl 
abondant în feculâ confine çi un suc veninos, 
ce însa dispare la uscat sau fiert. Cea mai mare 
importantâ e are var. esculenta Schott., »taro«, 
peatru insulele polynese, ca pane.

Colodiu, 0 solufie de piroxilinâ în eter, care 
prin evaporare lasâ o pâtura aderentà la supra- 
faja corpnlni pe care e aplicatâ, din care causa 
e întrebuinfat în chirurgie pentru a reuni mar- 
ginele ranelor, a opri curgerile de sânge, etc. 
Uin causa câ C. ordinar se contracteazâ prea 
malt, în medicinâ se întrebuinteazâ C. elastic, 
în constitujia câruia întrà terebentinâ çi oleiu 
de ricin. La început C. era întrebuinjat pentru 
prepai-area placelor fotografice, cari astaiji se 
iac eu albuminâ çi gelatinà. [V. C. B.]

Colofoniu, restul delà prepararea uleiului de 
terebentinâ din terpentin (balsamnl arborilor exo- 
tioi : Pinus, Abies çi Larix). Terpentinul, destilat 
cu^ vapori de apâ, dâ oleinl de terebentinâ çi re- 
màne colofoniul, corp galben, amorf, fragil, care 
setopescela 130°—135°; seîntrebuinfeazâ pentru 
nagerea arcnçnlui la vioarâ, pentru ungerea pâr- 
tilor de maçini, la cari se cere o frecare mare ; 
la prepararea cerei roçie, chitulni ; pentru lipirea 
metalelor la cald, etc.

Coloide, (botan.) substanfele vegetale ce se 
aseamënâ prin proprietâtile lor eu cleinl, adecà 
aunt necristalisate(amorfe), nu pot strâbate mem- 
■branele (snnt nedifnsibUe, nedialisabile), prin ur- 
Diare nu pot fi întrodnse prin membrana ex-

ternâ în corpul plante! ca atari, ci trebuesc sa 
fie modificate într’un anumit fel aça ca sâ o poatâ 
strâbate.

Coloman, rege al TJngariei din fam. Arpadia- 
nilor, fini regelui Oéza I; n. pe la 1070, a fost 
destinât pentru cariera preojeascà, dar a fugit 
ca sâ ou fie sfintit preot ; pentru iubirea sa de 
învëtâturà çi de cârji i-s’a dat conumele »Cârtu- 
rarul<. Dupâ moartea unchiului sëu sf. Ijadislau 
(1095) urmà pe tron. Pe timpul demnirei lui C. 
au trecut prin Ungaria trnpele primei expedi- 
(iuni cruciate, dintre cari C. nimici ori împrâçtiâ 
pe a lui Valter Gauthier, a »eremitului« Petru, 
a lui Yolkmar, etc.; numai trupele regulate ale 
cavalerilor cooduçi de Gottfried de Bouillon tre- 
curâ fârâ incident prin üng. C. a liniçtit rescoala 
din Croa(ia, bàtênd pe Petru, ultimut rege croat, 
çi cucerind o parte a Dalmajiei, mai ântâiu eu 
ajutorul Venefiei, apoi eu al regelui norman 
Roger, pe a eâmi fleâ, Buzila, o luà de sotie. 
Miiltâ nelinîsce i-au causât lui C. rescoalele re
petite ale fratelni sëu Âlmoç, pe care în urmâ 
îl orbi dimpreunâ eu fiul acestuia Bêla (mai 
târ^in rege) çi eu 3 magnati. t H10. In legis- 
latiune C. se aratâ mai nman; çterge torturile, 
pedeapsa eu moarte o apUcâ mai rar; opresce 
cercetârile asupra strigoilor.

Colombina, unica mascâ femeninâ în comedia 
nationalâ italianâ, costumatâ la fel eu arlecchino, 
de unde se numesce çi arlecehinetta.

Colombo, râdâcina delà latrorhiza (v. ac.)
Colombo, capitala insulei Ceylon (India anter.) 

pe termurul vestic al ins., 126,926 loc. (1891) ; 
oraçul e fortifient; port însemnat.

Colomea, oraç în Galitia sud-est., sitnat lângâ 
Prutçi linia feratâ Cernâut-Lemberg ; 30,235 loc. 
(1890) Poloni, Ruteni çi Ovrei ; gimnasiu, çcoalâ 
specialâ de industrie ceramicâ, çcoalâ agronomicâ, 
comerciu.

Colon, (anat) regiunea intestinulni gros, cu- 
prinsâ intre caecum çi rectum.

Colon, Mont —, massiv de monte în Alpii pen- 
ninici, grnpa Arolla, cantonal elvet. Wallis, eu 
trei piscuri : marele C., Evêque ip micul C. 
(3644—3738 m.) — G., oraç, v. Aspinvall.

Colonada, o salâ eu columne, constâtâtoare din 
mai multe çiruri de columne, en emperiç ori- 
zontal ; se zidesce eu deosebire în climele calde 
la temple, în piete, scalde çi palate.

Colonat, stare intermediarà între robie çi li- 
bertate. Coloni, la Roma, erau teranii agricnl- 
torl legati de pâment. Aceastâ stare se explica 
prin iubirea omului pentru pâment çi prin nece- 
sitatea de a sta în local, unde el contractase 
datorii fatâ eu proprietarul pâmêntului. Statut 
era interesat a consacra aceastâ sitnatiane, câci 
ea înlesnea adnnarea dârilor çi îndestnlia co- 
rintele de brate pentru munca agricolâ. Pe de 
altâ parte muncitorii servi nu adnceau aceleaçi 
servicii ca cei liberi. Colouii erau ^aproape li- 
beri çi pnteau sâ devinâ en desâvîiçire liberi 
prin prescriptiune. In evul mediu colonul era 
chiar considérât ca liber, dar plâtea o dare càtrâ 
proprietar. Numai în 1789 acea.stà stare a fost 
înlocuitâ pria libertatea conventinnilor între pro
prietar çi arêndaç.

Colonel, comandantul unui régiment.
C., litere, v. Caractère tipografice.
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Colonesol, oom. rur. în Rom., j. Tecuciu, com- 
pusâ din ] 3 cât. eu 1925 loc. ; l'e^edin^a com. e 
ÎD tîrguçoml C.

Coloni, sub regimul legUor feudale, olàcaçii sau 
iobagii, pe cari proprietarii i-au adus çi stabilit 
pe moçiile lor ca sa le populeze çi cultive, eu 
îndatorirea sâ le faca anumite 4ile de clacâ pe 
septëmànà, ori în an, $i sa le dea décima din 
producte uneori ÿi din vite çi alte angarale. V. 
çi Colonat.

Golonii, societâti de locuitori, strâmutate din 
teara lor într’o altâ ^earâ strâinâ çi depârtatâ, 
mai aies dincolo de mare. Causele acestor strà- 
mutâri pot fi foarte divei’se : suprapopulatiunea, 
ca în statele moderne çi în unele cetâti antice, 
disensiuni interne ca în alte cetâti antice gi în 
Anglia Stuartilor, dorinta de câgtig ca la Feni- 
cieni, la Spanioli gi la unele popoare moderne, 
scopul politic de a tiué în ascultare popoare mari 
gi numeroase ca la Romani. Cu diversitatea sco- 
pului variâzâ gi tària C.-ei : din scop comercial 
s’au format simple deposite oomerciale ca ale 
Fenicienilor, cari nu se amestecau cu locuitorii 
originari, nici nu se agezau permanent în C. ; 
C.-le agricole gi militare cum gi C. formate prin 
expatriare sûnt permanente gi ele fac meritul cel 
mare al poporului roman gi poporului englez. 
Cele mai mari puteri coloniale astâ(}i sûnt : Anglia 
cu aproape 24 mil. km’., gi aproape 350 mil. 
loc.. Francia cu preste 10 mil. km’., gi 40 
mil. loc., apoi Holanda, Spania, fârà sâ socotim 
pe Rusia cu preste 20 mil. km’.

Colonla, (germ. Kôln, frc. Cologne, la Romani 
C. AgrippinaJ, capitala districtului pins. Kôln 
(3970 km’., gi 905,510 loc.) (1895), situatâ pe ter- 
mürul stâng al Rinului, preste care duce un pod 
la Dentz. C. e o fortâreatâ de primul rang, centra 
al câii ferate Berlin—Paris, are 321,564 loc. 
(1895); residenta unui archiepiscop. Intre edi- 
ficiile oragului este catedrala (119 in. lungâ, 
75 m. lata), cea mai mare gi mai minunatâ oi)erâ 
a arcbitecturii gotioe, începutâ la 1248, 1823 
renovatâ, delà 1842 s’a continuât zidirea gi s’a 
terminât abia la 1880. Tôt în stil gotic e ziditâ 
casa sfatului cu o colonadâ frumoasâ; multe bi- 
serici, sinagogâ (în stil mamie), museul Wallraf- 
Richartz, fostul colegiu al iesuitilor, noul teatru, 
garacentralâ,etc.Institut!uni: conservatoriu, 
expositie industrialâ permanentâ, grâdinâ bo- 
tanicâ gi zoologicâ, gimnasii, gcoale reale gi ci
vile, seminarii de învëtâtoare, inst. de surdomuti, 
etc. Cui-te de apel, ti ibunal. Port liber, port de 
sigurantâ, societate pentru navigatia cu vapoare, 
bursâ, camerâ coniercialà, filiala bâncii impériale ; 
industrie înfloritoaie de fier gi alte metale, tese- 
toiii gi împletitorii, fabrici de dantele gi apâ de 
C., rafinârie de zahâr, fabrici de bere, etc. Co- 
merciu de comisiune gi speditiune. 1895 au în- 
trat în port 2231 nâi cu încârcàturâ de 295,435 
tone, au iegit 2467 nâi cu încârcàturâ de 90,701 
tone. — C. a fost întemeiatâ de Ubii, Agrippina 
0 prefâcù în colonie romanà. In evul de mijloc 
e orag liber imperia! gi un ceutru hogat al Hansei. 
Arcbiepiscopuî de C. eraaltreileaprincipe elector 
biserioesc al imperiului roman-german.

Colonna, familie nobilâ romanâ, renumitâ în 
evul mediu ca inimicâ a Orsinilor gi amicâ a 
partidei Ghibelinilor. Din familia aceastas’anâscut 
Prospéra C., (1452—1523) învingëtorul delà

Bicocca (1522) gi Vittoria C., Marchesa de Pes- 
cara (1490—1547) celebrâ poetâ italianà.

Colorado, (zool.) numirea obicinuitâ a gnnda- 
cului Leptinotarsa decem-lineata Soy., care în 
stare de larvà nimicesce frunzele cartofilor gi 
astfel nimicesce gi crescerea lor. Patria lui e 
vestul Statelor-Unite diu America. C. se ivesce 
în masse causâud pagube mari. NaturalistuI 
Tschudi 1§75 a atras atentia Buropei la acest 
gândac; mai multe State au întercjis importai de 
cartofi americani.

Colorado, 1) Bio C.del Oceidente, rîu în partes 
vesticâ a Americei de nord, isvoresoe in Mun(ii 
Stâncogi din douë isvoarë, se varsâ în Goltul de 
California; lungimea rîului e de 2700 km., pe 
jumetate uavigabU; basinul rîului cupriiide un 
teritor de 582,000 km’. — G. Red River of Texas, 
rîu în statul nordamerican Texas, se varsâ spre 
GolfuI Mexicului, 1450 km. luug, în parte na- 
vigabil. — 3) G. Kohu Leufu, rîu în republioa 
Argentinâ, isvoresoe în Cordilleiü din douë is- 
voare (Rio Grande gi Rio de Barraneas), se varsâ 
în Oceanul Atlantic; 1150 km. lung. — 4) C.slat 
alUniunii nordamericane (delà 1874), 269,150 kins. 
cu 412,198 loc. (1890); tearâ muntoasâ traver- 
satâ de Muutii Stâncogi (Gray’s Poak 4371 in., 
Pike’s Peâk 4312 m., Mount Lincoln 4357 in.); 
în cari se aflâ bogate mine de aur, aigint, apoi 
aramà, fier gi cârbuni. C. a fost colonisât delà 
1858. Capitala Denver.

Colorante, materii, sûnt acele ce servo.se in 
tincturà, picturâ, etc., pentru a colora divoise 
obiecte prin diverse procedeuri. Fie pot li: sau 
de origine mineralà precuin: chromatul de 
plumb, oxid de fier, sulfurà dé mercur, etc., gi în 
acest cas sûnt mai fine, însâ se lixeazâ mai grou, 
câci trebue produse pe însugi obieotul ce este 
a se colora; sau de origine animalâ precum 
carminul, etc.; sau în fine de origine végé
tal â, cari sûnt cele mai numergase. Mat. col. 
organice, cuprin(}ênd pe acele de origine animalâ 
gi vegetalà, au fost studiate mai mult gi cunos- 
cin(ele asupra lor sûnt mai complété. Cea mai 
mare parte se preparâ din produotele de disti- 
lare a gudronului, de unde li-s’a dat numele de : 
mat. col. din Gudron; deasemenea flind-câ in; 
dustria le preparâ deadreptul din diverae materii 
prime, li-s’a mai dat numele de : mat. col. sin- 
tetice. Teoria acestor mat. col., în ce privesce 
calitatea lor de C., âneâ nu e bine stabilitâ. Dupa 
Witt se numesc Chromogene substantele orga
nice, cari posedând în coiistitu(ia lor auumite 
grupe, cari se numesc Ghromofore, pot forma 
diverse colori. Aga: în ohromogeiiul uitro- 
benzen existâ chromoforul Az 0’, însâ nitro- 
benzenul nu e colorant ; pentru a deveni colo
rant trebue a i-se întroduoe în moleculâ grnpa 
(OH) gi a se trausfor.ma în nitrofenol. Unor ase- 
meneagrupeoa(ÜH) (AzH’)etc. li-s’adat munele 
de AvÆOchrome, adecâ màresc puterea coloi'anta. 
Principalele grupe chromofore sii.nt : compugn 
nitra(i cu chromoforul Az 0“; eompusii azoxi... 
cu chromoforul (Az O)"; compugii azoici eu cliro- 
moforul (Az’)"; compugii hidrazoici cu cni’omo- 
forul (Az2 H)'", etc. Dupa constitutia lor mat. 
col. artifioiale se pot împâi'ti în 17 grupe pim- 
cipale, cari sûnt: _

1) Derivatii nitrati, cari resultâ pnn int 
ducerea grupurilor (Az H3) sau (OH) m carbu-
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rele nitrate, ,sûnt mai aies coloranti galbeni. Princi- 
palii sûnt : acidul picric, galben de aur, aui,antia,eto.1 
precum çi câteva oolori verdi çi violete.

2) Derivafii azoiei, cari contin grnpa (Az = Az) 
unitâ eu doi radical! ai'omatici, precum: Azo- 
benzol: Ca H6-Az = Az-C* H6 etc. Pentru ca sa 
devina coloranti ?i sâ se fixeze pe fibrâ trebue 
sSli-se întroduoâ grupele auxochrome (Az H4) sau 
(OH). Compi^ii azoiei daumaterii colorante foarte 
variate, cari depind nu numai delà natura i-a- 
dicalilor aromatici uniti ou grupul Aza, dar çi delà 
positia ce ocupâ in moleculâ grupele : Az Hs, 
OH, SO8 H, CO.OH, etc. Principalü coloranti ai 
ace.stei grupe sûnt: galben de anilinâ, brun bis- 
mark, tropeolina (X)00, ponceau 4 B Cr., crisoi- 
dina, bordeau B, diverse colori ponceau, cro- 
ceinâ, orange ; apoi brun soM, roç solid, eoarlat, 
Congo, rozaurinâ, purpura de Hessa, negru 
violet, etc.

3) Oxiehinone, din cari sûnt mai importante: 
alizarina, chinizaidna, purpurina, negru de ali- 
zarina, etc.

4) Derivafii oxidului de difenil cetonà precum : 
galoQavina, etc.

5) Chinonoxime sau nitrosofenoli preenm di- 
veree gambine, etc.

6) Grupa trifenilmetanului, care are ca cro- 
mogen trifenilcarbinolul çi dâ colorantü cei mai 
întrebuintati precum: pararozanilinâ, violet de 
Paris, violet de etil, verde metil, aurina, fuesma, 
albastru de Lion, oxid rosoUc, verde malachit, 
benzaurina, etc.

7) Grupa chinoleicS, în care se gàsesc : cia- 
nina, roç de chinoleinâ, etc.

8) Ftaleinele, în cari sfint mai importante: 
fluoresceina, eosina, eritrosina, galeina, etc.

9) Grupa ehinone imide continênd: indofe- 
nolnrile, etc.

10) Azinele çi safraninele, între cari sûnt re- 
marcabile : violet neutru, roç neutru, safranina, 
indazina, albastru de Bâle, albastru de meta- 
fenilen, azulina, tetrazina, etc.

11) Cetonimidele precum: auramina, etc.
12) Hidrazonele,
13) Derivafii acridinid.
14) Indulinele.
15) Grupa indigo.
16) Diverd coloranfi precum : murexida, negru 

de alizarina, etc.
17) Coloranfi eu constitufie neeunoscutà.

[V. C. B.J
Colorare, fixarea colorilor asupra teseturilor 

pria procese chemice-fisicalice. Unele colori (or- 
leannl, .saBomI, indigo, cnreuma) se absorb in 
solutiunüe lor direct prin tesëturi, (colori subiec- 
tive), altele coloreazà fibrele nnmai în momentnl 
când acestea se scot din solnfinne. La colorile 
adjectiee, fibrele trec mai ântâiu printr’nn procès 
de cauterisatinne çi apoi se coloreazà.

Colorarea stambelor se face sau prin (eserea 
on tort colorât, sau prin colorarea çi împrimarea 
PSDMi (esute, prin anumite procedeuri eu maçini 
spéciale de colorât.

Coloratar^ Citai.J se numesce în musica en 
text întrebnintarea a doué sau mai multe note 
executate en oarecare repeginne pe o aceeaçi 
suapA In limbaginl obicinnit însà se în(eleg prin 
ort» de G. atiile scrise în scopnl punerei în evi- 
den(à a vutnositâtü interpretnlni, a îndemânârii

organului lui vocal çi astfel aria de C. o aoelaç 
lucru eu aria de facturà sau de bravurà. Cu- 
ventul C. sau Colorit a trecut din picturâ în 
musicâ îutrebuintându-se în diferite alte sensuri. 
Astfel în execufiune e luat în acelaçi sens eu 
nuanjare, eu alte cuvinte raportându-se la va- 
riatiucea în miçcare çi în intensitate. Asemenea 
se vorbesce despre C. unei orchestre, dupâ na
tura timbrelor prédominante çi chiar a unei 
armonii. [T. C.l

Colori, lumina ce vine delà soare este luminâ 
albà; ea e compusà din 7 C., cfici dacStrece un 
fascicul de luminâ aibâ prin o prismâ, cele 7 
radiatiuni ce o compun, avènd refrangibilitâti 
dëosebite, se sépara formand epectrul solar, în 
care se deosebesc colorile fundamentale : rof, 
portocàliu, galben, verde, albastru, indigo çi 
violet, keesie C. sûnt simple, adecâ nu se mai 
descompun când trec separate prin o prismâ. Din 
combinarea lor însâ resultâ o sérié inflnitâ de 
ü. intermédiare de toate nuantele. Aça ameste- 
când galben eu albastru se obfine verde, roç eu 
albastru'dâ violet, etc. Corpurile din natura sûnt 
colorate diferit çi pentru a se explica aceasta se 
admite câ: lumina albâ câ4ênd pe suprafata unni 
corp, acesta absoarbe o parte din radia(iuni, iar 
pe celelalte le retlecteazâ çi din combinarea lor 
in ochiul observatorului resultâ coloarea defini- 
tivâ a corpului. Când corpul nu absoarbe nici 
0 radiatiune, coloarea corpului e albâ, câci în 
ochiul observatorului se combinâ toate radia- 
tiunüe reflectate; pe când corpnrile colorate in 
negru sûnt acele, cari absoib toate radiafiuuile 
çi nu resping nici nna. Pentru celelalte C. se 
admite câ corpul e colorât eu coloarea compli- 
mentarâ radiatiunilor, pe cari le absoarbe. Aça: 
corpul ce absoarbe radiatiunile roçii apare colorât 
în verde, etc. Doué C. se numesc complimentare 
când din snprapnnerea lor resultâ coloarea albâ.

[V.C.B.1
Comhinafiunea colorilor. Admiténd en Che- 

vreul, cà spectrul solar (v. ac.) e compns din 6 colori 
originare distinse, çi scriindn-le pe razele unni cerc 
impartit în 6 sectoare égalé (cerc ehromaUcJ, 
intercalând apoi âneâ 6 colori intermédiare san 
derivate, çi nnmindn-le en dennmirile asociale 
ale colorilor originare ce le preced çi ce le nr- 
meazâ, (roçn-portocalin, portocalin-galben, etc.), 
admiténd în nrmâ câ delà o coloare originara sâ 
se treaeâ la nna din derivatele ei pria 5 gra- 
datü égalé, cercnl chromatic al Ini Chevreul prin 
gradatiile aceste se va imparti în 6U sectoare 
égalé. Cbevrenl pe lângâ cele expnse a mai con
sidérât câ fiecare coloare sa aibâ 20 grade de 
intensitate, ceea ce a nnmit gama colorilor, çi 
a mai créât o gamâ compléta de cenoçin, tara 
nnante de alte colori, formând astfel 721 game 
à 20 tonnri fiecare, adecâ 14,420 tipnii de colori. 
Aceste 14,420 colori se pot combina ca alb, ce- 
nuçin, negru sau între ele. C. colorilor en alb 
sûnt în genere plâcnte, (cele mai fmmoase sûnt 
albnl combinat en albastràl deschis, en rosa, en 
galbennl cam închis, en verde deschis, eu viorinl 
deschis çi en portocàliu), tôt aça de frumoase, 
dar mai putin plâcnte, snnt combinatiuoile co- 
lorilor en cennçin. Segru se combinâ în mod 
avantagios eu ori ce coloare. Cele mat frumoase 
C. sûnt negru eu reçu, en albastru, en viorin 
închis, eu poitocalin, en rosa, en galben çi rente
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deschis. C. a doue colon între ele produce efecte 
frumoase caud distant acestor coloii pe cercul 
chromatic e mai mica decât ‘/e a lui, combi- 
natiile de 2 colori, cari se aflà pe cercul chro
matic la O distança cuprinsâ îutre Va 'lu, sûnt 
urîte, mai bune sûnt acele ale doue colori cu- 
prinse pe cercul chromatic la o distança între 
‘/a çi ‘/a- A?a dar roçul deschis se va combina în 
mod avantagios eu roçul pur, galbenul deschis 
eu galbenul portocaliu, galbenul verde eu verde 
pur, verde eu verde alhastriu, albastni deschis, 
acel închis ?i acel vioriu eu reçu, rosa sau eu 
vioriul reçu deschis. Sûnt de préférât combina- 
tiunile de 2 colori apropiate la oombinatiile de 
2 tonuri ale aoeleiaçi colori. O combinafie de 2 
colori mai îndepàrtate devine mai plâcutâ cànd 
se intercaleazâ între ele alb, negm sau cenusiu. 
C.-le de 3 colori sûnt plâoute, daeà aceste colori 
se aflà în cercul chromatic la vîrfurile unui 
triunghiu ecuilater. Una din cele mai frumoase 
combinatiuni ternare este reçu, galben §i albastru, 
care e în acelaçi timp una din cele mai vechi 
combinatiuni, ?i care a servit de basa teoriei 
esteticei colorilor.

Colori végétale se întâlnesc ori disolvate în 
sucul celular al plantelor si au coloare roscatâ, 
rosie, în care cas eu alcalii se albâstresc, sau 
coloarea e violet^ albastrâ, galbenâ, si atunci 
eu acicjii devin rosü ; ori sûnt fljcate pe plastide, în 
chloroplastide (v. ac.) si chromatoplastide (v. ac.), 
cum e chlorophylla (v. ac.), xanthephylla, etc. 
Exemple de C. v. de primul fel sûnt numeroase ; 
se observa mai des în petaJe, în fructe, frunze, 
cum e anthocyanina (v. ac.). Lemnulmultor plante 
e colorât prin substance diverse : hematoxylina 
în lemnulde Bàcan; brasilina, santalinaîn lenm 
de Santal ; morina în lemn de Dud ; berberina 
în lemnul tulpinei si râdàcinei de Dracilâ; eur- 
eumina în rhizom de Curcuma tinctoria; alcanna 
(v. ac.) în râdâcini de diverse Boraginee, etc. 
(v. si chromatogene).

Golorafiunea plantelor depinde în prima linie 
delà colorile vegetale, cuprinse în pâturile supe- 
rioare ale orgauelor, s. e. a tulpinei si a foilor. 
Clorofilul condifioneazâ coloarea verde, cea mai 
respândità la plante ; phycoërythrina s. e. dâ co
loare rosee pânâ la violet închisà Florideelor, etc. 
Odatâ eu transformarea clorofilului în alte colori 
vegetale urmeazà schimbâri în coloratiune, s. e. 
coloratiunea galbena, purpurie s. m. d. a frunzei 
spre toamnâ. Numai patin important pentru co
loarea, ce ne présenta plantele, e indumentul: 
Floarea reginei, Gnaphalium Leontopodium, ne 
apare albâ numai din causa învëlisului de péri. 
Interesantà e coloratiunea florilor si fnictelor. 
Cele entomofile, adecâ a càror fecondare se face 
prin ajutorul insectelor, auflori sau inflorescente 
mari si viu colorate s. e. orchideele, salcea, floarea 
soarelui, etc., pe când cele anemoBle, a càror 
fecundare o mijlocesce vêntul, inaparente si 
îndecomun verdi, s. e. gramineele (ierburile), 
plopul, etc. Plantele, la a càror respândire con
tribue animalele, consumând pârtile moi ale fruc- 
telor, se disting prin màrimea si coloratiunea 
lor intensâ, s. e. curmalele, prunele, trandafliii 
selbateci, etc., pe când celelalte au sau fructe 
mici de coloare inaparentà, s. e. grarhineele, sau 
mari, dar atunci de învëlis exterior dur, s. e. 
alunele, nuca de Cocos, etc. [A. Pr.J

Colori se mai numesc si cele 4 feluri în 
cârtile de joc.

C. în heraldicà, v. Coloare. V. si art.: Co
lorante, Chromatica.

Colorimetru, aparat eu care se détermina cau- 
titatea, în care se gâsesce o substantâ coloratii 
în solutiune, dupà intensitatea coloratiunei.

Colorina, extract de garansinà, care consista 
din alizarina amesteoatà eu purpuiinà, grisiini 
si alte substante din garanfà solubile în alcool.

Colos, 0 statuà de màrime supranaturalâ. In 
antichitate preponderau în artâ figurile colosalo, 
productele architecture! si sculpturoi luau în 
Egipt si Asiria dimensiunile cele mai mari. La 
statuele (Jeilor si heroilor greci colosalitatoa era 
conditiune indispensabilâ.

Colossae, oras antic în Frigia mare, Iftngâ rîul 
Lykos. Comunitàtii din C. a adresat ap. Pavel 
epistola sa »Càtrà Colosseni«.

Colosseum, (acum Coliseo), célébrai amiiteatni 
Flavian din Roma, început de Vespasian si ter
minât de Titu la 80 a. Chr. ; avea la început o 
hmgime de 185 m., làtime de 156 in. si înàl- 
time' de 48','a m. si ouprindea 85,000 de pri- 
vitori. Servia eu deosebire pentru lupte de gla- 
diatori si pentru lupte eu animale. In evul niediu 
C. deveni o cetàtue a Frangipanilor, iar în timpul 
renascerii dedea massele de piatrâ necesare 
pentni palatele ce se ridicarà in Ruina, între 
cari Cancellaria, Palazzi di Venetia, etc.

Colostrum, primul lapte dupà nascere, curasta. 
Acest lapte în dilele prime c gàlbuiu si Klas- 
Are însusire purgativà peutin nou nà.souti, pe 
care-i curàtesce, fârà ca sa aibà lipsà de pm- 
gantii. [St.]

Colotomia, operatiune practicatà asiipra intes- 
tinului gros eu scop de a da iesire materiilor 
fecale, prin pàretele abdominal.

Colpeurynter, (grec.) un instrument chirurgical 
de cauciuc, folosit în practica modioalà lanasceri. 
Inventât de prof. Dr. Cari Braun în Viena.

[Dr. V.]
Colportor, (franc, col porteur = duco pegrumaz), 

negustor ambulant; cel ce viiide în orase, eu 
permisiunea politiei, jurnale, buletine, etc. Fi
gurât: C. de noutàti: persoanà ce debiteazà îu 
dreapta si în stânga noutà(i.

Colson, Félix, fost secretar al oonsulului franc, 
din Bucuresci, ajuns apoi socretarul majorului 
loan Câmpineanu (1840), plecat, pe timpul dom- 
niei muntene a lui Alex. Ghica, sa protesteze 
în apus contra purtàrii Riisici.

Coltea, 0 hiserica din Bucuresci si un t111'1]' 
construit la 1715 de Mihail Cantaeuzino; turnid, 
ruinât rëu prin cutremunil din 1802, a fost dà- 
rîmat în 1887 ; era foarte înalt si clâdit în patru 
colfuri sau unghiuri dupà stilul germon, ceea ce 
a fâcut sà se creadâ, cà a fost construit de sol
dât! svedezi. .

Coiti, com. rur. în Rom., j. Buzëu, f°™ata 
din 17 cât. eu 2080 loc. (Dict.'geogr. 
teren muntos si steril ; .so gâsesce ohiculioai

Colubridae, o familie de sorpi. Au în falca de 
sus dinfi tari de forma cârligului, neveninosi. e 
mai însemnati sûnt: gerpele de apâ ('J. .
natrix),nàpârca austriaeà (Coluber austnaci J, 
qerpele galben (Col. flavescens), ^erpele lut 
culap (Col. Aeaculapii), s- a-
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Columba, hulub, porumbel, numeioasele varie- 

de porambei, au nâscut toate, dupa Dai'win, 
dio forma selbaticâ C. livia, care trâiesce pe 
stâaoile de pe coastele Mediteranei §i ale Asiei, çi 
care e de coloare cemiçie. (V. Porumb.) [D. V.]

Columbaci, (Golubac), sat în Serbia, cercul 
Posarevat, lÊngà Dunâre, 1408 loc. Aci a fost 
cetatea C. (KolombaS), care a avut roi important 
ÎD resboaiele eu Turcii. Mai ântâiu a cucerit-o 
[1391) sultanul Baiazit, 1427 a fost recucerita. 
Sigismund o asediazâ 1428 fârâ îosâ a o lua. 
Abia Pau Çhinezu o ia delà Turci în 1483. Dupa 
câderea Belgradului (1521) însâ çi C. ajunse pe 
mâna lurcilor. Acum numai ruinele vechei ce- 
tâti privesc la valurile Dunârii, iar în crepâtu- 
rile stâncilor îçi au obarçia muscele de C., atât 
do periculoase pentru animale.

Muscéle de C. v. Simulia columbacensis Fabr.
Columbanus, sfânt, n. pe la 545 în Irlande ; 

pe la 590 trecù eu 12 soti ca misionar în Bur- 
gondia, unde fundà mânâstirea Luxeuil ; de aici 
flind alungat, trecù în Helvetia çi mai pe urmâ 
în Italia, unde fnndà mânâstirea Bobbio. f615. 
piua comemor. 21 Nov.

Columbia, 1) rîu în America de nord, nninit 
çi Oregon, se desvoaltâ din 2 • isvoare (C. çi 
Clarke); are mai multi afluenp, între cari mai 
insemuat Snake-Biver sau Shoshone; se varsà 
în Oceanul Pacific.

2) 1British-C., provincie colonialâ englezâ, delà 
187 lîncorporatâla»Dominion of Canada*, cuprinde 
teritoriile cnnoscute mai înainte sub numele: 
Caledonia nonâ, Georgia noua, New-Norfolk, 
New-ComwaU, Vancouver çi Stikine ; împrennà 
eu insulele din apropiere are 1.010,949 km1, oi 
92,767 loc. (1891), foarte numéro^ sûnt Chinezii. 
Mnntii C.-ei snntbogatiîn aur, argint, fier, aramâ, 
platinâ, sare ;i pneioasâ, antiacitâ pi lignitâ; 
imensele pâdnri sûnt âneâ neexploatate. C. e re- 
presentatë în parlamentul Canadei prin 6 depn- 
tati, iar în Casa de sus prin trei membri. Portnl 
Çi oraçnl comercial principal e Virginia, pe in- 
snla Vancouver, eu 16341 loc. (1891), între cari 
3000 Chinezi.

3) G., district în Statele-Unitenord-americane, 
1789 déclarât de residenfà independentâ agnver- 
nulni confederapunii ; 181 km1., si 229,7% loc. 
(1890); aici se aflà Washington, capitala confe- 
derapunii. Se administreazâ prin o oomisiane 
anmitâ de congres.

4) C., numele mai mnltor loealitSfi in Statde 
Unité: a) capitala statnlni Carolina de sud, pe 
tërmurele estic al rînlni Congarec ; eu 15,333 
loc. (1890) si 0 univetsitate; b) oras în Penn- 
^Ivania, pe tênnurele estic. al rinlni Susqne- 
banna, en 10,000 loc. si industrie de fier.

b) C, (BepMica de Colombia), mai înainte 
Granada noua, rtpublieS federatreà în nord- 
vestul Americei de snd : se mârginesce în nord 
en Costa-Bica m Marea Caribicà, in est en Vene
zuela si Brasilia, în sud en Ecuador s> in vest 
ou Oceaml Pacific; se compnne din 9 departa- 
piente : Magdalena, Bolivar, Panama, Canca, San- 
tander, Anrioqnia, Boyaca, Cnndinmnaica s< To
urna; are nn arealde J .203,100 km1., si 3B78i,COO 
loc. (1881), între cari 220,000 Tndianî necivili- 
sab- C. e traversatâ de manfii ConJQltri ; are 
munti înalp ÿ sesnri intense, abia locnite de 
oameuL Riunie mai înaenmate sont: Rial Mag-

dalenei, Gnayabero, Tapura, etc. Clinia e foarte 
varie, nesânàtoasâ e numai pe (ermurii souncji 
ai mârii. Flora e bogatâ s< frumoasâ; asemenea 
bogata e si fauna, ou deosebire se aflâ paseri 
frumoase. Capitala e Bogota ou 120,000 loo. In 
fmntea (erii stâ un president aies pe 6 soi si 
ajutat de 7 ministri responsabili. Legisla^unea se 
compune din Caméra deputafilor ou 08 membri 
si din Sénat eu 27 membri. Finan(ele s’au aflat 
totdeuna în o stare desolatâ, la 1879—80 s’a 
sistat chiar plâtirea datoriei publioe. Din punct 
de vedere moral si cultural C. st& pe o treaptS 
inferioarâ ; instruo(ia poporàlâ se afl& în o stare 
tristâ; scoale BÛnt; o universitate neînsemnatâ 
în Bogota, 34 colegii si 14 seminarii si 1822 
scoale eJementare. Armata permanentâ se com
pune din 5500 solda(i ; flotâ nu e. Agricultura 
âneâ lasâ de dorit, se cultivâ urez, grâu, cacao, 
tabac si cafea. Industria se restringe Ta pftnzâtun 
dure, tigâri si pâlârii de paie. Lncrarea minelor 
asemeoe nu e prea dcsvoltatâ, desi se gâsesce 
aur, platinà, argint (vestitele mine delà Sta Ana 
lângà Mariquita), aramà, cârbuni de piatrâ, sure 
si chihlibar. Nici comerciul nu e corespuncjêtor ; 
positia C.-ei si bogâ(ia ei natnralâ ar puté da 
avênt comerciului,'dacâ nn s’ar împiedeca de ne- 
pâsarea populatiei si de Hpsa unei iodustriL Ex
portai e de 19‘/i milioane Peso (1 peso: 5 frci) 
si importai de 13 milioane Peso. Be(eaaa liniilor 
ferate caprinde 347 km. si cea a telegrafelor 
8049 km. Istoricol: C. a fost descoperitâ 1499 
de Hüjeda si Vespacci ; 1536 a fost oenpatâ de 
SpanioluI Gonzalo Jimenez de Qoesada si numitâ 
Granada nonâ; 1810 s’a révoltât pentru a se des
face de Spania; 1819 s’a nnit en Venezuela, dar 
âneâ în 1^ s’a desfâcnt aceastâ confederatie. C. 
Si-a dat prima constitafie îo 1831 ca republica 
Granada nonâ; 1861 s’a nnmit Statele ünite ale 
C.-ei, delà 1886 e stat anitar. V. si Panama. (Cf. 
Schumacher, Gescbichte der Verfassung von C,, 
1875; Groot, Historia de Noeva Grtwada, 1809; 
Quijano Oteros, Historia de Colombia, 1882.) 

Colombit, minerai, v. TantaL 
Colunbretes, gmpâ micâ de insnle, situato 

aproape de litoralal estic al Spaniei; saprafa{a 
abia 0'5 km1., cercetate namai de pescarL 

Colosibtis. Christofor, '(itaL Crudoforo Co
lombo, span. Christoval Colon), descoperitoml 
Americei, n. 1446 (dopa altii 1456) în Oenua 
ca fin al unui pânzar, intreprinse 1470—83 mai 
mnlte câlatorii maritime spre Archipelag, Islanda 
si Gninea, mersc 1484 în SpMia, nn^ primi 
delà regina Isabclla 3 corâbii mi ci çi 120 de 
oameni pentru explorari. Plecând 1492 din Palwt 
descoperi dearêndol Cuba, Haiti, iar in a doua 
câlâtorie 1493 insnlele Dominiez Guadetoape, 
Antigua si Poerto-Hico, apoi lamaica; rechieoiat, 
în arma unor intrigi, se jnstificâ ^ plecâ 1498 
atreia oarâ, si desecoperi ooasta cwttincntnlni snd- 
american ; calomniai din non fû arestat s> ados in 
Spania, dar iarasi eliberat intreprinse a 4-a 'AlA^ 
torie, navigând dealungnl (ermariloi Americei 
centrale, pânAla Veragua S» Puerto de Ketrete. 
Suferind nanfragia scâtà pe insnla lamaica, pe 
care o para»! Cm sijtcintoarse îo Spania. t Cm 
in Valmdolîd. Ceuosa sa este pasiralâ din 1/99 
in catedrala din Havanna. IV, America.)

1) O, capitala statnlni mttA-ame- 
Ohio, lâogâ liai Scioto, ca 88,190 W.ncan
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(1890) çi grandioase ediflcii publice (casa sfatului, 
capitoliu, arsenal, etc.); universitate, episcop 
rom.-cat. Oraçul C. a fost întemeiat la 1813. 
2) G., oraç în statul nord-american Georgia, làngâ 
nul Chattahoochee, eu 17,303 loc. (1890).

Columella, (lat., diminutiv delà columna, co- 
lonâ), Qume dat îu conchiologie spa(iului coloanei 
miel, care formeaza axa ori c^rei cocliile spirale.

In botanioâsenumesceC.oooloanâdincen- 
trul fnictului IJnibeliferelor; la maturitatea lui 
se desfaoe în doue jumëtâti ce supoartâ fiecare 
câte O achenà. Tôt C. se (}'ce tesôtura sterilâ 
din axa sporangelui unor Hepaticee ?i multor 
muçchi, gi din sporangele Mucorineelor çi Myxo- 
mycetelor.

Columella, Lucius lunîus Moderatus, eco- 
nomist roman, n. în Cadix, contemporan eu Se- 
neca. El se ocupa eu agricultura în mod practic 
çi eu orescerea vitelor. A scris pe la 60 a. Chr. 
un tratat mare de agricultura în vr’o 30 vol., 
intitulât »De re lustica» çi dedicat lui P. Silvanus.

Columna, coloana, în architecturà stîlp 
vertical, rotund sau poligon, al unei construc- 
tiuni, de multe ori servind nuinai ca ornament. 
Consista din 3 pâr(i: basa, care zace pe pié
destal, trunchiul, neted sau canelat, de régula 
subtiindu-se de jos în sus, çi capitelul, care for- 
meazâ legâtura eu grindiçul. C. are un roi im
portant în architecturà, mai aies în cea anticâ, 
luând, dupa construo(iunea particularâ a pâi’îilor 
sale, anumite forme caracteristice, cari déter
mina stilul architectonie (v. ac.) Dupa Vitruv 
se deosebesc 5 ordine columnare: toscanic, doric, 
ionic, corinthic çi remanie (v. ac.)

Intipografie se numesce C. partea unei 
pagini divisatâ de sus în jos prin o linie ver- 
ticalâ.

De asemenea se dâ numele de C. unei masse 
lichide de forma unui oilindru.

Columna voltaicà, v. Pile electrice.
Columnele lui Hercules, v. Gibraltar.
Columna lui Traian, o columna înaltâ de 43 

metri compusà din 29 blocuri de marmorà albà, 
scobitâ pe dinlâuntru, pe unde se înaltâ o scarâ 
în spiralâ de 185 de ti'epte, învëlitâ pe din- 
afarâ, tôt în spiralâ, eu un brâu de soulpturi, ce 
represintâ în 124 tablouri luptele lui Traian eu 
Dacii. Inâltatâ în 113, exista çi astàcji la Roma 
çi este unul din ccle mai frumoase resturi ale 
antichitàtii.

^Columna lui Traian^, jurnal politic çi li- 
terar foarte pretios, publicat în Bucuresci de 
B. P. Haçdeu. Mai târ^iu a fost transformat în 
revistâ pentni istorie çi Biologie (apâr. 1870—84, 
eu întrerupere delà 1878—81).

Columna vertebralâ, çira spinârii din dosul 
corpului, un çir de 24 oase puse unele preste 
altele çi legate prin capsule elastice, cari permit 
miçcarea çi încovoiarea moderatâ. Incepe delà 
câpâtinâ çi se sfirçesce la noadâ. In canalul ei 
este mêduva spinârii, organul nervilor miçoâtori 
çi simtitori. Formeazâ sprijinul capului çi al 
trunchiului. De a dreapta çi stânga ei sûnt cape- 
tele coastelor, cari formeazâ coçul pieptului. In 
vîrsta prunciei spinarea e slabâ, se strimbâ lesne, 
deci copiii înainte de 6 luni sâ nu fie purtati jie 
brate, nici lâsafi sâ ça()â.

Colure, (grec.) cele mai mari douë cerouri, 
ce trec prin polii globului ceresc, dintre cari

unul trece prin punotele eqiünoctiale, celalall 
prin punotele solstitiului. (Colura equinoctiiloi' 
çi C. solstitiilor.)

Colura, seminfie în nord-vestul Amerioei, looui- 
torii autochtoni ai peninsulei Alasca, locuieso 
pe teritorul din jurul sinului Norton çi pànà pc 
la Baia Sitka; vr’o 8000 snflete. (v. ilustr. Tipuii 
ainericane, I, p. 143.)

Colusiune, (lat) întelegere sécréta între doiië 
parti pentru scurtarea unei a treia poraoane.

Colutea L., (botan.) gen din fam. Leguminoa- 
selor, trib. Galegeelor, cuprinde frumoçi arbuçti oi’- 
namentali, rustici ; frunzele însotite de mici stipuli 
sûnt imparipinate ou foliolele întregi ; floiile gal- 
bene sûnt dispuse în raceme axilare; fructul este 
un legumen stipitat, vesiculos çi polispei m. Ace.st 
gen are 3 specii bine distincte, ce creso prin En- 
ropa medie çi esticâ çi prin Asia temporatâ çi 
subtropicalâ. G. arborescens L., nmnitâ de popov 
Beçicoasâ, se cultivâçi prin pàrtilo noastre ea 
planta ornamentalâ. [Z. C. P.]

Colyer, Caterina, Contesâ de, sofia ambasa- 
dorului olandez résident în Constantinopole pe 
vremea tâierii lui Stefan Cantaouzen al Mun- 
teniei (Maiu 1716). Adâposti pe vëduvita doamnâ 
Pâuna Cantaeuzen çi pe fîii ei, nrmàriti de Turei, 
ajutându-i sâ fugâ pe o corabie venetiana çi le 
luà în pâstrare 5 mii galbeni turoesci, din cari 
putini çi eu greu avea sâ mai înapoieze (în 1720).

Colza, numire de origine franc, pentru ra- 
pitâ (V. ac.)

Coma, în medicinà somn letargic, v. Koma. — 
C., interpuuctiune: virgulà [,].(v. ac.) — C., baoil, 
V. Choiera. — C. în musicà, intervalele mus. 
foarte mici, al câror raport nuineric e mai mic 
decât raportul semitonului chromatio CVaJ. Cele 
mai milite sûnt inapreciabile pentru ureche. lu 
mus. voc. semnul C. (,) indicâ locurilo proprii 
pentni a respira.

Coma Bérénices, constelatiune, v. Berenike.
Comagenus deus, dupa inscriptiunilë romane 

din Dacia un (Jeu al Romanilor. Cornagene s'a 
numit un oraç în Siria, ciioerit de Romani, çi 
la 72 d. Chr. încorporat proviucieî Se cre(le 
câ legiunile romane, cari au stat în C., strâ- 
mutate în Dacia, au iutrodus aei eultul acestiii 
4eu. (v. Dolichenus.) [Atm.]

Coman, nobil roman, la 1422 spâtar al Mol- 
dovei în lupta contra Cavalerilor Teutoni. Polonii 
avênd resboiu eu aoeçtia prin Pomorania, cerurâ 
ajutor delà Alexandru cel Bun, Donmul Mol- 
dovei, care le trimise 500 càlâraçi snb spatarul 
C. La Feldioara Cavalerii Teutonici furâ in- 
idnçi de aceastâ trupâ do viteji. Alexandri in 
pcesiasa ejûcâ: Dan câpitan de plaiu, (seol. X\ ), 
aratâ printre alti viteji pe C. delà Comana, un 
urieç de munte, care merge sâ lupte contra 
Tàtarilor nàvàlitori. [0- L]

Comana, coin. rur. în Rom., j. Vlaçcu, formata 
din càt. Budeni, C., Falaçtoaoa çi Vlpd-Jepeç sau 
Gurbanu; pe aici treco linia foriitâ 
Oiurgiii; com. are 2574 loc. (Dicf. geogr. lo.H)),
4 biserici çi 2 çcoale. In oât. C. se aflâ mânas- 
tirea eu aoelaçi nume, ziditâ de Çorban basaia 
Voivod la 1588, çi reediücatâ de nepotul acestuia 
Çerban Cautaeuzino la 1741; astà()i servesce ca 
bisericâ de mir. _ .

Comana, doué coinuue rojii. în Trs., oott. l'aga- 
raçului :1) C. inferioarà, comunâ mica eu Jo4 lue.
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(1891) ; statiunea câü ferate, ofîciu poçtal. 2) C. 
supirioarà, comuna mioâ eu 762 loc. (1891); 
în împrejurimea comunei se aflâ mai multe 
peçtei'i eu resturi de oase.

Gomâniritul, una din multele dâri indirecte 
(10) puse asupra Românilor din Oltenia pe timpul 
stâpftnirei austriace (1718—1739). Se percepea 
la buple de vin, în afara de vâdrâvit, care era 
dijnia pe vii.

Comând, comândare, masa ce se dâ întru po- 
menirea 91 odichna sulletului celui reposât ; se 
mai numesce çi prasnic sau pomanS.

Comanda, ordin, în spécial ordin militar. G. se 
numesce la Bomânii din Banat iji casa comunalâ, 
pi'imâria.

Comandament, ordin ; autoritatea care comanda ; 
corp de armatà.

Comandamentele militare în Rom. sûnt re- 
partisate în cele patrù mari regiuni, în cari 
este impartit teritorul terü, formând patru cor- 
puri de armatà, afara de divisiunea activa din 
Dobrogea, care face çi ea corp în parte. Reçe- 
dintele corpurilor de armatà sûnt: Craiova (I), 
Buouresci (II), Oalati (III), laçi (IV). Piecare re- 
giune de corp de armatà se subîmparte în 
regiuni de divisii, de brigade, regimente, bata- 
lioane çi escadroane. Imparfirea teritorîalà a 
aoestor regimni este fàcutâ pe basa cifrei popu- 
latiunii, prin decret régal. Divisiunea din Do
brogea, eu reçedinta în Constanta, este compusà 
din tnipe detaçate delà celelalte coi^uri de ar
matà cum çi din trupele locale, constituind astfel 
0 divisiune activà deosebità. Piecare corp de 
armatà se compune din 2 divisii de infanterie, 
unul sau doue batalioane de vènàtori, 0 brigadà 
de càlàraçi, o brigadà de cavalerie permànentà 
(roçiori), 0 brigadà de artilerie, un batalion de 
geniu, un escadron de tren, 0 companie sanitarà, 
staturile majore çi serviciile uecesare. Divisiunea 
de infanterie este formatà din 4 regimente à 
càte 3 batalioane. Reçedintele divisiilor sûnt: 
Toinu-Severin (1), Craiova (2), Tîrgoviçte (3), 
Bucuresci (4), Bnzëu (5), Poeçani (6), Roman (7) 
çi Botoçani (8). Corpurile de armatà sûnt orga- 
nisate in mod permanent în divisinni (8) çi 
brigade (16). Compositiunea amënuntità a cor- 
purilor de armatà, divisiilor çi brigadelor, cadrele 
çi efectivele corpurilor de tnipà, atât în timp 
de pace eût çi in cel de resboin, sûnt determi- 
uate prin legea specialâ a cadrelor çi efectivelor.

(Cât pentrn Anstro-Ung. v. art. Corp de armatà.)
Gomandamentid cetàfii Bucuresci este insti- 

tuit din comisinnea de apërare compusà din : gu- 
vornatorul cetàtii, comandantul artileriei cetàtii, 
çeful geniulni cetàtii çi un intendant militar; 
servicinl artileriei cetàtii çi servicinl geniulni 
cetàtii. Guvernatorul cetàtii Bue. are în timp de 
pace aceleaçi drepturi çi îndatoriri administrative 
ca çi comandantii de corp de armatà. In timp 
de resboin el mai are snb ordinele sale çi în- 
treaga populatiune civilà eu toate autoritâtile çi 
mstitntiunile sale, cari se gàsesc constituite în 
interioml cetàtii.

G. rtgiunei întàrite Focfani-Nàmoloasa- Ga- 
lafi este institnit în acelaçi mod ca çi al cetàtii 
Bucureçci, eu deosebire câ guvernatorul aici se 
numesce comandantul reginnei fortificate.

Comandament prealabil, injnnc-tinne fâcntà de- 
bitorulni de a plàti datoria, înainte de urmârirea

çi expropiierea bunurilor sale imobiliare. Este 
ûresc ca debitorul, înainte de a fi urmàrit, sà 
fie pus in întàrcjiere de a se libéra de bunà voie. 
Aceastà mësurà este substantialà çi de ordine 
publicà; oinisinnea ei poate dar sà fie invocatà 
ebiar înaintea Gurtii de Casatiune. Detaliurile 
acestei proceduri sûnt regulate de C. Proc. Civ. 
art. 496 çi urm. çi de legea delà 1 lue. 1896 
art. 96.

Comandita, 0 representantà sau filialà a unei 
afaceri mai mari. Bânoile adesea au C. în tori 
stràine, de asemenea au C. çi stabilimentele in
dustriale çi comerciale. — Gomanditairef çeful 
unei comandite. — Comwnditist, un participant 
ou capital la 0 C. (V. çi Societâti comerciale.)

Comandor, în armatà eu acelaçi înteles ca co
mandant; grad insemnat în ordinele de deco- 
ratiuni; în literatnrà adeseori se face alusiune 
la »statua oomandorului* en referintà la vestita 
scenà din soriitorii spanioli çi >Don Juan« allai 
Molière.

Comâneanu, familie boiereascàdin Valachia, cu- 
noscutà de pe la înueputul secl. XVU. Badea G., 
mare comis, la 1658 omorît de Mibnea IQ îm- 
preunà eu vomicnl Radu Pàrcàçann çi aiti boieii. 
Dupà ce furà uciçi : «Cadavrele lor furà aruncate 
de pe ferestrile curtei domnesci, afarà in ulità, 
iar Dorobantii luându-le le tîrau pe strade, le 
tîran in picioai'e çi le aruncau pe locuri mur- 
dare, rCfusând a le da rudelor*. (Potius. Ist. II, 
108). Badu G., clucer de arie (20 Iulie) 1737 în 
domnia lui Const. Mavrocordat. La Sept. 1782 
in divan se afla vel stolnicul Gonstantin G. Din 
fam. C. îçi trage originea çi generalnl Achille O.

[O.L.]
Cominesci, 1) G., com. rur. in Rom., j. Baeàu, 

formatà din 7 cât. eu 3486 loc. (Dict. geogr. 
1895), între cari 260 Magh. ; în com. sûnt 5 bi- 
serici ort., 1 bisericà cat. çi 2 çcoale mixte ; pe 
teritorul com. fam. Ghica are 0 moçie eu un prea 
frumoB parc, eu pàduri çi bài de pàcurà; se mai 
gàsesc 4 isvoare en ape minérale, càrbuoi de 
pâment, ozocherità; 1 fabricâ de cherestea eu 
aburi çi mai multe ferestraie de apà. C. se aflâ 
la gura defileului Trotuçului çi bifurcarea dru- 
murilor Moinescilor çi aTîigulni Oena. Fedealul 
din nord-vest se vëd urmele fortificatiunilor con
struite de Ruçi pentrn închiderea defileului. Ase
menea urme de ocupa^une se vëd çi mai in susnl 
vâii Trotuçului, la Goioasa çi la Aseu, constituind 
oarecuffl positinni înaintate ale C.-lor. [—]

2) Comànesci, sat în Bue., càp. çi j. Suceava, 
com. rur. çi parochie împrennâ en comuna Liu(|ü 
Homornlui, eu moçie mânâstireascâ çi boiereasca 
(Comannl). Are 2064 loc. (1815 ort res., 61 cat. 
çi 188 mos.); çcoalâ primarà în C. çi L.; statinne 
de cale feratâ localâ. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Comani, com. rur. în Rom., j. Oit, situatà pe 
valea Ültului, eu 1360 loc. (Dict- geogr, 1805), 
cari se ocnpà eu agric-nltura çi cultnra viilor; 
are 2 biserici çi 1 çcoalà.

Comâreati, sat în Bue., cap. çi j. Storojinet, 
comnnâ ruralâ, çi parochie împreunà eu Bitcàul 
çi TisovëtuI, eu moçie boiereascâ; are 17.52 loc, 
(1329 ort, laô cat. 14 prot çi 224 mos.); çcoalà 
primarà, statinne de cale feratà hicalà.

Slobodia Gomâreftilor sau Fântdnifa, co- 
munà ruralâ çi expositura parochi^à, en moçie 
boiereascâ în Bue., cap. çi j. Storojinet, en 924
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loc., (791 ort., 100 cat., çi 33 mos.) ; çcoalâ pri- 
mara, stafione de cale ferata localâ.

[Dr. I. G. Sbiera.j
Comarnic, 1) munie în Rom., i. Prahova; 2) 

com. rur. situatâ pe ambele maluri ale rîului 
Prahova într’o posi(iune foarte fnimoasâ; se 
compune din 9 cal., avênd în total 4365 loc., 
cari se ocupâ eu dogâria, çindrilâria pietraria. 
In com. sûnt 2 biserici §i 2 çooale. Aici se aflâ 
sta(ie de drum de fier (linia Bucuresci-Predeal). 
In raiomü com. pe rîul Prahova sûnt 2 mori, 
3 feràstrae çi fabrioi de var hidraulic çi ciment. 
Sat. C. numerà singur 1276 loc. 3) C., vîrf de 
munte în j. Arge?, 1887 m.

Comasarea, arondarea sau adunarea pâmên- 
turilor împràjtiate de pe un hotar dupa putintâ 
în un singur complex. Lucrârile C.-ii consista 
din statonrea proprietâ(ii înainte de C. çi din 
împâilirea moçiüor noue. Basa ei o formeazâ 
O mèsurare minu(ioasâ çi detaliatâ prin inginer, 
çi O pretuire a teritorului de comasat prin ex- 
per[i. Amësurat împrejuràrilor locale çi siste- 
mului de économie, se comaseazâ, dupa o în[e- 
legere luatâ eu proprietarii, în unul sau mai 
multe complexe, eventual se creazâ dupa tre- 
buinta paçune noua sau se nimicesce çi cea 
existentà. In timpurile mai noue (eranii romani, 
cari mai înainte se legau tare de S hotare eu ogor 
(bâtâtuiâ), încep a apre(ia folosul économie al 
C.-ii çi doresc C. moçiilor în o masâ. C. în Ardeal 
çi Ungaria se îndeplinesce prin ingineri sub 
conb'ola tribunalelor;reg. Proprietarii îçi aleg çi 
inginerul çi expertü necesari în decursul C.-ii. 
Spesele variazâ între 1.50—3.50 fl. pro juger 
cat. (1600'Q), un bagatel faja de favorul ce îl 
aduce. O économie mai rationalâ çi intensivà, 
orujarea timpului çi alergàrii pe la pâmênturile 
mici çi împr^tiate, precum çi siguran(a pro- 
prietâjii pretind arondarea moçiilor. In urma 
C.-ii preful pàmêntului ci'esce repentin, pro- 
prietaiii devin mai iubitori de moçie çi muncâ, 
iar starea vitelor se îmbunâtâ(esce. In Ardeal 
afacerile C. le regulêazà legea din 1893. (Cf. Co- 
masârile de E. Dopp, Sibiiu, Inst, tip.)

Comasca sau Càcata, o viroagâ (garlâ eu apâ) 
ce iese din Dunàre în josul Giurgiului, j. Vlaçca; 
trece pe lângâ satul Braniscea, çi dupa ce se 
unesce eu Cacova, dâ în Dunàre în dreptul 
Ostrovului Marotinu. In aceastà viroagâ se pes- 
cuiesce çi produce mult pesce.

Comati, flat.J sau eapillati, la Daci numirea 
oanienilor de rând, caiî umblau eu capul gol. 
(V. çi art. Pileati çi Tarabostes.j

Combatant, militarul care eu arma în mâuàîçi 
face sei'viciul, în deosebire de necombataiitul, 
care este aplicat în cancelarie çi la alte servicii 
administrative.

Combinafiune, reunirea mai multor lucruri dis- 
puse doue câte doue, çi în genere càte ori câte, 
sau într'o ordine oarecare. Figurât: mesura sau 
mësuri prin care se prépara succesul unei afa- 
ceri. In chimie: unirea intiinâ a doué corpuri 
sau mai multe, dând nascere unui ait coip. lu 
algubrà : flecare din modurile deosebite de a grupa 
mai multe obiecte astfel, cà in flecare grupà sa 
fie un acelççi numër dat de obiecte, çi ca ace- 
leaçi obiecte sa nu se gâseascâ decât o siugurâ 
data împreunà. In algebrà se considéra trei mo- 
duri principale de gnipare de obiecte : 1) Aran-

jàri sau rânduiri, în cari mai multe obiecte date 
se dispun în grupe astfel, ca în fiecare gmpS sa 
fie un acelaçi numër dat de obiecte çi ca o grupà 
sâ se deosebeascà de toate celelalte sau piiu or- 
dinea, în care sûnt obiectele puse în grupà, sau 
prin felul cel putin al unui obiect. 2) Pennuldri 
in cari în fiecare gnipà întrà toate obiectele date 
însà în alla ordine; çi 3) Combinàri cari difei 
de aranjâri 'prin aceea, cà nu se (me samà do 
ordinea obiectelor, ci numai de felul lor.

C. chimied, v. elemente. C. colorüor, v. Coloii.
Combinatoriu, registru aparfinêtor lucrâi'ilni' 

technice la comasâri; C. pe partes prima aiatâ 
la fiecare proprietar moçia cea de mainte, iar 
pe a doua cea de dupa coraasare.

Comburant, unele corpuri ca: oxigenul, cblorul, 
sulful, etc., combinându-se eu alto corpuri do- 
svoaltâ atàta oàldurâ, înoât aceste din uinià 
ard. Corpul care intretino arderea, ca oxigenul, 
etc., se numesce C., iar acel care aide: com- 
bustibil. [V. G. B.]

Combustibil, ori ce corp care se combina eu 
altul eu desvoltare de càldurâ çi luminà. In ge
neral însà în vorba curentâ sub numele de C. 
se înteleg corpurile, cari combinându-se eu oxi
genul din aer, desvoaltâ càldurà, pe care uoi o 
utilisàm în diverse moduii, fie pentru a ne în- 
càl(}i în timpul iernei, fie pentru a obfine for[a 
mecanicà în diversele maçini de vapori, sau în 
maçinile eu gaz, eu petrol, etc. Valoarea unui C. 
este eu atât mai mare, eu eût sub un volum mai 
mic desvoaltâ un numër mai mare de oalorii ; 
pentm acest scop trebue ca C. sà fie cât mai 
pur. Ca C. se întrebuinteazâ : lemuul, diversele 
feluri de càrbuni, petrolul, etc. [V. C. B.]

Combustio, (ArsuràJ în urma impresiunilor 
mechanice, fisice, cliimice çi biologice în (esê- 
turile corpului se ivesc anumite sohimbàri. Locul 
supus insultelor amintite devine reçu, se umflâ, 
doare çi este oprit în fimcfinne. Roçeata provine 
din prea multa cantitate de sânge in urma lâr- 
girei arteriilor ; urmarea acestei hyperaemio este, 
cà multe celule albe de sânge ies pria porii arte
riilor çi se vîrâ in lacunele dintre tesëturi, de aoi 
umflarea çi în urmâ presiunea exercitatâ asupra 
nervilor, de aci durerea çi oonturbarea functiunii. 
V. çi art. Ardere. [Dr. Pop.]

Comea, episcopia Comei. Piintre numeroa- 
sele episcopii, ce le-au avut Românii din dreapta 
Dunârii în veacurile cele dintâiu ale creçtinis- 
mului, este de a se înçira çi opisc. G, uumitâ 
astfel delà cetatea Comea din Mesia. Urmit 
despre aceastà episcopie gàsim în uotele con- 
ciliului delà Nicea, unde priutre pàrintii adunafi 
se citesce çi Marias Comeae, (dnpà alfii Corne- 
ensisj. Romanitatea sau latinitatea acestei epis
copii, respective a crodinoioçilor ei, Le Quien 
(Oriens Christ. Tom. I) ou drept ciivênt o de- 
duce din numele Marins, care latin este întocmai 
ca çi Martialis çi Lucipinus, (episcupi ai Appi- 
ai iei tôt din Mesia). Pentru raporturile iorarclnoo 
ale acestei episcopii, v. art. Abritul. Celatea C., 
care dupa ïeofan çi Paul Aiiuileanul, ora anca 
în floare pe timpul împ. Mauri[iu, mai tarcjiu a 
càdiit eu totul în ruine, ca çi alto cetâti roniaue 
din Mesia. (Cf. P. Maior, Ist. bis. Romamlor; 
T. Cipariu, Acte .çi Fragmente.)

Comedia, representarea draniaticà a paipi r- 
dicule din via[a omeneascà. übiectul C.-ei nu siin
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deci nioi crimele, nici nenorocirile cele mari, ca 
în tragédie, nici faptele §i întêmplârile serioase 
ale vietü do toate ÿlele, ca îa dramâ, ci vitüle, 
capriciile, deçertaciunile, çi mai aies faptele çi 
moravurile ridicule. C. se imparte în farsâ çi 
în C. propriu (}isâ.

Farsa e o scurtà representare comicâ, în care 
ridiculul se nasce din o situatiune ueprevêcjutâ 
sau din o intrigâ; sau in care ni-se aratâ un tip 
grosolan, din cri ce clasâ a societâtii, încârcat 
de vifii çi însuçiri ridicule. Oomicul în farsâ e 
sau burlesc sau grotesc ; ?i în loc de a avé îna- 
intea noastrâ un caracter comic, avem o cari
catura. Scopul farsei este numai de a ne amusa. 
Pentru aceea îi este permis a ti-ece margiuile 
probabilitàtii, representându-ne caractère çi lu- 
crâri neverosimile, numai sa producâ un efect 
comic. G. propriu disà se împarte în C. de in
trigâ sau de situafiune, C. de caracter çi C. de 
moravuri. G. de intrigà stâ diutr’un sir de în- 
têmplâri sau aventuri ridicule, prin cari eroii 
C.-ei se încurcâ din ce în ce mai mult, pânâ 
la deslegarea prin un accident sau o actiune su- 
premâ. Caracterele persoanelor sûnt pufin re- 
levate. In G. de caracter se represintâ un singur 
caracter principal, un singur vi^iu sau o singurâ 
pasiune. In G. de moravuri se represintâ obi- 
ceiurile si însusirile ridicule ale unei clase sau 
ale unui popor întreg. C. în cari se represintâ 
mai multe caractère opuse unul altuia, însâ ne- 
subordinate, se (}io C. amesteeate. Francezii adaug 
la aceste si G. plângètoare sau tragi-comedia, 
(la comédie larmoyante), mai mult dramâ decât 
C. Specii ale C.-ei mai sûnt âncâ: C. fantasticâ, 
numitâsiidealistâ, parodia comicâ^scenetele, pro- 
verbiul dramatic. G. fantasticâ isi ia subiectele 
din mitologie sau din tradifinnile fabuloase, s> 
atunci are de regulâ inleles alegoric ; sau repre
sintâ tipuri literare, filosofice sau politice, eu scop 
de a ridiculisa exageratiunile lur intelectuale. 
Ceea ce e farsa pentru vitüle $i defectele morale, 
aoeeasi este C. fantasticâ pentru monstruositâtile 
intelectuale. Parodia comicâ e imitarea ridiculâ 
a unei drame, tragedii sau poeme epice. Scenetele 
sau baletul comic represintâ personne alegorice, 
mitice, sau tipuri din via^a comunâ, însâ fârâ 
legâturâ între sine, avênd flecare interesul sêu 
propriu. Ele n’au prin uimare nici o intrigâ, 
nici un desnodâmênt, si sûnt urmate de un dans 
fxecutat de persoanelo apârute pe scenâ. Pro
verbial dramatic, întrebuintat la Francezi mai 
aies în secl. XVII—XVIII, stâ din un singur 
act si uneori din o singurâ scenâ, si ora destinât 
a explica prin întèmplâri eau actiuni din viafa 

toate 4ilele, un proverbiu care se spunea la 
afîrsit oa resumatul C.-ei. Uneori se da numai 
câte 0 schitâ, a cârei completare se improvisa. 
Local decoruJui îl (inea uneori un paravau sau 
doué, de unde numirea de C. de paravent, ju- 
oate de obiceiu în famille. Dupâ modelul acestora 
s au fâcut în secl. nostni proverbie mai desvol- 
tate, cari meritâ numele de adevêrate C.-ii. Cf. 
si Opéra.

Istoricul Comediei. C., ca întreagâ poesia dra- 
■Mticâ, îsi are originea în cultul religios. La 
Oreci ea s’a desvoltat din cântecele si jocnrile 
indatinate la serbâtoiile dionisiace, în cari jucau 
persoane comice, în forma de pani si satiri. Grecii 
aveau 3 specii de comedii: drama satiricâ, în 
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care corul représenta cete de satiri si care, prin 
cuprinsul si forma sa, tinea mijlootd între tra
gédie si comedie ; C. propriu (Jisâ ; si mimii. Dra- 
mele aatirice se jucau dupâ tragedii, ca poeme 
de recreatiune. C. la început erau farse burlesce ; 
delà Epicharm din Sicilia (540—580 a. Chr.) îm- 
prumutarâ si Atenienii modelul adevëratei C.-ii. 
Ea avù la Greci 3 perioade: C. veche, medie si 
nouâ. Semnul caracterietic al C.-ei vechi era o 
libertate aproape fârâ frâu, care permitea a ridi
culisa pe scenâ, nu numai datine si moravuri, 
ci si personne cunoscute, cum a fost représentât 
Socrate si alte persoane de eâtrâ Aristofane, cel 
mai mare poet comic al Grecilor, delà care însâ 
au remas numai 11 C. din t>0. Legile impuserâ 
C.-ei nlterioare obiectivitatea necesarâ. Mimii, 
adeseori foarte lascivi, erau o specie de C.-ii 
corespuncjëtoare farselor moderne. La Romani 
C. fù cultivatâ dupâ modelul celei eUne, mai aies 
de Plaut si Teren^u; si se numia ^aHiata, prae- 
textata, togata, tabernaria (de cârcimâ), dupâ 
cum îsi lua subiectele din societatea elinâ, sau 
dintre senatorii si magistratii romani, dintre ce- 
tatenii de rand sau din plebei. Pe lângâ C. re- 
gulatâ se oultivau în Roma, ca un fel de protest 
in contra elenismului, si Atéllanele, C.-ii natio
nale, uumite astfel delà Atella, cetate oscâ în 
Campania; ele existau ânoâ înainte de Liviu An- 
dronio, primul poet dramatic latin, si erau sin- 
gurele drame, in cari era permis si cetâtenilor 
romani a juca. Mimii romani, ca si cei elini, erau 
mici farse, adeseori triviale si foarte licentioase, 
în cari poetul da numai schitarea, lâsând sâ o 
completeze actorii, numifi ei însisi m i m i, prin 
inspiratiunea, gesturile si jocul lor. Mimii furâ 
innobilitati pe timpul lui César de Laberius si 
Publias Syrus, din ai cârui mimi a remas o co- 
lectiune de maxime morale. Despre pantomime 
V. Drama.

C. modernâ îsi are începutul tôt în cultul 
religios. Capii bisericei crestine, nepntênd-în- 
lâtura representatiunile dramatice din obiceiul 
popoarelor, le deterâ caracter religios si le în- 
troduserâ în bisericâ. De prin secl. IV în bise- 
rica apusanâ si de prin secl. X în cea resâriteanâ 
se representau scene din via(a lui Isus si e sûn- 
(ilor, sub nume de miraculé, mistere, patima 
Domnului, s- e. (v. Drama). Precum din partea 
comicâ a cfintecelor lui Bachus, executate de 
satiri, s’a nâscut C. veche; tôt astfel clin partea 
veselâ si comicâ, întrodusâ mai târ(}iu în dra- 
mele religioase crestine, s’a desvoltat eu timpul 
C. poporauâ, jocul pâpufilor, în cari tipurile 
traditionale Arlechino, Pulcinello, Polichinel, Pa
telin, Mos-Ionicà, sûnt strânepotii lui Maccus, 
Sanniio, Panniculus si altor tipuri tradi(ionale ale 
C. romane. Pe urmele acesteia s’a cultivât apoi 
C. literarâ, ajunsâ la cel mai înalt grad de des- 
voltare îu Francia prin Molière în secl. XVTL, 
în Itaüa eu Carlo Gozzi si Goldoni în secl. XVIII. 
La noi s’a distins V. Alexandri prin cantonetele 
comice, vodevilele si comedia sa »Boierii si Cio- 
ooii«; iar a(}i cele mai bune comedii sûnt ale lui 
I. L. Caragiale. [M. Strajanu.]

Comedo, puncte negre cari se ivesc uneori 
pe nas, fmnte, fa^â si în alte locuri si din cari 
dupâ putinà apâsare iese o materie în forma 
unui viermulete. Nu sûnt altceva decât sëu din 
glandulele pielei si nu au nimic comun nici eu
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un pai’asit; eu atât mai pu^in eu Ascarus fo- 
liculorum aflat în pielea fetei.

Comenda, îngi'ijirea ?i admioistrarea imui be- 
neficiu bisericeso vacant. Usul'C.-lor în bis. este 
foarte vecliiu. Când un beneficiudevenia vacant se 
îneredinta administrarea lui unui econom, numit 
comendator. El putea fi laie, episcop sau cleric. 
In casul pi'im administra numai cele temporale 
çi avea o parte din venituri ; în casul al doilea 
administra çi cele spirituale. C. însà eu timpul 
au dégénérât în abusuri çi de aceea conciliul 
Tridentiu le-a çters.

Comenduiri de pia^â, servesc la trausmiterea 
ordinelorçi exercitareapolitiei militare. Oficierul 
cel mai mare în grad din garnisoauâ este de 
drept comaudant al garnisoanei. In oraçele de re- 
çediütà a oomandainentelor, comandameutul piefei 
se deleagâ unui oficier superior. El are sarciua de 
a observa ca sa se execute toate regulele $i inë- 
sunle stabilité în regulamentul serviciului în 
gamisoanS.

Comenius, Amos loan, teolog çi întemeietorul 
pedagogiei mai noué, n. 1592 în Nivnitz din 
Moravia. La 1614, reîntors din câlâtorii, a fost 
numit director al çcoalei din Prerau, iar apoi 
preot în Fulnek. Din causa unor certe reli- 
gionare, retrâgêndu-se în Polonia, se fâcù pro- 
fesor, edànd la 1631 opéra sa »Jauua linguarum 
reserata» (poarta deschisâ a limbilor), care s’a 
tradus în 15 limbi, atràgêud ateu^uuea generalâ 
asupra reformelor soolare reclamate în acel op, 
ba Anglia çi Svedia 1-au învitat, çi C. s’a çi 
dus acolo, pentni a organisa çcoalele. La 1650, 
învitat de principele Rékoczy, a mers çi în Un- 
garia spre a organisa çcoalele, çi aici a compus 
celebrul sëu op »Orbis pictus« (lumea în figuri) 
edându-1 în Sârospatak în 4 edifii. Dupa moartea 
lui Eâkoczy el se îutoarce la Lissa, pe care 
însâ fù silit sa o pàrâseascâ din nou (1656) din 
causa persecutiunilor catclicilor. Restul vietei 
çi-1 petrece în Germania, de unde trece în Am
sterdam çi moare aici la 1670 (15 Nov.) In cei 
din urmâ ani C. se eufundase eu desâvîrçire în 
misticism. C. a pus basele mai multor principii 
pédagogies recunoscute astâ(}i de toti. Multe din 
ideile lui au fost desvoltate mai târcjiu de Pesta- 
lozzi. Priutre altele C. cere oa toti sa aibâ dreptul 
de a se împârtàçi din roadele învëtâmêntului. 
Metoda cea mai bunâ, dupa el, este aceea care 
se întemeiazà pe observatiunea individualâ çi pe 
expérimente. Operele lui cele mai însemnate, 
afarâ de cele amintite, sûnt: Prodromus pan- 
sophiae universae, (1639); Echo absurditatum, 
(1641); Theatrum divinum (1646); Methodus no- 
vissiraalinguarum, (1648) ; Opei'adidactica, (1657) ; 
Lux in tenebris, (1665). In scrierea: »Didactica 
magna», care este aça (Jicênd o enciclopedie pe- 
dagogicà împârtitâ în 33 Capitole, a pus basele 
organisârii studiilor. In etate de 67 aniascris: 
»Unum necessarium«,în care face mârturisirile sale 
rehgioase.

Comentar, expUcare amënuntitâ çi apretiare 
a unui text. In general ori ce explicare sau 
apretiare, ce se face asupra une! persoane sau unui 
lucru. O scriere a lui César poarta numele de C.

Comerciu, în sens mai larg este un schimb 
de bunuii eu scop de a réalisa un profit. Scopul 
C.-lui este; a distribui màrfurile dupa timp çi 
loc aça, ca sa se eebUibreze ofertul eu cererea ;

astfel C. are roi intermediar între producent çi 
consument. La început C. consista numai în 
schimb de producte sau mârfuri, iar niai tâiïjiu 
a ajuns la compléta sa fasa de desvoltare piin 
inventarea monetei çi a creditului. In sens mai 
restrins C. însemneazâ sctiimbul profesional de 
producte sau mârfuri. C. s’a perfectiouat eu îna- 
intarea culturii, contribuind însuçi la progresul 
civilisatiunii ; lui se datoresc cele mai înaem- 
nate descoperiri geografice çi colonisarea unei 
pâi-ti însemnate a globului. Dupa obiect se 
deosebesce : G. de mtlrfuri,'de imobilii, de efecte, 
de bani, etc.; dupa cantitate: G. en gros (C. 
eu ridicata, toptangeria) çi C. en détail (eu bu- 
cata); dupa loc: intern, exercitat în iiiteriorul 
terilor, sau extern, între diferite natiuni, din 
care causa este numit çi international. C. inter
national poate fi C. de invport, export sau transit, 
când 0 marfâ trece numai priu o (earâ, pantrii 
a fi vêndutà în altà teai'à; C. pe uscat çi C. 
maritim, dupa cum el se practicâ pe càile de 
comunicatiune de pe uscat sau pe ape. (Cf. çi 
titl. amint. în ac. articol.)

Gomercial, ce privesoe comerciul. Grisà C.-à, 
0 conturbare adânoâ a comerciului çi coinuni- 
oatiunii çi prin aceste a echilibrului între pro- 
ductiune çi consumatiune. Politica G.-â, piiu- 
cipiile dupa cari un stat îçi apërâ çi validiteazâ 
interesele pe teren C. fatà ou strâinàtatea, priu 
vâmi, premii, conventluni, etc. Gonvenfiuni G.-e, 
conventiuni încheiate între diferite State — de 
régula pe basa reciprocitâtii — eu privire la ex
portai çi importai productelor lor. Sciinfe G.-e, 
sciintele a câror studiare este de folos çi de 
lipsà pentru comercianti (geogr., istoria çi dreptul 
oom., merceologia, etc.) Slatistica G.-tt, acea 
parte a statisticei care se ocupâ eu iniçcarea 
C.-â. (Cf. çi art. Caméra, Colonii, Corespondenta, 
Dreptul, Societàti çi Usante C.-e.)

Gomerciant, acela care face comerciu (fapte 
de comerciu) în numele sëu propriu oa o pro- 
fesiune obicinuitâ.

Corners, (franc, commerce), 1) termin usitat în 
limba studenteascâ, înseamuà: petrecero, îu de- 
cursul careia se observa anumito régulé, obici- 
nuite mai eu samâ la studentimea germaua; 
chef studenteso eu comandâ. 2) Un joc de cârti 
francez.

Cornes, flat.J la Romaui, pâuâ în timpul îm- 
përatilor, o persoanà ce petrocea pe amploiati 
în provincie spre a le sta în ajutor. Mai târ<)iu 
se numiau C. persoanele din suita împëratului la 
câlâtorii. Delà Diocletian çi Constantin cel Mare 
încoace se numesc C. consistoriani membrii 
consistorului împèrâteso, format din amploiatii 
de frunte ai imperiului. Pe rând C. deyem ti- 
tulatura generalâ a unui ainploiat mai îualt, çi 
mai tâi'diu o simplâ titulaturà de onoare, la care 
se deosebiau însâ ranguri diferite. Inevulmediu 
titlul C. a fost sinonim eu titlul de comité, (v. ao.)

Cornes Saxonum, G. nationis Saxonicae, ca- 
petenia Saçilor ardeleni, ale câror scaime se 
unesc cam pe la capëtul secl. XV, forniùnd aça 
uumita Universitas Saxonum, al cârei cap de
vine apoi judele regesc (judox regius) din Sibim 
eu titlul C. S. Aoum titlul de C. S. il P?®.'!™ 
totdeuna comitele suprem al oomitatului Sibiiu.

Comestibil, ce se poate mâuca; ce .servesce 
ca hranâ.
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Çomete, corptiri ceiesci nebuloase, eu o coamà, 

ce se întinde în directiuae opasâ delà soare; 
unele aa mai multe coame. Galea Ç.-lor în jurai 
soarelui are forma de parabola, mai rar de elipsa ; 
din aceasta causa ele se vêd numai în timpul 
când sûnt în apropieréa soarelui (C. periodice). 
Miçcarea C.-lor se întêmplâ dupa legea de gra- 
vitatiune a lui Newton. Inainte de folosirea ochia- 
nelor pentru observarea acestor corpuri ceresci 
(1729), erau cunoscute relativ numai pujine C. 
PâDâ la 1700 se cunosceau 482 C., de atunci 
înooace s’au mai descoperit vr’o 333 C. La C. 
yisibile eu ochiul liber se deosebesce simbui'ele 
(îo forma de stea), care dimprennâ eu învêLiçnl 
sêu nebnlos (coma) formeazâ »capul« C.-ei, delà 
acesta se întinde în forma de arc coama, care 
poate ayé lungimi difeiite (la C. din 1848 coama 
area200 miUoane km.) ; coama se formeazâ numai 
în apropierea soarelui, depâitàndu-se C. de soare, 
ea dispare. La C. telescopice adese lipsesce coama. 

yünele C. sedesfac în doue (C. lui Biéladin 1845) 
altele în mai multe pâr(i (C. din Septembre 1882 
s’a desfâcut în 4, C. lui Brooks 1889 în 5 pârji). 
Mai ântâiu HaUey descoperi periodicitatea de 
76'3 ani a C.-ei numite dupa dinsul. BemarcabUe 
sont C.-le cari au o periodâ relativ scurta de revo- 
In^une, 3—6 ani, cari prin ormare se aratà mai 
des. Dupa Schiaparelli C.-le se compun din grupe 
de corpuri mici solide, cari se împràçtie dea- 
luDgul câii C.-ei, çi ajungènd în atmosferâ devin 
visibile.

Comfort, (engl.) ce se cere pentru o viatâ plâ- 
entâ; comoditate, tienâ.

Comiat, (Eomyath), district valable în Banat, 
situât pe terennl Ersigulul, iar dupa aljüîn par^ile 
Zorleotului çi Mutnicnlui. Când reg. Sigismund a 
voit sà zàlogeascâ C. pe bani lui 1. Corvinul, s’a 
révoltât nobilimea, protestând ?i reclamând drep- 
turile sale ; dupa % ani reg. Ladislau Y, la 1457, 
a restituit autonomia C.-lm. [Y. Grozescu.]

Comic, ridiculul (v. ac.) représentât prin ac- 
jiune. C. résulta (Ùa firea particnlarâ a per- 
soanelor, din defectele çi viflile comune, sau 
numai din împrejuriri, de nnde deosebirea între 
C. de caracter, C. de intrigà sau de sitnafiane 
91 C. de moravuTL C. impreunat eu tiagicnl de
vine tragi-comic. Inmdite çi uneori sinonime eu 
C. sûnt burlescul, eroi-comicul, grotescul, cari- 

. catura, glnmetnl. Burïesei (delà ital. burla ■ ■ 
glnmâ) se (Jic vorbele çi faptele triviale, con
tra re demnitâp'i persoanelor, câror li-se atribue ; 
este umilal în acjiane, opns demnitâtii sau su
blimai ai. O lacrare liteiaià serioasâ, presebim- 
batà prin imitajiane intr’on stil burlesc, se ^ice 
parodie. Eroi^eomieid, din contra, atribue vorbe, 
înaoçiri çi aefiani eroice unor peisoane umile, 
sau aller fiinte inferioare. 8. e. Batrachomio- 
inachia, atribuitâ lcd Orner; Besbunarea çoare- 
cilor, poemâ de Gr. Âlexandresco, Le lutrin 
(Strana) a lui Boileau. GraUse (delà ital. grotta, 
pestera, numire împnmiutata delà pietniile vecbi, 
aflate în peçterile sau criptele antice), este 
ce se nasce din exagerarea preste mêsnrâ a ridi- 
cohdui. In începnt Grotesc insemna, în artâ, 
%oii capridease, fantastice fi de obicein gra- 
îioase, nnmite arabesco; mai tâitjin se apbcà 
numai figurilor schimonosite çi aproape carica- 
tuiate. Când ridicnlnl présentât în dhiectele de 
arta este atât de enorm, înrsU paie tecmai opns

idealului acelui lucru, sau este idealul urîtului, 
se 4ice earicaturà, (delà ital. caricare, a în- 
cârca). Analog acestor specii de oomic, însâ eu 0 
nuanfâ deosebitâ, este Glumeful, (frc. bouffon), 
care n’are ait scop deeftt amusarea; el rîde 
pentru a rîde. In literaturâ Farsa e mai aies 
felul de scriere, în care întrâ burlescul, gro
tescul, caricatura 9! glumeful. [M. Strajan.] 

Comlllton, (lat. oommilito) »conmilitar«, cel ce 
într’o armatâ are acelaçi rang, ca si celalalt; apoi 
caroerad, coleg de scoalâ si universitate. 

Cominàrit, v. Comânârit.
Cominatlune, ameninfare, advertisare, atra- 

gerea atenfiunii la urmârile unei lucrâri gresite.
Comlnes, (pron. Comin), Philippe de la OUte 

de C., Sieur d’Argentan, om de stat si istoric frc., 
n. 1445 în Flandria, la îneeput omul de încredere 
al lui Carol cel Cnragios, apoi 1472 al lui Ludovic XI 
de Francia; acusat de tradare, fù destitnit 1486 
de Carol V liL, si dupâ înebisoare de 8 luni în 
o colivie de fier, exilât; mai târtjiu C. a fost 
ambasador în Yenefia. f 1509 în Argenton. A 
scris valoroasele >Mémoires«, 1464—98.

CemXe, Marele C., demnitate boiereascâ, eu 
atribufia de mare prefect al curfii si cailor dom- 
nesci. La ceremonii însofen de aproape pe domn 
si avea grija paradei si a caluloi domnesc. In timpul 
Fanariofilor aceastâ boierie decâ4ù mnlt si se 
considerà ca boierie de clasa II. m Moldova era 
mai pufin importentâ ca în Yalacbia. Avea sub 
el ceata »comiseilor.« (Y. si Commis). [O.L.] 

Comiçanii, com. mr. în Bom., j. Dâmbovifa, 
situatâ pe malul drept al lalomifei ; are 1246 loc. 
(Dicf. geogr. 1890) ; 1 bisericâ si 1 §coalà, mixtâ, 

Comisar, persoanâ însârcinatâ eu anumite 
agende, mai aies îo afaceri pnblice. Comisariat, 
oficinl, funcfiunea un ni C.

Comisionar, persoana care îndeplinesce 0 afa- 
cere în urma ordinnlni alteia (a comitentulni).

Comision, împutemicire, comanda, sansi plata 
C.-lni. (v. Mandatai comerciaL)

CoDisiune, însârcinare de a face 0 lacrare, 
ordin de a réalisa 0 afacere; însâsi aceastâ afa- 
cere sau si persoanele însârcinate en realisarea 
ei. Se dâ nnmele de C. si onei renninni de mai 
multe persoana însârcinate eu 0 Incrare extra- 
ordinarâ sau periodicâ. (Despre C. în înfeles co- 
mercial v. art Comisionar si Mandatai comerciaL) 

Gonissatio, (lat) la Bomani procesiimi ba- 
chantice, cari se fâceau dnpâ »cena* s* duran 
pânâ în zori de 4L (Y- Bacchanalia.)

Conisura, (botan.) Unie sau fafâ de nuire a 
doué organe; s. e. între cele doué carpele ale 
gyneceuni ümbeUferelor, si mai iâr4iu între 
cele doué achene, sont 2 linii comisoiale, etc. 

Coaitas geotloa, C. nationum, (lat.) curtoasie

si binevoitoare a intereselor politice si economice 
ale altor state. Desconsiderarea îndatoririlor im
pose de C. poate provoca retoreiune (v. ac.)

Coaitat, divisinne administrativâ, judef îo Un- 
garia si *"gba. Uogaria este impartitâ în 63 

. comitate. In fmntea C.-lni stâ comitele soprem, 
namit de gnvem, ca organ de încredere al 
acestnia. Primai fanctionar al C.-lni este vice- 
comitele. Com. supr. nomai supravegfaiazâ si con- 

I troleazâ, vicecomitele însâ dispane si coodace ad- 
! ministrafia în comitat In poterea dreptnlni lor 
I municipal, (v. mnmcipia) C.-le prin representarifa

57*
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lor (comisiunea municipalâ) exeroiazà aatonomia 
imiDicipalâ, mijlocesc admioistra^ia de stat, decid 
în afacerile lor proprii interne, î?i fac statute, 
îÿi aleg functionarii, voteazà aruncuri de dai-e 
çi budgetul oomitatului, çi se pot ocupa çi en cause 
de interes general pentru tearâ. C. corespon- 
deazâ nemijlocit ou guyemnl, ele se pot adresa 
eu peti^iuni deadreptul la guvem çi la ori çi care 
casa a corpurilor legiuitoai'e, câi'ora le pot co- 
munica vederile pârerile lor spre luare în 
considerare sau orientare. Comisiunea (repré
sentants) mnnicipalâ în C. consista dupa inâ- 
rimea poporatiunei din 120—600 de membri. 
Numërul îl stâtoresce fiecare C. prin statnt 
aprobat de guvern. Membrii sûnt pe jumètate 
acei contribnabili bârba(i de 24 ani çi maioreni, 
cari plàtesc pe teritorul C.-lni cea mai mare dare 
directâ de stat, iar jnmêtate sûnt aleçi de ale- 
gëtorii îndreptâ^fi la alegerea de députât dietal. 
Comisiunea municipalâ (ine cel pufin de douë ori 
pe an, primâvara çi toamna, câte o adunare ge- 
neralà ordinarâ pentru censurarea ratiociniilor 
fondurilor funda(iunilor çi pentru votarea bud- 
getului anului urmâtor. ^edinte extraoidinare 
poate convoca comitele suprem dupa necesitate. 
In adunarea generalâ presideazâ comitele su
prem, sau fiind el împiedecat vice-comitele. In 
adunarea generalâ se voteazâ statutele, se aleg 
— pe lângâ candidare — functionarii comita- 
tului, se deoide în causele interne ale C.-lui, 
se censureazâ budgetele çi ratiociniUe comunelor 
$i se aprobâ, sau se anuleazâ conclusele sub- 
çternute sau recurate delà comune. Conclusele 
adunârii generale se pot recura la ministrul 
de resort.

Comité, conte, în imperiul francilor çeful unui 
pagus, (germ. Gau). Comitele avea suprema pu- 
tere admînistrativâ çi judecàtoreascâ. Devenind 
fimctiunea de C. ereditarâ, usuiructui bnnurilor 
ce le folosea ca C. în loc de platâ, se schimbà 
în proprietate. Aceasta e origines contilor mari 
proprietari în occident, cari càçtigarâ pe rând 
eu timpul, mai aies în Germania, o positiune 
aproape snveranâ. Din secl. XV înooace cuvêntul 
C. devine titulaturâ aristocraticâ.

Comité suprem, (magh. Füispdn), organal 
de încredere al guvernului, representantul pu- 
terii executive în comitate. Dupa § 56 art. de 
lege XXI din 1886 în fruntea fiecârui comitat 
ori cetâti eu drept municipal stâ un C. supr., 
pe care îl numesce regele la propunerea mi- 
nistrului de interne. C. controleazâ executarea 
legilor $i ordinatiunilor guvernului §i admini- 
strarea oomitatului (v. ac.) El nu aduce deci- 
siuui, nu administreazâ, ci nimiai controleazâ, 
supravegbiazâ, numesce pe unii functionari çi 
presideazâ în çedintele generale ale adunârii 
municipale, ale comitetului permanent, ale con- 
siliului administrativ çi în ale altor suboomisiuni, 
unde (Jice legea exprès câ este preçedinte. Dreptul 
col mai mare ce-1 exercitâ C. supr. este, câ în 
comisiunea candidatoare la alegerile functiona- 
rilor oomitatensi, din 6 membri numesce el 3,

în cas de vot égal, décidé el câ cine sâ fle 
candidat çi admis la alegere. Un drept cardinal 
al C.-lui supr. este ?i acela, câ el; afarâ de acei 
functionari cari sûnt membri ai comisiunii ad
ministrative, pe toti ceialalti functionari îi poate 
trage ori çi cfind în cercetare disciplinarâ, sus-

pinde din post çi înlocui eu altii pûnâ la în- 
cheierea cercetârii ordonate. Postul de C. supr. 
nu se poate identifies eu numirea de prefect 
(Rom.) câci alta este sfera lui de aotivitate.

Comitent, persoana care dâ ordin sau comaiidà 
alteia (comisionarului). V. Mandat comercial.

Comitet, (franc.) adunare, corporatiuuecare lu- 
creazâ din îqsârcinarea si în numele unei roiiuiri 
mai mari, de care este aies. De régula ai e agemle 
préparative s> executive.

Comitet de supraveghiare, organul, care în 
sensul legii comeroiale ung. e chiemat a con
trôla gestiunea societâtilor comeroiale. C. se 
alege prima data numai pe un an, iar mai dé
parte cel mult pe trei ani. Drepturile C.-lui sûnt : 
poate contrôla ori când cài'tile, scrisorile ÿi cassa 
societâtii; datorinte: e dator a convoca adunare 
generalâ extraoidinarâ, daeâ a observât abusuri, 
çi a examina conturile annale, bilantul çi pro- 
punerile referitoare la folosirea evontualului 
profit çi a face câtrâ adunarea generalâ raport, 
fàrâ de care nu se pot lua în obiectele din che- 
stiune concluse valide.

Comitia, în Roma vecbe adunârilo cetâtenilor, 
în cari poporul vota asupra propunarilor (rogatio) 
ce i-se fâceau.

G. Curiata, una din oele trei adunâri de 
popor la Roma çi cea mai veche din câte trele. 
Luau parte în ea în timpul regilor numai pa- 
tricienii, i-se atribuia dreptul de a déclara resboiu, 
a înebeia pace, a alege pe régi, a scliiniba oon- 
stitutia çi a primi apelul celor condamnati la 
moarte de rege. In timpul republicei se iugrijia 
numai ca sâ nu se stingâ familiile nobile.

G. centuriata, instituite prin Sei vius Tullius, 
compuse din patriciani çi plebei çi se compuneau 
la început din 193, mai tân)iu din 376 centurii; 
în C. cent, se alegeau magistralii mai înalfi, 
se decidea asupra resboiului $i pâcii çi se votau 
legi. C. se convocau prin edict; obiectul votârii 
(rogatio) trebuia sa fie expus vederii publiée în 
deoure de 17 (Jile (trinundium). Votarea se în- 
têmpla la început verbal, mai târijiu eu tàblite; 
fiecare votant câpëta douë tàbli(e, una pyo eu 
inscrip(ia V(ti) R(ogas), alta contra ou A(ntiquu). 
delà 472 C.-ile cent, çi-au impartit drepturile 
eu: C. tributa, în care poporul, iiatrioiani ?i 
plebei, îçi dedeau votul sub conducerea cou- 
sulilor, pretorilor, etc. în felul, câ fiecare trib 
avea numai un vot. La început C. trib. se ocupau 
numai eu afaceri de ale plebei, dar ou timpul 
aceste corporatiuni démocraties au câçtigat tôt 
mai inultâ influentâ'asupra afncerilor statului, 
au devenit organele adevërate ale suveranitâtii 
poporului. Sub imperiu s’au mai sustinutC. cent, 
dar activitatea lor se mârginia la iuregistrarea 
resultatului alegerilor delà sénat sau a decisiu- 
nilor împëratului. , .

Comitialis morbus, (lat.) numirea epilepsiei 
(v. ac.) la Romani. ,

Comiâus, (Komlôs-0-Szt.-Anna), coin, mare iu 
Ung., cott. Arad. In analele vechi apare la 13.S2. 
Are 786 case, eu 4458 loc., (3291 Rom. g1'-"01 v' 
Românii au trei çcoale regulate. Teritorul e de 6231 
jug. cat.; pâment arâtor ; se cultiva indus tria de 
casâ, pomâritul, màtàsâritul, stupàritul, pràsim de 
cai, frumoase vite cornute ?i porci. LtJ.

ComlOS, (magh. Bânât-Komlôs), coin, mare lu 
Banat, cott. Torontal, fundatâ la 1720 prm co-
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loniçti Bei'bi de)a Ipek. La 1784 mai mnlte fa- 
milii rom. din Trans. s’au stabilit la C, unde 
se aSau déjà Romani din pârtile bânàtene ; mai 
apoi, snb Tudor Vladimirescu, o multime de fa- 
milii proscrise din Craiova, Slatina çi Polovraoi, 
a'au réfugiât la C. Comuna bisericeaacâ gr.-or. 
rom. are 4 çcoale conf., eu 3 invëtâtori çi o 
învëtatoare, cor vocal întemeiat la 1886 §i o 
bibliotecâ de 370 opéré ; fondurile paroebiei trec 
preste 20,000 Q., afarà de realitâti. In C. se aflâ 
2 casse de pâstrare, reuniune de pompieri, reu- 
niune pentru înmormêntàri, o asociatiune a 
mâiestrilor ?i a comerciantilor, etc. Are 961 
case eu .1354 loc., (3425 gr.-or., 416 gr.-cat., 
1486 rom.-cat.) In C. s’au nâscnt Meletiu Dre- 
ghici çi poetul lui. Grozescu. Poporul rom. se 
ocnpâ eu crescerea vitelor de soiu aies, eu co- 
merciul çi eu industria. [I. Vuia.]

Commelina L., (botan.) gep de plante erbaeee 
ou flori albastre, gâlbui (rar albo) din fam. Com- 
nielinaceelor, tnb. Commelineae, eu cime adese 
bifide fiecare învëlite de o unicâ spata pe pe- 
dunculi solitari çi capsula 3 loculiddehiscentâ, 
doue loculide anterioare 1—2 ovulate, cea po- 
sterioarâ mono-ovulatâ sau seaeà. Cuprinde 
preste 80 specii respândite în toate torile calde, 
ou èxceptia sudului Buropei, câteva americane 
aparfin çi regiunii temperate. Din ele se cul
tiva unele s. e. C. africana L., C. bengha- 
lensis L. în floràiii, altele precum C. erecta L., 
C. virginica L., s. e. ca plante oruamentale ru- 
stice ale grâdinilor noastre. [A. Pr.]

Commelinaceae, (botan.) familie de plante er- 
baoee monocotyle eu perigon oorolin regular 
sau monosimetric, gineceu super çi ovule or
thotrope. Dupa dehiscenta fnictuluiçi caractèrul 
staminelor se disting trei tribnri: Pollieae, eu 
fruct indéhiscent çi 6 staminé perfecte, aici 
aparfinc genul Pollia; trib. Commelineae eu 
capsula loculiddehiscentâ çi pânâ la 3 din 6 sta
miné staminoideu desvoltate, aici apartin s. e. 
gennrile Aneilema, Commelina, etc.; trib. Tra- 
descantieae eu capsnla loculiddehiscentâ çi sta
miné perfecte, aici apartin genurile Zehrina, 
Strepiolirion, Tradescantia, ç. a. [A. Pr.]

Comment, (franc., pron. coman), însemneazâ 
în limba studenfeascâ germanà totalitatea for- 
melor traditionale ale vietii studentesci ; se vor- 
besce de un C. dé acrimà, C. de bere, etc. C. 
are de scop sustinerea bunelor moravuri çi a or- 
dinei în viafa studenteascâ.

Commis, ajutor comercial, acea perseanâ care 
a trecut preste timpul de serviciu ca învëtâcel 
în 0 afacere. C. voyageur, un impiegat care 
càlâtoresce pentru cercetarea muçteriilor unei 
afaceri ; face oferte çi vèncjâri sau cumpëràri în 
nnmele firmei ce o represintâ. De multe ori C. v. 
sunt însârcinati çi eu încassâri de bani în nn
mele çefilor sëi.

Commissoria lex, v. Clausula cassatorie.
Commissum, (lat.) termen de jnrispmdentâ 

în dreptnl roman. Commiasa poena pedeapsâ 
prescrisâ, prevé4ut â ; comissa lex, legeobligâtoare. 
Acest termen nu se mai întrebointeazâ în ju- 
rispnidenta modemà.

Commodatum, (lat.J lucru dat cniva pentru 
folosinta gratnitâ eu îndatoiirea de a-1 înapoia 
intact la un timp annmit. Commodans sau Com- 
modator este cel ce dâ, iar Commodatarius cel

ce primesce lucrul. Contractul însuçi se nnmesce 
Contractus commodati.

Commodum, flat.J in general: folos, câçtig; 
în relatiuni de coutract ori ce folos ce resultâ 
din obiectul contractului.

Commodus, Lucius Aeliua Aurelius, împërat 
roman, n. 161, a ajuns împërat la 180d. Chr. ; 
a fost tiran, luxurios, laç çi a prâdat averea sta- 
tului; a fost sugrumat, la îodemnul sotiei sale 
Marcia, la 31 Dec. 192.

Common law, (engl., pron. com’n lao), dreptul 
consuetudinar în Anglia.

Common sense, (engl., pron. com’n sens), bun 
simt. Numele unei çcoale filosofice, întemeiatâ 
de Reid (Scotia), care vede culmea gàndirii filo- 
soflee în consonanta ei eu mintea sànâtoasâ.

Gommons, House of, (engl., pron. haus of com’ns), 
în Anglia caméra depnta^lor aleçi ; în opositiune 
eu casa de sus.

Commotio, (lat.J sguduire.
Comneni, numele nnei fam. bizantine, care domni 

pe tronul din Constantinopole din 1081—1185, 
iar în Trapezunt delà 1204—1461 (v. art. Isac, 
Alexios [I—V] loan IL Manuil 1). De amintit 
este Anna Comnena (v. ac.). Andronie IC. 1183 
pânâ 1185 ajunse domn râpind tronnl vërulni 
sèu, împëratului Mannil I, qmorî pe vëduva îm- 
përàteasâ çi pe fiul ei. Dupa scui-tâ doninie fit 
însuçi omorît în rescoala de sub Isac Angel 
(1185). El fù cel din urmâ domn în Constan- 
tinopole, câci nepotii sëi întemeiarâ la 1204 im- 
periul Marilor Comneni din Trapezunt. Cel din 
arma C. din Trapeznnt e David, care a fost 
repas la 1462 de Mohamed H.

C. Demetriu, istoric, n. 1750 în Corsica. Borise 
mai multe opnri istorice, în cari càuta mai aies 
sâ düvedeascâ origines sa din familia C.-lor.

Como, prov. ital. în Lombardia, 2796 km3., ou 
565,411 loc. (1890). Capitala C., situatâ la ter- 
muml snd-vestic al lacului en acelaçi nume, are 
dimpreunà eu suburbiile 25,560 loc.; residenfâ 
episcopeascâ; catedralâ goticâ din secl. XIV; 
lângâ port e statua lui Volta. Pe înâltimea dea- 
supra oraçului a fost cetatea BaradeUo, minatâ de 
Barbarossa. — ioeuf C. (Lacas Larius) long de 
37 km., lat de 2—5 km., pânâ la 600 m. afund, 
situât la înàltime de 202 m. preste nivelul mâni, 
are suprafatà de 156 km*. Prin el curge rînl 
Adda. Pentru positia pitoreascâ a terniurilor sëi 
e mult cercetat; în partea sudicà e despârtit 
prin promentorinl Bellaggio în douë pârti, dintre 
cari cea esticâ poartâ numirea de >Lago di IjCcco». 
Comunicatie regulatâ de vapoare intre oraçul 
Como çi Colico.

Comoara, v. tesaur. , T .. .
Comorin, Cap, promontoriul sudic al Indioi 

anterioare.
Comoro, çir de insuie în lungime de 245 km., 

între termurii nord-ve.stici ai Madagascaralni çi 
între Mozambic, eu o climâ domoalâ sentita de 
vênturi çi en o vegetatinne bogata. Trei dintre 
insuie stau sub snltani arabi, lacalitâtile mai 
mici îçi aleg conducétorii dintre nobilii lor. Insula 
a patra Mayotia, de 366 km’., eu 12,0(X) loc., 
delà 1841 este în posesionea Franciei. Delà 
Mayottaspre nord este insnla Nynanna, cea mai 
înfloritoare, 373 km’., eu 12,600 loc. Mohiüa 
231 km»., eu 6000 loc. C. mare (Angazija) vestita 
prin muntii vnlcanici, (1002 km»., çi 3ô,000 loc.)
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Comorofan, Alexiu, profesor rom., d. 1 Martie 
1842 în Comâneçti (Bue.); a studiat teologia îu 
Cernâut çi Viena. La 1868 administrator paroohial 
în Bilca, 1871 profesor de religiune de liniba 
rom. la gimn. din Suceava; 1872 spiritual la 
seminarul cler. din Cemauf ; 1874 suplent, 1875 
prof, extraordinar çi 1878 prof. ord. la catedra 
de teologie a universitâtii Francisco-Ioseflnâ ; 
1881 numit protopresbiter. -|- 4Nov. 1881. Scrie- 
rile sale s’au tipârit de câtrâ succesorul sëu 
Dr. Emilian Voiu(ohi în doue tomuri, sub titlul; 
iPrelegeri academice din dogmatica ortodoxâ, 
partea generalâ çi partea specialà». Cernant, 1887 
çi 1889, iar altâ scriere : »Doctrina romano-occi- 
dentalâ despre satisfaotiune», în revista »Candela«, 
1889, 1890. ^ [Dr. I. G. Sbiera.]

Comoÿteni, com. rur. în Bom., j. Dolj, situatâ 
pe termul drept al Jiului; are 1197 loc. (Dict. 
geogr. 1896), 1 biserioà ?i o çcoalâ niixtâ.

Compactate, concordat sau conventiune de 
împâciuire încheiata la 1433 între deputatii con- 
ciUului din Basel çi între Husitii caUxtini din 
Boemia, prin care acestora li-s’a conces pe un timp 
oarecare cuminecarea sub ambele forme (a pânei 
?i a vinului), iar ei au reîntrat în sinul bise- 
ricei catolice.

Compagnie, sociefate în care sûnt 2 sau mai 
multi pârtaçi pentru a întreprinde o afacere de 
régula mai mare. Pe scurt ^Cçmp.» sau »& C|J« 
însemneazâ de régula societâtilè comandite, unde 
înaintea cuvèntului & Ci? vine numele societa- 
rului sau societarilor, cari garanteazâ nelimitat. 
(V. societâtile comerciale.)

Compagnonage, reuniuni de sodali înfiintate eu 
scop de ajutorare mutualâ çi de apërare contra 
exploatàrii din parteaîntreprin(}etorilor. C. existau 
âneâ în secl. XIV. Cu desvoltarea sindicatelor 
de uvrieri C. gi-au pierdut însemnàtatea.

Compania, trupâ eu efectivul de 90—270 sol
dat!; oomandantul ei e un câpitan. Din 4 C. se 
foimeazâ un batalion, iar compania se imparte 
în Bom. în 2 plutoane, fiecare pluton în 2 se- 
miplutoane çi acestea în 2 sectiuni, adecâ total 
8 sectiuni; iar în Austi’o-Ung. C. se imparte 
în 4 sectiuni ei acestea în 4 roiuri.

Comparafia, (lot.) 1) aepunea de a compara, 
de a asemëna; 2) figura stilisticâ; 3) (gram.) tre- 
cerea adiectivului prin gradul positiv, coinpa- 
rativ çi supeilativ; 4) operatiunea intelectualâ, 
prin care eugetarea aflâ moments de asemënare 
çi de diferentâ între obiectele gandirii, çi ser- 
vesce de basa la formarea de notiuni pe calea 
analiticâ.

Comparativ, al doilea grad al comparatiei (v ac.). 
Prin C. se exprima o deosebire oare care în 
urma unei asemènâri.

Comparetti, Domenico, filolog italian, n. 27 lunie 
1835 în Borna, studià aici, fiind în acelaçi timp 
çi farmacist ; 1859 prof, de 1. çi liter. grc. la 
univ. din Pisa çi dupa oâtva timp ocupà aceeaçi 
catedra la Inst, de Inalte-Studii din Florenta. 
Afarà de numeroase scrieri asupra literaturii grc. 
C. ne-adat »Virgilio nel medio evo«. Il ed. Firenze, 
1869, trad. în 1. germ. 1875. Novelline pop. 
italiane. Torino, 1873 ; în colaboratie cu Al. d’An- 
cona 7 vol. de »Canti e raconti del popolo ita- 
liano». Torino, 1869—1879. Delà 1884 C. a în- 
ceput 0 importantà publicatiune archeologica 
•Museo italiano di antichita classica». C. e m.

coresp. al Acad, de Inscriptii din Paris delà 
9 lau. 1885. [D. E.]

Compas, C. de desemn, instrament compas din 
douë brate în general de alamà, servind la më- 
surarea lungimilor çi la descrierea arcurilor de 
cerc. Exista çi C. cu trei brate pentru mësurarea 
deodata a distantelor între trei puncte, dar acestea 
nu prea sûnt întrebuintate.

C. de grosime, sûnt compuse din douë brate 
curbe articolate ; sûnt destinate a mesura dia
métrale exterioare ori interioare ale pieselor 
mecanice.

C. de proporfiune, un C. cu brate împartito 
în segmente égalé pe cari sûut notati numeri 
progresivi.

C. de reducfiune, cu brate graduate çi artico- 
late prin uii cep mobil.

C. de drum, busolâ (v. ao.) marina, açozatà 
lângâ roata cârmei unui vas de apâ. Aoiü inag- 
netic poartâ un dise de carton sau de talc, care 
prin greutatea lui niicçoreazâ numérul oscila- 
tiunilor acului. Pe acest dise se afla trasatâ rosa 
vênturilor çi el servesce a indica drumul urmat 
de vas, care vins déterminât de unghiul ce for- 
meazâ acest drum cu meridianul magnetic al 
localitâtü. Cutia busolei e sustinuta prin o sus- 
pensiune cardanica.

G. de variafiune, busolâ portativà ce servesce 
în marina la determinarea azimutului unui punct. 
Are douë fire orizontale întinse pe outie çi între 
ele perpendiculare. O alidadâ, fixatà cu axa ei 
în directiunea unui din aceste fire, servesce a 
mira puiictul dat, iar celaJalt fir servesce a ceti 
pe busolâ unghiul ce el formeazâ cu meridianul 
magnetic, çi care este complementar ou azimutul 
punctului dat. Observapunea se face prin doi ob- 
servatori, dintre cari unui mireazâ punctul dat, 
iar celalaitcetesce unghiul complementar al acelui 
cerut, neputend ceti acest din lirmà pentru a 
nu supëra pe primul observator în observa- 
tiunile lui.

Compas, în sens figurât ; o carte care cupi inde 
datele statistice despre societâti sau întreprinderi 
mai însemnate. C. existâ pentru diferite ramuri 
de afacere. (C. pentru bànci çi casse de pâstrare, 
C. pentru bânei de asigurare, etc.)

»C. românesct publicatiune editatâ de N. P. 
Petrescu, care contins datele statistice despre 
toate cassele de pâstrare, bânei çi in.sotiri înfiin
tate çi conduse de Bomâni în Ungaria çi Tran- 
silvania.

Compatibilitate, calitatea luorurilor de a pute 
exista unui cu altul. Funcfiuni compatibile sûnt 
acele, a càror exerciare de o aceeaçi peisoana 
nu violeazâ principiul separatiunii putorilor. (1. 
in compatibilitate.)

Compendiu, (lat.J presourtare, résumât, ina- 
nual; compendios, scurt, concis.

Compensatiune egalarea, anularea reciproca a 
efectelor conti'are ale puterilor. lu sciintele oo- 
merciale: egalare, saldare. De régula are loc 
înti-e bânei sau comercianti, daeâ prin preten- 
siunile unuia se egaleazà ale altuia.

In înteles juridic C. mai îusemueazà çi ega
larea (anularea) înjuriilor ri.'ciprooo. C. magne- 
ticà, egalarea influentei fierului unui bastiinen 
asupra busolei. G. thermicà, egalarea schimbain 
volumului corpurilor în iirtna schimbàrilor tein- 
peraturii.
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Competen|a, dreptul de a judeca în o afaoere ; 

cercul de ac^une, stabilit prin lege, al unei auto- 
ritâti publiée. Gonflict <ie C., neintelegere între 
doué sau mai multe autoritâti aaupra întrebârii : 
care dintre ele este în drept a judeca în o anu- 
mitâ afacere.

C-. se numesce çi aceea ce de drept apartine 
ouiv^ ce un i-se poate lua.' Benefidv/m compe- 
tentiae, beneficiiiL de drept care acoardâ debi- 
torului în anumite condi^uni favorul, ca în cas 
de executiunë silità sa nu i-se poatà lua cèle 
indispensabUe pentrn snsjinerea proprie.

Oompetinfé se nnmesc în üug. çi taxele ce 
le incasseaza statul delà aceia, cari cer întreve- 
nirea autoritajilor publice. (V. taxa de timbru 
ÿi înregistrare, etc.)

Compïègne, capitula onni arondism. în départ, 
frc. Oise, eu 14,022 loo. (1891); castel reouinit, 
întemeiat de Ludovic cel Sfânt, eu un parc de 
14-5 tma. Aci s’au tinut odinioarâ multe diete ei 
concilii ; 1430 fn asediat de Englezi, când aceçtia 
prinsera pe Jeanne d’Arc.

CompMatae, ConstUutiones, v. Approbatae.
Compilationes cintequae, acele colec^uni de 

decretale (v. ac.) cari au fost fâcnte dupâ apa- 
ripunea decretnlui lui Gratian (1151) ei înainte 
de colecjinnea Ini Gregorin IX (1234). Àceste 
C. contin cancane de ale sinoadelor, décrété de 
ale Fàpilor ?i sentinje de ale sf. Pârinji, cari 
au fost omise de Gratian, çi decretale edate 
dupa aparijinnea decretnlui. C. sûnt 5: 1) Bre- 
viarium extravagantium, pnblicat de Bernard 
Ciroa, prerosit de Pavia pe la 1190. 2) C. se- 
cunda, pnblicatâ de loaones Wallensis pe la 
1202. 3) C. tertia, pnblicatâ sub Papa Inocentio 
lil de Petms Benerentanus la 1210. 4) C. qnarta, 
publicatà la 1217, autorul e necunosent. 5) C. 
qninta, pnblicatâ sub Papa Honoriu, IQ (1210 
pânâ 1227). In acest interval au mai apâmt çi 
alte colecthini de mai pujinâ insemnâtate. Insâ 
nnmai acele 5 an fost primite ca text pi exjplicate 
în renumita universitsde din Bologna, pi rolosite 
ÎD biseiicâ ca codice de legi. [Dr. I. Radu]

Compitu, Oat.) la Bomani local onde se în- 
crucipau doue dnimuri. La locurile acestea se 
veneran <)eïi Lares compitales.

Complatefe, (frane.) în terminologia veche 
ioridica frc. nome dat acthinei posesorie.

Complément, întregire, completare. In mate- 
raadeâ se numesce unghiu sau are complementar 
acelea, cari oompleteazâ nn ait unghiu «an arc 
la 90*. Complementare se nnmesc pi doué frân- 
geii, cari se întregesc la 1, ori doné logaritme, 
cari se întregesc la 10. Colori G.-are, v. Colon.

Cemplex, cuprins, volmn. reunire; totaJitatea 
parfilor ce compnn nn Incru.

Cemplicat, încâlcit, împletit, înenreaL Boule 
C.-*. rvirea un ai mentb non la o boalâd^ e%\- 
stentâ. Fratturà G-à, fractura onni os îm- 
preunatâ en Tolnerarea pârtflor moi (ptede, mus- 
cnlaturi^ ce-l încangiiiraL

l**e^fii il ili, în drcptiil penal oonlucrarea mai 
■"“Itor peiaoane la o infnctîaoe: prie provo- 
care la camteiea îofractnu^ sm prin ooolu- 
ctTO la sâvîipiiea eiT îotentnwâiMl-o ca act prw- 
ptin, San în fine piün qmtansa antomlni sas an- 
totilor nnm crime sanannt dclict. Agent» p^ 
vocatnri æ pedepoese hstoeam es antorii, iar

oomplioii, daoâ cooperatiunea lor nu a fost astfel 
înoftt fârâ ea delictul nu s’ar fl oomie. se ne* 
depsesc mai jos deoât autorii prinoipali. (Cf. CxKl. 
pen. rom. titl. V.)

Compliment, [franc.) 1) diseurs solemn (inut 
unui înalt personagiu; 2) mio diseurs în |)rosâ 
sau vers, ee se faee cniva eu oeasinnea unei 
serbâri; 3) euvinte de eivilitato adresate oui va, 
oral sau îu Boris,-la o întêmplare fericitâ sau 
nefericitâ.

Compllnlre, partes secundarâ a (Jicerii (pro- 
positiei), care intregesce întelesul unui verb; 
C. e de douê 'feluri: direetàr eflod respuode la 
întrebârile ; pe oine, ce 7 pi indArectà, oând res- 
punde la întrebârile: cui? despre cine, despre 
ce, prin cine, pria ce. de oine, de ce? etc. 

Complot, este unui din delictele cele mai grave 
prevë4ute în codul penal. C. poate fl cualificat, 
dupâ circumstante, crimâ sau delict propria (Jis. 
In legislatiunea penalâ rom. C. este un atenfat 
plânuit contra persoanei pofului statului pi a 
familiei sale, sau uneltit în scop de a atita resbda 
civil, de a înarma cetâtenii uoii contra altora, 
ilegale întrebuintâri de fortâ imbljoâ, davasta- 
tiuni pi jefniri publice. Pentrn sâvîrpirea C.-luij 
adecâ, mai exact, pentrn conaumarea delictnlm 
sau criraei de C., logea nn cere ca delictnl sau 
crima sâ fie isbutitâ, legea cnalificâ C. fa{)tal 
sfâtoirei, luarea hotârirei de câtrâ mai inulti 
indivi(Ji spre a-pi ajunge scopnrile prin atentate 
proiectate contra vietii san persoanei pefnlni 
statnlni pi a familiei sale; eau prin atentotele Ja 
provocarea resboiului civil, înarmarea, etc, O. îo 
contra vietei Surerannlui pi a familiei sale se 
pedepsesce en muucâ silnicâ pe viatâ; C, contra 
fonnei de gavernameot se pedepsesc eu reclu- 
sionea. Celelalte C.-uri se pedensesc când ca 
crimâ, (osâodâ pe viatâ san pe timp mârgioit) 
când ca delict (înehisoarea corecticnalâ), dnpâ 
corn exeentiaoea lor a avut drept cons^întâ 
omomri, jefniri, etc,, pi dupâ enm exeentinnea 
sau nnmai prepararea lor a avnt resolfate upoare, 

Compluvlom, (lot) deschi/jâtarâio inijlocnlco* 
peripnlui la partea casei romane, nnmitâ atrium, 

Component, aceea ce servesce a compnne, Forfe, 
iufeli componente, san nom ai OotnpônenU, acele 
forte, can concura a produce mipearea, pi can 
se resumâ în resnltantâ.

Compodfiunea mifeâril&r are de obiect (on* 
jioscênd mipearea relativâ a nnoi imoct san a 
unui corp solid in raport en axe mobile, pi 
carea sistemolni de axe), a gâsi mipearea ab- 
solutâ a pnnctnlui son a corpolni considérât

[M.J
CompoMolMM, proprietatea în indirisioac, care 

apartine la mai nrofti proprielari 
CompoMsotiaU Mmce, pâduri indiviml^ îo 

administré comoni a mai militer proprietari,

sob sopravéiarca statului pi, conform Amum- 
tiunilor f-h» 17 al codicelu sUvic din i87», se 
amenageaaâ dupâ plan de ei^leatarc s'mtsmatk, 
aprobat de ministrul de agricnltttrâ,

CompHlt, eaptiel, îo arcbttectura remanâ e»* 
nite) compas din i^fti de ale capitelaJai ioofe 
(volute) SI coriaAïc (fruosip), ca la arc, triamt 
aie hti Titus pi 8opt, gercros.
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Composite, (Compoaeae) sau Synanthereae, 
(botan.) cea mai numeioasâ famUie de plante, 
respSnditâ în mai malt de 10,000 specU pe în- 
tre^â suprafata globului terestra. Ea e carac- 
terisatà între diootyledoanele gamopétale prin in- 
florescenfa în capitoli (rar unitlori ; Echinopa) ; 
caliciul abortat sau redus la pap (w. ac.); an- 
terele concrescute ; ovariul infer umlocular (ex- 
ceptional biloculai' '.Xanthiumj ,8tilul bilob ; fructul 
O achena. Cu deosebire dupa forma bracteelor çi 
paleelor, a florilor (Ugulate sau tubuloase), a pa- 
pului, a anterelor stigmatului, distingem mai 
mult de 750 genuri grupate în urmâtoareîe 13 tri- 
buri, pentru cari e suflcient relevând numai 
pentru cele representate la noi caracterele diag- 
nostice mai importante. Tribal I. Vernoniaceae, 
ouprinde cagenuri remarcabile ; Vernonia; II. Eu- 
pcUoriaceae, cnflori bomogame tubuüflore; Agé
ratum, Stevia, Eupatorium, Adenostyles ; III. As- 
teroideae, cu llori heterogame disciflore çi ramii 
atililor complanati apendiculati : Solidago, Bellis, 
BoUonia, Aater, Erigeron, Conyza ; IV. Inuloi- 
deae, cu flori heterogame disciflore §i anterele évi
dent caudate : Leontopodium, Helichrysim,,Podo- 
lepis, Inula, BvpMalmum; Y. Selianthoideae : 
Silphium,Xanthium,Helianthus,Dahlia,Madia;
VI. Helenioideae :Tagetes, Helenium, Gaülardia ;
VII. Anthemideae, cu flori heterogame disciflore 
si fârà pap sau redus : Achülea, Chrysanthemum, 
Tanacetum, Artemiaia; VIII. Senecioideae, cu 
flori heterogame disciflore si pap évident, setos: 
Petasites, Arnica, Seneeio ; IX. Galendulaceae : 
Calendula; X. Arctotideae: Arctoiis', XI. Gyna- 
roideae, cu capitoli tubiflori (plante adese spi- 
noase) : Echinopa, Ga/rlina, Ciraium, Gentaurea, 
Garthamua; XII. Mutiaiaceae: Mutiaia; XIII. 
Cichoriaceae, cu flori homogame Ugulate (plante 
îndecomun lactescente) : Gichorium, Æeracium, 
Taraxacum, Lactuca, Sonehua, Scorzonera.

[A. Pr.]
Compositio, fîat.J in evul mediu germ., suma 

plâtila pentru aplanarea unei infractiuni.
Composiflune, formarea unui întreg din par- 

file sale.
Gompoaifiune chimicà. Toate corpurile din na- 

turâ se impart în; simple si compuse, aceste 
din urmà resultand din unirea a doue sau mai multe 
corpuri simple. Cea mai mica cantitate de ma- 
terie, ce poate exista dintr’un corp, fiind tiiole- 
cula, este évident câ molecula corpului compus 
confine mai mulfi atomi de corpuri simple, unifi 
în diverse proporfiuni; când vom exprima modul 
cum aoesti atomi sûnt unifi în molecula, vom 
sci care e C. chim. a acelui corp. Luându-se 
în vedere C. chim., corpurile pot fi: Gompufi 
binari, când molecula lor e compusà din 2 atomi, 
Gompufi ternari, când confin trei elemente deo- 
sebite, etc. Tôt pe C. chim. e basatâ clasificarea 
alimentelor în ternare si quaternare. C. chim. 
a corpurilor se represintâ prin formule, în cari 
se pune în vedere atât felul si numërul atomilor, 
ce forineazâ molecula, cât si modul lor de grupare.

[V. C. B.]
Compoaifiunea mua., arta de a inventa motive 

musicale si a le desvolta. Astfel pe làngâ darul delà 
naturâ, facultatea de a créa motive noue, C. cere 
delà acel ce o practioâ si un studiu metodic si 
cu pacienfâ urmat pentru a puté câpêta cuno- 
scinfele trebuitoare acompanierii motivelor in-

ventate si foloasele ce se pot trage din ele a 
desvoltârii lor. Studiul C.-ii presupune natu- 
ralminte cunoscinfa elementelorsistemului nostru 
musical si nu începe decàt cu Armonia, dupa 
care urmeazâ Contrapunctul, Imitafiunile, Ca- 
nonul si Fuga, Prasarea, Periodologia si Formele, 
Instrumentafia si Orchestrafia, câtrà cari natu- 
ralminte trebue a fi adâugatâ Prosodia liinbei, 
Estetica si istoria Musicei. Prin cuvêntul G. se 
înfelege câte odatà însusi lucrarea musicalâ, de 
ori ce forma si de ori ce dimensiuni ar fi ea, si 
astfel dupa natura textului ce însofesce si dupa 
destinafiunea ei, poartâ epitetele de drainaticà, 
religioasâ, de caméra, sinfonicâ, vocalà, instrumen- 
talâ. S- a., sau dupa caracterele stilului: libéra, 
clasicâ, pitoreascâ, descriptivâ, ç. a. [T. C.]

Compost, un amestec de tôt felul de substanfc 
si materii fertilisante, mici remâsife ale eoono- 
miei casnice si rurale, ce ne stau la disposifie 
fârâ mari spese si sacrificii bânesci, cari adunate 
grâmadâ fermentieazâ si mestecându-le de 2 —3 ori, 
dupa un an dau un îngràscmênt foarte bun pentru 
tôt felul de plante si culturi. C. spécial de grâ- 
dinâ, pentru arbori si tufe, se prépara eu deose
bire din frunzet de Uve(Ji si fênafe, din balegi 
de vita si pâment.

Compound, (engl.) organe sau apai ate fâcute din 
doue sau mai multe materii asociate. Fir G., sîrmâ 
telegi'aficâ ou mijlocul (inima) de ofel si învëlisul 
de cupru. Infâ^urare G., mod de a înfâsura 
inductorii în masinile dynamo-electrioe pentru 
a asigura o diferinfa de potenfial conslantâ, ori 
si care ar fi variafiunile de resistenfâ ale oir- 
cuitului. Dynamo-C., masinâ dynamo-electricâ 
cu înfâsurare C. [M.J

Compresa, legàtoare pentru oprirea sângelui. 
Se face din mai multe pàturi de scamà sau carpe 
moi bine strinse, se pune pe locul sângerând, 
stringêndu-se apoi cu o fasie. In hidroterapie 
se numesce C. o pânzâ muiatâ în apâ si stoarsâ.

Compresiune, proprietatea corpurilor, mai aies 
a celor lichide si gazoase, de a-si miosora vq- 
lumul când sûnt supuse la acfiuuea unei puteri. 
Ea este consequenfa porositàfii, câci daeâ cqr- 
purile solide nu ar avé pori si în toate corpurile 
moleculele s’ar atinge în toate pârflle s> ou ar 
présenta spafiile intermoleculare, nu .s^ar pute 
explica compresihilitaiea, care constâ în apro- 
pierea din ce în ce a moleculelor prin micso- 
rarea spafiilor intermoleculare, Gazurile sûnt 
corpurile cele mai compresibile, si îo aceastâ 
privinfà urmeazâ legea lui Mariette (v. ao.) Cf. 
si art. Aer comprimât. [V. C. B.|

Compromis, in general ori ce îufelegere poutru 
aplanarea unui conflict; în afaceri de drept cou- 
venirea pàrfilor de a alege Coinproinisari sau 
Arbitri. (v. Arbiter.)

Compromis, mod de alegere bi.sericesc. be 
întêmplâ asa, câ cei ce au dreptul de alegere, 
îl dau unei sau mai multor pei'soaoe dlntre ei, 
ori strâine, obligându-se a aproba alegerea fâcuta 
de càtrâ arbitrii sau compromiaarii, daeâ per- 
soana aleasâ întrunesce toate calitâfile reoerute 
la ocuparea oficiului pentru care se face ale^rea.

Compsognathus, animal fosil din ord. Dino- 
sauriilor (v. ae.j.

Compt, V. Cont. , .
Compulsoires, (frc., prou, compülsoar), in pi - 

cedura civ. frc. îndreptàfirea pàrfilor de a put



Comput — Comuna. 897
laa informatiunigi extrase din documente pistrate 
la notari, grefiéri, etc., chiar în cas daca nu 
au luat parte la dresarea acelora. (Cf. Ccd. proo. 
civ. frc. art. 846—62.)

Comput, V. C^cul.
Comrat, colonie bulgara in Basarabia, açezata 

pe rîuletul lalpug, la distanta de'80 km. de 
Chiçineu, eu 87()0 loc., o frumoasâ bisericâ, 
9 uzine de carâmidarie, boiangérie, olâiie, de 
Bâpun, luminâri çi o moarâ mare. La C. se fac 
bâlciuri mari.

Comça, Dumitru, prof, rom., n. 1846 în Sibiiu, 
a fâcut studii de teologie în Sibiiu si economîce 
în Altenburg (üng.), Germania pi Boemia; delà 
1874 prof, la insStutul teol.-ped. din Sibiiu. Ca 
fost membru çi secretar în comitetul partidului 
national rom. a fost condamnât la 3 ani înehi- 
soare de état în procesul Memorandului. C. 
este preçedinte al iRennîunii romane de agri- 
oultuiâ dîn comitatul Sibiiului«, çi a conlucrat 
la tnfiintarea de tovâraçiî çi expositii agricole çi 
ÎDSotiri miale de crédit. Sorieri; >Fümaritul«, 
(1877) ; »Câlindarul bunuluî économe, (1877—81) ; 
iPrâsirea pomilort çi iGranarele biserioesci*. A. 
fost çi redactoml foii >Economul« (1893—94).

[Br.P.Ç.]
Comte, V. art. Cornes çi Comité.
Comte, (pron. Cont), August, laidor Maria 

Francise Xavier, (1798—1857), matemade çi 
filoBof frc., n. în Montpellier, çi-a început stn- 
diile în çcoala polîtechnîcâ, din care a fost éli
minât din pricina vivacitatii çi îndraznelii sale. 
In Paris s’a snstinnt dând lectii de matematicâ, 
çi avù oâtàva vreme relatiuni en socialistnl St. 
Simon, de care mai pe arma s’a despârtit. A 
fost repetitor çi examinator la çcoala politechnicâ, 
apoi fiind înlocuit çi neavênd alte mijloace de train, 
fu ajutat pânâ la sfîrçitul vietii sale de adrai- 
ratorii sëi dîn Anglia, dîn America çi dîn alte 
parti ale Inmü. -f 1857 în Paris. Principa- 
lele sale scrieri sûnt: Conrs de phylosophie 
positive, 1836, în 6 tom. ; Système de politique 
positive, 1854, în 4 tom. ; Catéchisme positiviste. 
Synthèse subjective, (t. I). C. îçi numesce fllo- 
sofîa sa >positivi8m<, «filosofie positiva*. El dâ eu 
desâvîrçire la o parte credintele teologice çi spe- 
culatinnile metafisice. Aceste credinte çi speen- 
la^nni fac parte, (Jice dînsnl, din nisce stâri, 
pria cari spiritnl omenesc a treent, pentm ca 
sa ajungâ la starea definitivâ ■— starea posi
tiva. In aceastâ stare omnl nn se mai întreabâ 
despre >cansele primordiale san finale*, nici 
nu mai creazâ cause ocnlie >entitâti< pentm 
a explica fenomenele Inmii; el se mârginesce 
numai a stndia aceste fenomene çi a afla rela- 
tiunile signre çi immntabile dintre ele. Aceste re- 
lafinni, odatâ scinte, omnl devine stâpâa din ce 
m ce mai mnlt al natnrii; câci din momentnl 
ce scim cnm se leagâ fenomenele nnele eu altele, 
care joaeâ rolnl de canse çi care de efecte, 
putemsâprevedem productinnealorçi pntem, 
in casnl când sûnt periculoase existentei noastre, 
sa ne provedem en cele trebuincioase în 
contra lor. Dar daeâ singnrele veritabile cu- 
noscinte ale omnlni sûnt cele privitoare la rela- 
tmnjle dintre fenomene, adecâ cele cnprinse în 
sciintele proprin 4ioe, nnneazàcàfilosoGa 
^evëratâ, filosofia ^sitivà, nn va avé ait obiect 
decât de a sistematisa aceste sciinte. C. aratâ,

çi Mewta e partea cea mai solidi çi mai plinS 
de învètaturâ a sa, ofi sciintele principale, funda- 
mentul celorlalte soiinte seoundare çi spéciale, 
stau într'o relatiune hiérarchieâ, înoepênd 
delà cea mai simplâ çi mai generali, matema- 
tjea, çi pânâ la cea mai complexa çi mai spe- 
cialà s 0 c i 010 g i a. Intre aceste se açeazA oele- 
lalte 4 sciinte dupa gradul de generalisare des- 
crescênda çi specialisare crescêndfi:astroaomia, 
fisica, chimia çi biologia. Aceste 6 sciinte 
nu se ocupâ eu fenomene, a ciror legâturS sd fie 
stabUitâ eu o égala sigurantd. Pe când între feno
menele de spatiu çi timp matematioa stabilesoe 
ou uçuiintâ legâtun absolut sigure, între cele- 
lalte fenomene, cari sûnt din ce în ce moi com- 
plioate, oelelalte sciinte stabilesc mai ou neutate 
relatiuni din ce în ce mai patin sigure. far sigu- 
ranta unei stabiliri de relatiuni o singUra sciintâ 
0 dâ; matematica. Aceastâ vedere a lui C., 
exprimatâ çi de Eant, îçi gasesce explicatia în 
filosofia acestuia. (CL sCnrstil de filosofle» nepu- 
blicat al lui T. Maiorescu). O caracteristici expli- 
cahUâa hierarohiei lui C. este înlâturareadin 
çiml sciintelor a psichologiei, care, dupâ el, 
e numai o ramurâ a biologie!. Câtrâ sfîrçitul vietii 
sale, ca un efect al degenerârii nervoase (fusese 
câtâva vreme nebun) C. înlocuiesce fondamental 
filosofiei lui eu vederi metafisice çi teologice, cari 
nu se deosebesc de cele sciute decât numai prin 
continut; el cautâ sa instituiascâ o noua religie, 
al câruia mare preot el este. [Dragomireseo.]

Comun, ce formeazâ proprietatea mai multora: 
de lând.

Comunitate, comuniune, în înteles jur. reu- 
nirea mai multor persoane pentru realisarea nnni 
scop, recunoscutâ ca persoanâ jnridicâ. C.-itate 
de avéré (Commnnio bonomin) se poate nasce 
prin contract, moçtenire, câsâtorie, ori pria ame- 
stecarea bunnrilor. Dreptul principal al compro- 
prietarului este facultatea de a pnté cere des- 
ftintarea comunitâtii (actio commnni dividnndo). 
Bespre com. de avéré din confiniilo militare in 
Ung. V. art. Graniceri.

Conuna, o aglomeratinne çi o oiganisatinne 
de un oarecare numèr de familii ; ea ocnpâ un 
loc intermediar între fainilie çi stat. C. are de 
scop desvoltarea çi perfectionarea facnltâtilor co- 
munalilor çi îngrijirea intereselor lor moteriale. 
In Bom. C. sûnt împârtite în rurale çi urbane. 
C. e persoanâ jnridicâ çi nu se poate forma decât 
în pnterea unei legi. C. raralâ trebue sâ aibà 
nunimal 200 de contribnabili. Satnl «au câtannl, 
care nn are acest numèr, trebue sà se întroneascâ 
cualtol. Sarcinile C.-ei sûnt; a avé locale pentm 
casa C.-lâ çi çcoalâ, a ingnji de colt, de cojriii 
gâsiti, de infini çi alieoati, de igiena pnblicâ, 
de prevenirea incendiilor, epizotiilor, etc. Anto- 
ritatea C.-lâ e representatâ pria Ccnsilinl oo- 
innnal (v. ac.) çi prin Primar (v, ac.) Venitorile 
oïdinare ale C.-ei sont: taxele çi contributinnile 
fi Y ai P prin legea de maximum (v. ac.), taxa pâ- 
çunatalni, pnxlnsnl concesinnilor, amendele jn- 
ditiare; venituri extraordinare: pretnl bunnrilor 
înstrâinate, daruri çi legate, produsul capitalnlm 
proprin çi venitnrile întémplâtoare, (Cf. Dfeesen, 
Cnrs de Dr. pnbl. rom., ID, 915.) In Ung. I«^ea 
(art 1886: XXII) deosebesce 3 felnri de G.; 
orafe eu magieirat régulât, C, mari (cari sûnt 
în stare a ingriji de sarcinile lor dm poteri
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proprii) çi C. mid (cari pentra suportarea acestor 
saroini se întraneso eu altele.) Oraçele ou drept 
de municipiu ' (y. ac.) nu cad sub legea C.-là. 
Autoritatea C.-lâ e Representanta C.-lâ ?i Pri- 
mâria (y. ac.)

Comuna din Paris, nume dat regimului re- 
yolutionar în Paris pe timpul revolutiunii mari 
(1792) çi delà finea resboiului din 1870/71. C. delà 
1792 s’a început la 10 Aug., delà care data con- 
siUul comunal din Paris a fost organul taturor 
mi§oârilor reyolutionare çi a teronsat coipnrile 
legiuitoare çi mai aies Conyentul pana dupa ca- 
derea lui Robespierre, (27 lui. 1794). In acelaçi 
spirit s’a organisât C. delà 1871. ’finta comuna- 
llftilor a fost organisarea oraçului Paris ca stat 
de sine stâtator $i inlocuirea armatei permanente 
prin înarmarea cetatenimei întregi, pânâ cànd 
Comurtiftn (proletarii) urmâriau mai aies res- 
turnarea relafiunilor de proprietate. C. delà 1871 
s’a început la 18 Martie eu reyolta gardei na
tionale §i asasinarea generalilor Thomas $i Le
comte çi a fost Bufocata dupa lupte s&ngeroase 
la finea lui Maiu, când au fost oraorîti la 8500 
çi detinufi 38,578 Comunar(Ji. (Cf. du Camp, Les 
conyulsions de P., Par., 1875—79, 4 yol. ; B. 
Becker, Gesch. des rey. Par. Corn., 1789—94, 
Braunschw., 1875; çi Gesch. der rey. C. 1871, 
Leipzig, 1879.)

Comunar^l, numire data reyolutionarilor co- 
munei din Paris 1870—71.

Comuneros, aderentii reyolutiunei democratice 
din 1519 în Castilia, contra lui Cai-ol V, care o 
suprimà 1521. 1820 numele unei societati po- 
litice secrete în Spania, care luptà pentru ega- 
litatea generalâ çi se deshinfà 1823.

Comuni, Sette e Trided G., 7 çi 13 comune 
germ. în Italia snp., cari pe timpul domniei ve- 
netiane formau un fel de republicâ ou anumite 
priyilegii. (Cf. Schmeller, Deutsche u. Romanen 
in Südtirol, 1877 in »Peterm. Mitth.«)

Comunicat, ayis, informatiune data prin o au- 
toritate superioara.

Comunicatiune, (lat.) 1) Incrarea de a co- 
munica, de a împSrtâçi gândiri ; ’2) resultatul ei, 
informatiune, scire; 3) mijloc de apropiere, de 
càlàtorie. V. çi art. Mijloace de C. çi Transport.

Comunlsm, v. Socialism.
Comunlunea sflntilor, dupa doctrine bisericei 

catolice este legâtura spirituals întretoti membrii 
bisericei, oa între membrele unuicorp înChristos, 
aça' cât din bnnurile spirituals ale unora se îm- 
pârtâçesc în auumità mesura çi ceialalti. Se 4ice 
legâtura aceasta de iubire C. sfintilor, fiind-cà 
soriptura numesce sflnti pe membrii bisericei, 
din motiyul, câ tofi sûnt chiemati la sfiutenie çi 
sanctificati prin botez. Membrii bisericei de pe 
pâment formeazâ biserica militants, ei luptS 
pentru impërâtia lui D(|eu çi prin rugâciuni çi 
alte fapte de pietate pot sa ajute fratilor lor 
din purgator, cari formeazâ biserica patients ; 
în fine fericitii din ceriu, cari luptànd luptâ bunâ 
çi împlinindu-çi întiu sftntenie deplinS cursul 
vietii, se bucurâ drept resplatâ de glorie cereascâ, 
formeazâ biserica triumfantâ. Aceçtia se roagâ çi 
întrepun la Defeu pentru oamenii de pe pâment. 
C.-ii sfiütilor nu apaitin cei condamnati în infern, 
fîind pedepsele lor eterne. (Cf. S. Micu, Teologia 
dogmaticâ specialS. Blaj, 1881. § 331.)

[Dr. Is. Marcu.]

Comutatiune, schimbare, înlocuire. C. pedepsei, 
schimbarea pedepsei în ait grad, s. e. amenda 
în loc de închisoare.

Legea C.-ei la adaugere, legea dupâ care re
sultatul adangerii nu se schumbâ daeâ schimbâm 
ordinea adenijilor (3 4 = 7 ; 4 -f- 3 = 7). Dupa
legea asodafiunii adaugevea se poate exécuta 
în mai multe moduri, s. e. 3 -(- 4 -[- 5 = (3 -[- 4) 
4- 5 = (3 -f 5) + 4 = (4 5) -f 3. Tôt astfel çi la
multipücatiune.

Comutafiune, catermen de astronomie: imghiul 
format de cele 2 raze yectorii, cari uneso centnil 
soarelui pe deoparte eu centrul pâméutului çi 
pe alta eu eentrul unei planete.

Comutator, un aparat destinât a sehimba di- 
reetiunea unui eurent, sau a-I întrerupe fà- 
eêndu-1 sa eireule apoi pe ait cireuit. Colectornl 
unei maçini eleetriee eu curent oontinuu este unC. 
C. se întrebuinteazâ la tablourile de distribu- 
tiune ale instalafinnilor eleetriee, çi la telegralia 
electiicâ.

Con, (grec, konos, pin, cSci seaménâ ca forma 
eu fructid pinului), ori ce corp rotnnd care 
merge subtiindu-se pânâ se terminâ printr'un 
punct. In geometrie se numesce în genere C. o 
suprafatâ nSscutâ de o dreaptâ, numitâ gene- 
ratrita C.-lui, care se miçcâ trecênd niereu 
printr’un punct fixâ, nuniit vîrful C.-lui, çi rà- 
zimându-se de o curbâ fixa, numitâ directiita 
C.-lui. Ori ce sectiune fScutâ în C. se poate 
lua ca directritâ a lui. Sectiunile fâcute prin 
plane paralele sûnt asemeni. Când directritâ e 
un cerc sau elipsâ C. se d'ce circular sau ehptio; 
çi când perpendicnlara, dusâ din vîrful C.-lui la 
planul cercului sau ehpsei directrite, treoo chiar 
prin centrul lor, C. se 4'ce drept. Tôt C. se 
numesce çi volumul limitât de o suprafatâ oo- 
nicâ circularâ sau elipticâ çi de planul cercului 
sau elipsei directrite. Acest plan ia numirea de 
basa C.-lui, iar perpendicnlara, dusâ din viif pe 
basâ, se numesce înâltimea C.-lui. Volumul C. 
circular drept se poate considéra ca nàsout prin 
revolutiunea unui triunghiu dreptunghiu în jund 
uneia din catetele sale. Trunchiu de C. se nu
mesce volumul ce resultà dintr’un C. când il 
tâiem printr’un plan paralel eu basa çi oinitem 
paitea care cuprinde vîrful. Truuchiul de C. are 
doue base : basa C.-lui primitiv çi seotiunea, cari 
sûnt asemeni. Perpendicnlara, du.sâ între cele 2 
base, se 4'0e înâltimea trunohiuliii, Truncbiul 
de C. circular drept se poate considéra ca vo- 
luinul nâscut prin revolutiunea unui trapez drept
unghiu în jurul laturei pei'pendicularâ pe cele 
2 base.

Conic, care are forma conului sau trnnohiului 
de con. Secfiunile conice se miuiosc curbele, 
cari resultà tâind un con circular printr’un plan ; 
dupâ situatiunea planului résulta çi felul ourbei 
sectiunei, care poate fi cerc, elipsâ, iperbolâ sau 
parabolâ. Acestea aça dar sûnt curbele denu- 
mite generic eu numirea de seotiuiri conice.

Con fsSM. strohil, (botan.) .se numesce inflores- 
centa femeninâ a Coniferelur (v. ac.); ea consta 
din un spic dens, pe a cârui axa se luçira 
bracteele imbricate în spirale, învëlind ovulele 
nude. Spre matuiitate C. sau se lignificà ca la 
Pinu.s, Abies, etc., sau devine câinos (C. bac- 
citorm) ca la 'Taxus, Juniperus, etc.

Conabiu, reçu închis, viçiniu.
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Conac, (turc.) palat ; în peninsula Balcanicâ 

(Bulgaria, Sêrbia, Montenegru, Turoia), palatole 
domnesci.

Conâcàrie, v. Nunta.
Conache, Costache, poet romào, n. 14 Oct. 1777 

la 'figânesci dintr’o veche famille boereaacâ, primi 
O educatie îngrijitâ eu un réfugiât francez, Fleury 
>le régicide«, ?i conoascea astfel, afarâ de limbile 
olasioe, greaca modernâ, turca, franceza, ingi- 
neria, etc. 1806—12 ispravnic de Tecuciu; 1814 
pânâ 1818 vomie de poÛtie ; apoi vomie de aprozi, 
1812 emigreazâ piintre cei din urmS. Sub loao 
Sturza niembm în comitetul care administra 
Un autel e. 1828—1831 membni în comisia de 
patm a Moldovei pentru redactarea reglemen- 
tului organic. Àdministreazâ eu mare zel justitia 
ca mare logofét; 1834 candideazâ la domnie, çi 
nereueind, se retrage în viata privatâ çi face 
opositie lui Mihaiu Sturza. f 4 Febr. 1849. 
Foesiile lui C. s’au publicat de câtrâ fica sa, 
laei, 1856 sub titlul: Foesii, alcâtuiri çi talmâciri, 
iar în a U-a editie laçi 1888 de câtra nepotul 
sëu Yogoride-KonaM, Insotite de o amènuntitâ 
biografie scrisâ de acesta. Afarâ de patine çi 
neînsemnate exceptii, poesiile lui C. sûnt cântece 
erotice, aça de malt cântate de lântarii de pe 
atonci, in càt unele din ele au ajuns popnlare 
çi au fost considerate din greçealâ ca prodnse 
anonime. Toate sûnt în gustul elegiei erotice a 
secl. ÏVni, mai aies a celei fanariote, eu pîrae 
de lacrimi çi de foc aprins, eu leeinuri prove- 
nite din accese de dragoste, en implorarea în 
genunchi çi sârutând urmele vr’unei Casandra, 
Anica, Lucsandra, Elenca, Marghioala, etc., pentm 
a le inspira milâ çi îndurare, en povestiri de 
scene çi desciieri de frumseti, cari devin ne- 
cnvÜDcioase în poesiile delà bëtrânete; apoi 
dese inspiratii din Ovid çi mai aies din Anacréon 
çi amestecnl vechii mitologii grecesci. In ce pri- 
vesce forma, trebue sa tmem samâ de timpnl 
în care a scris C. (cea mai veche poesie e delà 
1802) ei atunui nn ne vom mira de ezeep- 
tionaJa grentate çi neîndemânare a stilnlni, ver- 
sificatiei çi limbii, çi mai aies de efeclol bizar, 
aproape de caricatorà, a vr’o cinci »tâlmàclri^ 
între cari çi ^Cercare de voroavâ asnpra omnlni< 
dupa Pope, cel mai célébra virtuos al formel 
din literatuia englezà. Afarâ de poesii se mai 
pâstreazâ o scrisoare în ton foarte demn câtrâ 
loan Sturza, domnnl Moldovei, çi nna câtrâ mitro- 
politul Yeniamin Costache, continênd întelepté 
sfatnii asnpra culturii ce trebue data în çcoale; 
ca^ prosator C. era çi mai greoiu çi mai neînde- 
mânatic decat ca poet.

Con aflétto, (ital.) en afectiune, eu sentiment, 
expresinneîntrebnintatâînmnsicâ, raportândn-se 
atât la miçcare cât çi la nnantare.

Conatos, (loi.) tentativa (nnei crime).
Concaseur, (franc.) sfâiâraâtor, maçinâ pentm 

sdrobirea, sfânnarea pietrii çi a minerenrilor; 
con^ din donê plâci de fier brâzdate, dintre 
can una açezatâ vertical çi fixa, iar a doua for- 
meaza en cea dintâin nn nnghiu asenfit çi este 
mobilâ. Aceasta din nnnâ este posa în miçcare 
pnn un excentra, mànat de on motor. In nraia 
numeroaSelor çi pntemicilor miçcâri ale plâcii 
mobile, piatia arancatâ între plâci este slarmatâ 
la mârimea dorïtâ.

Cmcw, scohit, mai pntin ieçH în mijloc decât

pe laturi. Un arc de cerc e C. în partea dospre 
central lui çi convex în partea opusâ.

Conoentratlune, reunirea, adunarea în un 
centra comnn ; ügur. întârire, oondensare. Con- 
centrie, ce are un centra comun.

Concepolon, 1) C. provincie în republica Chile 
(America de sud), 9165 km*, eu 218,815 loc. (1891). 
Capitala C., lângâ rîul Biobio, are 24,180 loc., 
residentâ episcopeascâ, comeroiu prin portul Tal- 
cahuano. 2) C. (LaC. del Uruguay), capitala prov. 
argentine Entre Bios, lângâ rîul Uruguay, où 
10,0(X) loc. CoUegiu national.

Concept, (lat.^ prima redaotiune (impurnl) a 
unei scrieri, unui disours, etc. Coneep^iune, (lat.) 
zâmislire (v. ao.) C. çi Conceptiune în inteles’filos. 
V. sub Notiune. Conceptualism, v. Nominaliem.

Conceptacule, (botan.) adâncituri la suprafa^ 
sau în profun^imea aparatului vegetativ delà 
unele Criptogame, deschise în afarâ prin orificii 
mai largi ori strimte (oând se 4io osteole). In 
interioiul lor se produc muguri (propagule), ca 
la Marchantia, Lunularia, ori organe sexuale: 
anteridii çi oogoane amestecate ou parafise, ca 
la Fucus, Corallinee, etc.

Concert, (ital.) una din fonnele cele mai pom- 
poase musicale. La înoeputnl secl. XYU apar 
cele dîntâiu concerte bisericesci, prin Yiadana, 
care dâ acest mune la compositiuoi vocale, in 
cari doué sau mai multe voci ocupâ succesiv 
primnl rang, trecêndu-çi nna alteia importanta 
melodicâ, discntând oarecum, de onde pare câ 
ar veni nnmele de C. (ital. concertare s a dis
cuta). Câtrâ sfîrçitul secl. XYII apar C. in
strumentale, compositinni scrise în stil concer
tant, pentru un numér mai mare sau mai mic 
de înstramente, nnmindu-se ConcerHno, când 
erau pentru un mic numër de instrumente, çi Con
certo grosso, pentru un grap mare. Aceste C. 
de corner à, apar prin G. Torelli. Cn timpnl for
mels vechi concertante dispar, çi în C. modem 
vedem nn singur instrument t>nênd primnl rang 
(de obiceiu piano sau vioUna) çi orchestra acom- 
paniindn-L Nnmele de C. se. dà âneâ la ori .ce 
anditinne mnsicaiâ datâ, în afarâ de reptesen- 
tatiuuile teatrale san servicinl religios, de unnl 
sau mai mnlti musicanti. Institnirea acestni fel 
de C. vine câtrâ sfirçitiil secl. XYU, çi pare câ 
pentru prima-oarâ în Angiia. In Francia vedem 
infiintàndn-se câtrâ 1725 C. spirüuàle prin .A 
Danican Fhilidor. Acestea erau date în septé- 
mânile delà Pasci, când teatrele erau închise. 
Dintre societâtile de concerte din timpii mai noui 
se hoenrâ de o repntatiune universalâ : Soc. C.-lor 
delà Gewandthaos, la Upsea, fnndatà 1781 ; Soc. 
Amicii Mnsicei, laYiena, fundatâ 1812 ; Soc. filar- 
monicâ, la Londra, fundatâ 181.3, çi Soc. Con- 
servatoralni, la Paris, fundala 1828. lostitntinoi 
de C. mai noui sûnt cele delà. Crystal-Palace 
(Londra. 18.55); Soc. generalâ a mnsicantilor, 
fundatâ în Germania la 1859 çi dând annal im
portante anditnmi în diferite oraçe. G. populare, 
înfiintate la 1861 în Paris, prin Pasdelonp, an 
contribnit mnit la popnlarisarea îu francia a 
compositinnilor raanlor mâiestri. Dupa modelnl 
lor s’a îuSinfat C. de Châtelet (1874) de Co
lonne, çi Nouele C. (1880) de Urnonreux, etc. 
In Bom. se pot cita: C. sinfrmiee iofiintate la 
Bucuresci sub direetnmea lui B. Waehmann în 
1866; numéral lor a trecut preste sntâ; ele an
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un Immos inventai de opeiele executate çi au 
Gontribuit eu adevërat a face ounoscute în Bu- 
curesci parte din capodoperile sinfonioe ale ma- 
iestrilor apusului. Se da numele de C. istoric la 
auditiuni, în cari se exécuta m\isicâ de a mâies- 
trilor secolilor trecuti sau dintr’o epoeà anumitâ, 
precedatâ de obiceiu de o conf erintâ criticâ. Pare câ 
numele apare pentru prima-oarâ la Paris, prin 
Fetis (1832). [T. C.]

Conoesiune, flat.J 1) aoordarea unui privilegiu ; 
2) renuntaie la pârerea sa, cedarea dreptului 
sëu (în discusiumj.

ConcettI, Citai.) cugetâri, idei brillante farâ 
fond real, frase, metafore.

Concha, (lat. = scoicâ), in arcbitecturâ v. Apsida.
Concha, Victor, jurispmdent magli., n. 1846; 

$i-a fâcut studiile la univ. din Budapesta si Viena. 
1874 fù numit prof, la univ. din Cluj, 1892 trecut 
la cea din Budapesta. 1886 aies membru al Acad, 
magh. Opéré; ludicatura administrativâ în re
port ou constitu(ionalitatea çi dreptul individual, 
(1877); Libertatea individualâ çi parlamenta- 
rismuJ în Ânglia, (1888); Egemonia dreptului 
ungar, (1891).

Concha, 1) C., Don Manuel Crutierrez de la G., 
Marqués del Dmro, general span., n. 1808 în 
Cordoba din Buenos-Aires ; s’a distins în luptele 
eu Carlistii în mai multe rânduri; a luat parte 
la rescoala contra regen(ei lui Esparleros (1841) ; 
1873 a eliberat orasul Bilbao de asediul Carüçtilor. 
1 1874 la Estella lovit de un glon(. 2) C., Don 
José, Marqués de la Habana^ general si om de 
stat span., n. 1810; a fost in diferite rânduri 
comandant în Cuba (1849—52, 1872—75), 1862 
ambasador în Paris, 1863—64 ministru de res- 
boiu. f 1895 în Madrid.

Conoholda, (grec.) de forma capacului de scoicâ, 
O curbâ geometricâ oare a fost inventatâ de Ni- 
comede, pentru a puté inséra 2 medii propor- 
(ionale între douë lungimi date, ceea ce îi era 
necesar la deslegai-ea faimoasei problème a du- 
plicatiunii cubului si a trisec(iunii arcului.

Conchos, aflueut pe dreapta al riului Rio 
Grande în Mexico (America), isvoresce în Sierra 
Madré; 480 km. lung.

Conchyliologia, soiin(a care are de obiect stu- 
diul si Glasifica(iunea coquilelor.

Conolergerie, (franc.) locuin(a portarului ma- 
rilor edifleü publics sau private. In spécial se 
înfelege sub C. o temni(â lângâ palatul justifiai 
din Paris, renumitâ de pe timpul marei revo- 
lufiuni frc., càci aici au fost detinute o mulfime 
de personne niarcante, între cari regele Ludovic 
XVI si regina Maria-Antoneta.

Conciliabul, conventicul (v. ac.)
Concilia^iune, unire, împâcare.
Conclliu, adunarea mai marilor bisericei, finutâ 

sub presidiul capilor legitimi spre a defini, eu 
autoritate de sus, afaceri si lucruri bisericesci. 
G. eeumenie sau general, adunarea tuturor epis- 
copilor, convocatà de câtrâ capul suprem al bi
sericei universale, sau cel pufin eu învoirea lui, 
presidata de el sau de delegafii sèi s> aprobatâ 
de acelasi cap suprem. Bis. catolicâ recunoasce 
de adevërate 19 C. ecumenice, iar cea ortodoxà 
orientalà numai pe cele septe dintâiu. C. par- 
ticular este: a) nafional, cànd se adunâ epis- 
copii unei nafiuni sau a unei pârfi a lumii sub

presidiul. patriarebului sau a primatelui 1er; 
b) provincial, când se adunâ episcopii unei pro- 
vincii sub mitropolitul lor; c) diecesan, numit 
si sinod, în care se adunâ preofii unei diecese 
sub presidiul episcopului pentru a délibéra afa
ceri referitoaro la diecesa lor. In aceste sinoade 
însà preofii au numai vot consultativ. In bi- 
serica rom. unitâ se fin din cànd în cànd si
noade diecesane, dupâ norma dreptului apusean, 
iar gr.-or. din IJngaria fin sinoade si congresu 
provinciale mixte, (v. Sinod.) [Dr. I. Eadu.]

Concinl, Goneino C., v. Ancre.
Concis, laconic, scurt si cuprin4ëtor.
Conclave, ediflciul întoomit pentru convenirea 

cardinalilor spre alegerea papei, de asemenea C. 
se numesce si însasi convenirea lor spre acel scop. 
Cardinalii se închid în C. s* stau sub pazâ, ca sa 
nu poatâ comunica nici verbal nici în scris eu per- 
soane stràine, pânâ ce se va fi întrunit Jiiajoii- 
tatea voturilor în aceeasi persoanâ, oaro se pio- 
clamâ de aleasâ. Cardinalii întrâ în C. la 10 (}ile 
dupâ moartea papei ori în prima i}i dupa în- 
mormêntarea lui ; daeâ în cele dintâiu 3 4>le 
alegerea nu se face, li-se dâ vipt tôt mai frugal, 
pânâ ce la urmâ li-se servesce numai pane, vin 
si apâ. Viptul se servesce în C. pe fereastrâ sub 
controlâ. Institufiunea aceasta s’a întrodus în 
secl. XIII, spre a nu se amâna alegorea papei 
timp îndulungat si spre a împiedeca infiuenta 
externâ. Ca lege s’a proclamât C. de Gregoriu X 
(1271—76) la 1274 prin constit. II de electione 
et electi potestate,(Marsi Tom. XXIV, p. 81—86.)

[Dr. la. Marou.]
Conclusiune, (lat.) încheiere; în retoricâ în- 

cheierea unui diseurs ; în logicâ v. la Silogism.
Concordat, convenfiunea solemnâ ce o în- 

cheie papa, ca capul suprem al biseiicei oatolice, 
eu domnitorii lumesci pentru regularea afaoe- 
rilor bisericei oatolice în statele aoestora. C. ca 
pact bileteral obligâ pe ambe pâr(ile. Papa con
cédé statului anumitâ influent à în afacerile bi- 
serioesci temporale, iar domnitorul, resp. statul 
garanteazâ în sfera sa de competintâ drepturi 
bisericei. C. publient de papa obligé pe catolioi 
ca lege bisericeascâ, iar publioat de regimul civil 
obligâ pe oetâteni ca lege civilâ.

Goncordat se numesce si învoiala între falit 
si creditorii sëi. C., dupâ Cod. coin. rom. (art. 
843—858), se poate face în ori ce stare a pro- 
cedurii falimentului eu învoirea creditorilor, cari 
represintâ cel pufin a/4 ale creantelor verificate 
sau admise provisor.

„Concordia“, societate politicâ a Eumânilor din 
Buoovina, înfiinfatâ la 1881 de prof. 1.1. Buinbao, 
eu câfiva alfii, eu scopul de a clesvolta libertatea 
politicâ si individualâ; de aînsufleti simtul pentru 
binele comun ; de a destepta interes pentru via(a 
politicâ nafionalâ; de a instruî poporul despre 
drepturile si îndatoririle lui patriotice si politice; 
de a întâri consciinfa de stat, si d° a apéra au- 
tonomia (erii. Membrii comitetului aoestei sooie- 
tâfi se arëtarâ activi la îiicoput, dar curànd se 
potolirà, dând semne de viatâ numai eu oca- 
siuuea alegerilor în consiliul oonmnal din Ler- 
nàuf si în caméra legislativâ a ferii. La oarecare 
viafâ si insemnàtate se avèntii C. din Mart. 
1892, când o adunare mare, compusâ din toate 
pâturile poporului, s’a proclamât partid nafiona 
românesc si a déclarât, cà eu tofii întrâ in so-
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cietatea politicâ C., çi cà de aci iaainte o con
sidéra ca pe singnra 1er représentante.

[Dr. I. G. Sbiera.]
„Concordia“, diaT politic, apârut în Budapesta 

18bl—1869. Depntafii rom. delà dicta nng. din 
1861 se ocupau eu idea de a înfiinta un jurnal 
pol. rom. în capitula Ungariei, însâ nu au putut-o 
réalisa din causa, eâ în scurt tinip dieta a fost 
disolvatâ. Atunci Sigism. Pap, pe acel timp ca- 
pitan supr. al district. Cetâtii de piatrâ, a în- 
fiintat C., ca organ al partidului national rom., 
din care fàceau parte toti deputatii rom. farâ 
considerare la partidele dietale, câror apai'tineau. 
Primul numër a apamt la 15 Aug. 1861. Re- 
daotorii erau: Al. Roman, Part. Cosmaçi loachim 
Mureijan, acegti din urmâ însâ, vëdênd tin ut a 
dubioasâ a editorului, care voia sa presinte C. 
ca organ national çi în acelaçi timp avea anga- 
jamente fàtâ eu guvernul ungar, s’au retras la 
1862, iar Al. Roman, care câtva timp subscri- 
sese foaia ca prim-redactor, de asemenea s’a re
tras mai târ(jiu çi a înüintat jumalul »Pedera- 
tiunea» (15 lan. 1868). Dupa retragerea lui AI. 
Roman C. a mai apârut din când în când, çi în 
urma tinutei sale dubioase, lipsità de sprijinul pu- 
blicului cetitor, a îneetat la 1869. C. la început 
a fost un jurnal bine redactat, apârea de douë ori 
pe septâmânâ çi a fost cel dintâiu organ rom. de 
publicitate, care s’a tipârit întreg eu litere latine.

„Concordia“, societate comerc. românâ înfiin- 
tatâ 1896 în Sibiiu de cercurile conducëtoare 
ale bàncii »Albina<, eu un capital de actiuni de 
1(X),000 fl. Urmâresce scopnl de a încuraja co- 
merciul roman în TJng., servind pe comerciantü 
delà tearâ eu niarfâ bunâ çi ieftinâ. Are un 
depou mare în Sibiiu çi o filialâ în Fâgâraç. 
Dupâ esemplnl C.-ei s’an înfiintat în Trs. 1897/8 
âneâ douë societâti rom. eu asemenea scop : »Co- 
merciantnl« în Bistrita çi »Mercur« în Dcj.

Concret, (lat., concresent), aplicat asnpra na- 
tnrii denotâ toate obiectele, ce le putem cuprinde 
eu sensurile noastre; aplicat la cunoscinfele 
noastre, înseamnâ întnitinnile, imaginile, ideile 
sensuale, en un cuvent cunoscintele ce le câçtigàm 
nnmai en ajntoml sensurilor (au(}, vë(J, pipâit, 
miros, gust) noastre despre obiectele din Inme. 
C. este deci opus cuvêntulni abstract, (v. ac.)

Coneufainat, câsâtorie nelegitimâ. (v. ac.)
Concupiocenta, înclinarea omului de a pofti 

bunnri sensuale. în contra ordulni dictât de ra- 
tinne. In C. se disting miçcârile prime sau in- 
volnntare, cari se nasc fâra voia omului (motus 
primo-primi) çi miçcârile semiplene (motus se- 
cnndo-primi), la cari çi vointa consLmte în câtva. 
(Cf. Dr. I. Itotin, Etica creçtinâ. Blaj, 1877, § 12.) 
^ Conenrenta, întâlnirea Incmrilor sau
întêmplârilor; rivalitatea între mai multi, cari 
tind la acelaçi scop ; în deosebi rivalitatea pro- 
dncentilor çi ccmerciantilor en privire la cali- 
tatea sau prêtai màrfurilor. C. este o consequentà 
naturalà a libertàtii muncii çi contribue multa 
face ca munca sâ fie productivâ çi ca produc- 
tranea sà fie mai bnnâ. (Ct Idieru, Stud. de econ, 
pol. Bue., 1895, I 167.)

Conçurs, tupta concurentilor pentru an premiu 
sau pentru o fancthme. C. pentru functinni se 
^ pria eiamene, san nnmai prin certifleate çi 
opéré pablicate. Se dâ nomele de C. çi la fali- 
mente (v. ac.)

Concwsul mai muUor infracfiuni, (Conoursus 
delictorum), se ivesce atunci când un inculpât 
este dot în judecatâ pentru mai multe crime 
sau delicte. Dacâ infroctiunile vor fl de naturâ 
deosebitâ çi supuse la pedepse deosebite, atunci 
se va aplioa numai pedespsa mai gréa; iar in casul 
oontrarmaximulpedopsei.(Cod.pen. rom. art. 40; 
Leg. pen. ung. cap. VIII.) V. çi art. Récidiva.

Concuslune, denumitâ în Cod. peu. rom. »Ne- 
dreaptâ luare sâvîrçita de functionarul public*, 
constitue un delict propria (}is dat în competinta 
tribunalelor ordinare, (tribunalele corectionole). 
C. este 0 perceptiune ilegalâ de drepturi, taxe, 
contributiuni, bani, venituri pnblice eau comu- 
nale, fâcutâ, prin abus de putere çi. ou sciiuta 
ilegalitâtii actului, de eâtrâ perceptorii func- 
tionari publiai, ofîcierii publiai sau însârcinatii 
lor. Primul element al acestui delict constâ lu 
calitatea oflcialâ çi publicâ a agentului, câci 
numai acel investit eu dreptul çi puterea de a 
percepe o toxâ eau un venit. poate comité un 
abus de autoritate prin perceperea faCuta în 
afarâ de limitele legali; al doilea element constâ 
în ilegalitatea perceptiunei, pria urmare în 
perceperea uoei taxe sau venit oeprevëfjut de 
lege sau de un regulament, în sfîrçit al treilea 
element este caractérisât prin Boiinta, ce are 
açentul delictului, câ perceptiuuea fàcuta de 
dinsul sau ordonatâ numai este ilegalfi, ceea ce 
inlâturâ erorile materiale sau folsele interpre- 
tatiuni de dispositiuni legale. Pedeapsa delictului 
de C. este dublâ, pentru fanc[lonarii public! 
înehisoare delà 2—3 ani çi amenda (o attumitâ 
parte din suma restitutiunilor çi a daunelor in- 
terese), iar pentru însârcioajii lor, pe lâugâ 
amenda arâtatâ, înehisoare coreçtionalâ delà 
6 luni pânâ la 2 ani. Culpabilii mai sûnt Bupnçi 
âneâ la o pedeapsa aocesorie: pierderea dreptulai 
la pensiune.

Condao, (grec, kontakiou), imn bisericesc, in 
care într’o formâ concisa se cuprind landele çi 
preamâririle vr’unui sfânt, ori insemnâtateadog- 
maticâ çi moralâ a serbâtoarei ce se celebreazâ.

Condamnare, în dreptul penal hotârîrea, prin 
care instanjele represive pronuntâ contra in- 
culpajilor sau acusatilor o pedeapsa. C. se pro- 
□iin{â fie in présenta incnlpatulni sou acusatolai 
çi dupâ ce çi-a suB(inut apërarea, fle în ab
senta inculpatului sau acusatuloi (în coatnmacie), 
dacâ se constata câ a fost legalmente citat, adecâ 
dacâ se constata câ procedura de chiemare îna- 
intea instaojei sesisate a fost îndeplinitâ conform 
legii. C. penalâ cuprinde pedeajMa prevé^utâ de 
lege çi aplicatâ de jndecâtor in margiaile pu- 
terii sale legale, despâgnbirile civile formulate 
de partea vâtëmatâ, care s’a constitait parte 
civilâ, preenm çi clueltuelile de procednrâ pe
nalâ fâcute eu ocasiuoea urmârirei. O C, penalâ 
poate cuprinde, în casnrile determinate de loge, 
pe lângâ pedeapsa principalâ çi o pedeapeâ ac- 
cesorie, enm necapacitâtile sau exejaderile din 
oarecare drepturi civile, politice çi din functinni 
publiée, preenm çi confiscatiunea specialâ a lu- 
crurilor produse prin infractiunea pen^â sau 
cari an servit la comiterea infraepunii, câod 
a ces te Incrnri sÛnt ale autorului sau compüoelni.

C«ndé, 1) C,, o fortâreatâ în départ, franc. 
Nord, en 3586 loo.; C. sur Noireau, cetate în 
départ franc. 'Calvados, eu 6161 loc.
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Condé, O Unie lateralâ a casei domnitoare frc. 
de Bourbon (v. Bourbon) nuniita astfel dupa 
castelul C. De aceastâ famille se tin:

1) Ludovic I de Bourbon, print, înteineie- 
torul casei C., fîul niai tinër al lui Carol de 
Bourbon, duce de Vendôme, frate eu Antoniu, 
rege de Navarra ; n. 7 Maiu 1530 în Vendôme, con- 
ducëtorul Hugenotilor, fù bâtut la Dreux 1562, 
iar în 1569 la Yarnac, facut prisonier, fù îinpuçcat 
de conducëtoml gardei belvetiane, Montesquieu. 
Biul sëu prinful Henric I, n. 1552 conduse si 
el pe Hugenoti dar mûri âneâ în 1588, precum 
se presupune otrâvit de nevasta sa.

2) Ludovic II de Bourbon, print, numit si 
Marele G., n. 1621, nepotuJ printului Henric 1, 
bâtù pe Spanioli în 1643 la Rocroi, pe generalul 
bavarez Mercy la Allersheim, pe urmâ luà co- 
manda supremâ preste armata spaniolâ; dupa 
pacea pireneica 1659 se reîntearse în Francia, 
conduse trupele la lupta în ferile de jos, dâdù 
lupta nedecisâ delà Seneffe, luptà si în Gerinania 
si mûri .la 1686 în Fontainebleau.

3) Ludovic losif de Bourbon, print, fiul du- 
celui Ludovic Henric, n. 1736, în 1787 membru 
al adunarei notabililor, paras! la 1789 Francia, 
organisa pe spesele proprii o armata a emigran- 
tiloi', la 1797 ajuns în serviciu rusesc, primi delà 
Paul I marele priorat al ordinului maliens, 
luptà 1799 în Elvetia contra Francesilor, dupa 
paoea delà Luneville (1801) fù silit a disolva 
corpul sëu de armatà, se întoarse la 1814 eu 
Ludovic XV111 în Francia, f 1818 în Paris.

4) Ludovic Henric losif, duce de Bourbon, 
print, fiul lui Ludovic losif s* oea din urmâ 
odraslâ din aceastâ casâ, n. 1756, seduse pe 
Louisa Maria Teresia, ducesâ de Orléans din mâ- 
nâstire si se câsâtori eu ea, se alià la corpul 
de armata al tatâlui sëu, trâi 1800—14 în Anglia, 
delà 1817 trâi în relatiuni intime eu nevasta 
adjutantului sëu si în 1830 fù afiat spânzurat 
în odaia sa din castelul st. Leu. Lâsà erede pe 
fiul lui Ludovic Filipp, duce de Aumale.

Condensa|liine, fenomenul fisic în care va- 
porii din aer, în stare de vapori nesaturati, dând 
preste supruafa unui corp rece, prin scoborirea 
temperaturii devin saturati s> atunci se depun 
pe suprafata acelui corp sub formâ do mici picâ- 
turi. In acest niod se explicâ formarea de pro- 
moroaeâ pe pâretii unui pâhar eu apâ rece în 
timpul verei, sau câderea rouei, etc. Pe cuno- 
scinta acestiü fapt e basatâ operatiunea numitâ 
a destilatiunii (v. ac.). (V. si Coinprimare.)

[V. C. B.]
Condensator, (electricj un aparat constituit 

din doi conductori separati prin un dielectric, 
unui din ei. 4>s colector, comunicând eu o sor- 
ginte de electricitate, iar celalalt, 4is condensor, 
eu pâmêntul. Capacitatea unui C. variazâ dupâ 
natura dielectricului. Un C. plan e constituit 
din douë armature metalice plane eu bordurile 
rotun<}ite, un conductor sferic din doué arma
ture metalice sferice, concentrice, etc. Un C. 
industrial e compus din foi de cositor, separate 
între ele prin cartoane parafinate si cuplate în 
cantitate. Când colectorii mai multor C. sûnt 
legati între ei, s* de asemenea condensorii, astfel, 
încât se constitue ca un singur C., se (Jice câ 
sûnt cuplati în cantitate. Mai miilti C. sûnt 
cuplati în sérié când sûnt legati ûntre ei astfel.

încât colectorul unui oarecare dintre ei sa fie 
légat eu condensorul precedent, iar condonsorul 
lui eu colectorul urmâtor.

Condillac, Etienne Bonnot de Mably, n. 1715 
în Grenoble ; unui din principalii filosofi francezi 
din secl. XVIII. Prin »Essai sur l’origine des 
connaissances humaines® (Amsterdam, 1746) con- 
tribui la lâtirea în Francia si la desvoltarea ideilor 
filosofice ald englezului Locke, înîntelosul càroia 
întreg confinutul consciinfei noastre se datoiesce 
impresiilor sensuale. Prin ^Traité des sisfèines» 
C. ia posifie contra tuturor sistemelor filosofice, 
cari nu pleaeà delà experinfà. Prin «Ti’aité des 
sensations» si «Traité des animaux» C. devine 
unui din principalii representanfi ai filosofiei 
sensualiste. Mai amintim»Logica«, manual pentru 
Scoale. Operele complété ale lui C. au apânit în 
maimulteedi(ii în limbafrc. (Paris, 16 toin.1824.)

Condiment, substanfâ ce se pune în alimente 
ca sâ le dee gust plàcut. Exista C. din toate trei 
regnurile naturü. Se considerà C. : untuia, untui, 
oleurile de plante, sarea, ofetul, alannlia, zabârul, 
raierea, usturoiul, ceapa, etc.

Condi|ional, (gram.) v. Mod.
Conditiune, natura, starea, calitatea unei per- 

soane sau unui lucru; aceea delà ce depinde un 
altceva (conditionat) sau ceea ce trebne sâ pre- 
meargâ ca sâ poatâ avé loc altceva. (V. hipo- 
tesa.) — In înfeles juridic: eveniment viitor çi 
necert, delà care depinde perfec(iunoa unei obli- 
gafiuni. C. casuald, ce depinde delà intêmplare, 
hasard; C. potestativà, eveniment pe care 
ori care din contractanfi poate sâ faeâ sâ se 
întêmple, ori poate sâ-1 îrapiedeoo; C. mixtà, 
ce depinde atât delà voin(a unui contractant cât 
si deodatâ delà aceea a unei alte persoane; C. 
imposibilà, (sau contrarâ bunelor nioravuri, sau 
proibitâ de lege) este nulâ si desfiinteazà con- 
ven(iunea ce depinde de dînsa; C. suspensioà, 
care supune perfectiunea unei obligatiuni 
la un eveniment viitor si necert; C. resolutorie, 
care supune desfiin(area obligatiunii la un 
eveniment viitor si necert.

Condor, (Sarcorhamphus gryphus), cea mai 
mare pasere râpitoare din fam. Vulturidae, eu 
cap si grumazi golasi ; pe cap eu o creastâ càr- 
neasâ, iar de fàlcile inferioare îi atîrnâ nisoe 
lobuli cârnosi ; corpul svelt, aripile lungi s> as- 
cu(ite, coada lungâ; oiocul scurt si puternic, falca 
superioarâ cârligatâ la vîrf ; degotele eu ghiare 
puternice. Penele preste tôt sûnt negre ou lustru 
suriu, gulerul din péri lânosi, este alb. Lung. 
tôt. 102 cm., 1. arip. 115 cm., 1. co4ü 37 cm. 
Petrece în regiunile înalte ale An4ilor (America) 
delà Quito pânâ la 41° lat. sudicâ, în grupe de 
câte 40—45 indivi4i, nutrindu-so eu mortâoiuni 
si animale vii ; cuibâresce în locuri neumblate, 
pe pâmêntul gol.

Condorcet, Jean Anton Nicolas, marms, 
matematic, filosof si om politic fraucoz ; n. 174a, 
fâcù studii matematice; ajunse la 1769 membru 
al Academiei de sciinfe ; la 1777 secretarul ei, 
iar la 1782 membru al Academiei franoeze. 
Lucrà eu enciclopedistii si mai .aPüi. ca r?v0!u" 
(ionarii. Ajuns în adunarea legislativâ fu aies 
presedinte. Ca députât fâcù parte dm giupa 
girondinilor, dupâ a cârui desfacere S1 “ 
despoiat de toate benefîciile. Arostat la 179 
otrâvi în închisoare. Scr. : Essai sur le cac
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intégral, 1765 ; Mémoire sur le problème des trois 
corps, 1769 ; Tableau historique des progrès de 
l’exprit humain, 1794. Insemnâtatea lui a fost 
mai eu samâ pe teren politic. Multiplioitatea oou- 
pa{iunilor sale 1-a oprit sa aibâ profunijimea 
oerutâ pe terenul soiintelor si literelor, iar mo- 
deratiunea caracterului sèu, într’o epocâ.asade 
violenta oa aoeea a revolutiunii franceze, i-a 
fâcut reputatiuuea de om slab s> nehotàrît.

[PL]
Condottieri, conduceton de trupe mercenai'e 

in resboaiele ital. în secl. XIV—XV. Intre cei 
mai vestiti au fost Francise Carmagnola si Franc. 
Sforza, ajuns duce de Milano.

Condrit, nume dat de G. Rose meteoritelor.
Condroz, finut fructifer îu Belgia, lângâ ter- 

mural drept al rîului Maas.
Conduc, un mare lac in Basarabia, j. Akjer- 

man, despârtit de Marea Neagrâ printr’o limbà 
de nSsip, care formeazâ o peninsula. La partea 
delà nord a lacului C. sau Sasic se varsâ apele 
rîurilor Cogâlnic si Sârata.

Conductibilitate, proprietatea corpurilor de a 
lâsa sa treaeâ prin ele diversele miscâri vibrâ- 
toai e, cari constitue diversele forte 8sice, precum ; 
câldura, electricitatea, etc. S’au constrait diverse 
scâri de C. pentru diversii agenti fisici. Asa: 
cel mai bun conducëtor de câldura este argintul ; 
însemnând eu 100 C. argintului, celèlalte vor 
avé : cupral 77‘6, aurai 53'2, etc. cel din urmâ 
fiind bisrautul eu 1-8. Pentru electricitate avem 
de asemenea cel mai bun conductor ai'gintul, 
dupa care urmeazâ: cupral, aurai, zincul, pla- 
tina, fierai, etc. Aerul fiind cel mai bun isolator 
sau dielectric. [V. C. B.]

Conductoare, fesêturà-, (botan.) o tesêturà for
mata din celule disociate, eu continut granules, 
bogat in substante de reservà (amidonate, zaha- 
roase), ce se gâsesce în intericrul stilului, pe 
stigmat, si se continua pe marginile carpelului, 
unde sûnt purtate ovulele. Rolul ei este de a 
hrâni tnbul polenic, de a-i ajuta crescerea, si 
a-i pennite sa vinà pânâ la ovul, spre a-1 fe- 
cunda. Tôt C. e si tesètui-a ce formeazâ leumul 
(tesëturâ vascnlarâ si elemente mecanice) si li
beral (tesëturâ liberianâ: tuburi ciuruite si ele
mente mecanice) delà plantele vasculare ; prim^ 
conducênd lichidul absorbit la nivelul râdâcinei, 
pânâ in franze; secunda, substantele plastice, 
sintetisate mai aies în frunze, pânâ în anumite 
regiuni ale plantei. Ambele aceste tesëturi mai 
au si roi mecanic, de sustinere pentru plantâ.

Conductori electrici. Un curent eleetne nu 
poate circula daeâ circuitul întreg nu este con- 
stitnit din corpuri bune conducëtoare ale electri- 
citàtii. La distributiunea energiei electrice cn- 
rentnl pleaeâ delà goneratoral curentulni spre 
recejptor prin un fir metalic, (Jis C. positiv, în- 
torcêndu-se apoi delà receptor spre generator 
prin un ait fir metalic, (Jis C. negativ; însâ în 
spécial la eurent! alternativi polifasi vin între- 
buinta^ atâti conductori, câti sûnt acesti cnrenti, 
intorcêndu-se apoi toti la generator prin un 
singnr C. de întoarcere, care se poate chiar su- 
prima, intensitatea curentulni în acestafiindnulâ. 
Când C. sûnt aeriani, pentru evitarea pierderilor 
de electricitate prin obiectele eu cari sûnt în 
contact, sûnt snportati de isolatoii, când C. sûnt 
in contact eu alte corpuri conducëtoare sau eu

pâment ele vin acoperite eu materii isolante, 
(v. Cablu.)

Conduplicat, (botan.) organ îndoit în lungime 
în douë jumëtâti apropiate; s. e. frunzele tinere 
din mugurii delà Cires, Migdal ; foliolele tinere delà 
Salcâra, Trandafir ; cotiledoanele delà Varzâ, etc.

Conduplicatio, v. Anadiplosis.
Condurul-Doamnei, numele românesc al plantei 

Tropaeolnm majus L. (v. ac.)
Conduti sau Gondrifa, mânâstire în Basarabia, 

la distantâ de 25 km. de orasul Chisineu; este 
asezatâ pe pârëul Catorga si încungiuratfi din 
toate pârtile de munti si pâduri. Istoricul mânâ- 
stirei e necunoscut, desi ea a existât déjà pe 
la 1790.

Condyloma, nisce ecrescentepesuprafatapielei, 
cari seamânâ eu negei, consistând din tesut de 
legâturâ acoperit eu epitel. Se ivesc pe piele 
si mucosa în atari locuri, unde e expusâ la iri- 
tatiuni prin secretiuni veninoase, precum ble- 
norrheâ, syphilis s- a. Uneori ajung o mâriine 
considcrabilâ si seamënâ eu o rosâ de carfiol. 
Ce se atinge de contagiositate unii specialisti o 
afirmâ fârâ îndoialâ pentru C. ce derivâ din 
syphilis. [Dr. Pop.1

Conexiune, (lat.J actiunea de a lega, uni lu- 
crurile între ele; resultatul acestei ac(iuni; în 
sens figurât: înlân^irea unor lucrari ou alte 
luerari. v. si No*-

Confarreatio, fiat.) la Romani o formâ veohe 
patricianâ a îneheierii câsâtoriei, la care, în 
présenta preofilor si a 10 mariori, se aducea 
jertfâ de bucate (far) lui lupiter.

Confederaflune, flat.J aliantâ, uniune între 
State. (V. art. Federatiune si Alian(a) Confederafi, 
aliati. In resboiul civil amer, delà 1861—65 nu- 
mire datâ ahantei séparatiste a statelor sudice 
în opositiune eu Federalistii, aderentii Uniunei.

Conferen|a, convorbire, consultatiune, prele- 
gere; aduuare de îndreptâtiti, interesati ori în- 
sârcinati, pentru a se consulta asupra afacerilor 
lor comune. In limba diplomaticâ C. represen- 
tanfilor diferitelor State, când desbat chestiuni 
mai importante si se întrunesc nu numai pentru 
consultare, ci si pentru a décidé, se numesc 
Congrese (v. ac.)

Conferenfa în înteles bisericesc este aceea 
ouvêntare sacrâ, prin care adevërurile roligioase 
se tracteazâ mai aies din punct de vedere filo- 
sofic, sciintific, politic ori social, spre a le face 
pe calea aceasta accesibile la clasele de oameni 
culti si civilisati, darâ necredinciosi. C. sau îm- 
braeâ forma prelegerüor publiée poporale, sau 
a discursnrilor erudite, dupâ gradul de cnltnrâ 
a auditorului, pentru care sûnt destinate. C. cru
dité se tie niai nies în orase mari. Forma de 
acnm a dat-o C.-lor erudite archiepiscopnl de 
Paris, Fi’aissinous (t 1849), prin célébrai séu ours 
de prelegeri filosofice-teologice. I-au unnat La- 
cordaire, Ravignan, Ventura, Félix, etc. [—]

Conférence didactice. In Rom. prin legea de 
organisare a învëtàraêntului primar a ministrilor 
Take loncscu (1893) si P- Poni (1896), s’a ré
gulât ca pentru ameliorarea metoadelor sa se 
tinâ C. didactice generale si partiale. C. gene
rale se tin odatâ pe an în August delà 16—23 
snb presedinta revisorului de jndet. lau parte 
la ele învëtàtorii si institutorii. Chestiuime de 
discutât se anuntâ din vreme de câtrâ ininistru
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pria inspectoiat. C. partiale se tin în fleoare 
septêmânà pe cercuii çcolare, câte 16 iDstitutori 
maximum. De curând s’au sentit învëtàtorii de 
a se întruni în G. partiale în vacantele Paaoelui 
ÿi'Cracianului, gàsiodu-se nepracticâ çi îngreuie- 
toare aoeasta obligatie. C. partiale par a nu fi 
fost întelese în spiritul 1er, dé aceea n'au dat 
roadele necesare çi sûnt frecuentate în silà, din 
care causa çi autoritàtile nu le dau atentiunea 
cuTenitâ. [G. Gh.]

Conferire, (în dreptul canonic), darea unui 
beneficiu bisericesc. Dreptul de a conferi bene- 
ficiu este ordinar çi în bis. catolica compete 
pontificelui, eu privire la benef. mari, çi epis- 
copului eu privire la cele mici în diecesa sa, 
iar extraordinar când cineva în vîrtutea unui 
titlu spécial are dreptul de a conferi un bene
ficiu. C. se <}ice liberd când confereutele este 
indépendant în exercitarea dreptului sëu, çi ne- 
cesarà când trebue sa coufereascâ beneficiul unei 
personne presentate de o a treia persoanâ.

[Dr. I. Radu.]
Conferva L. (botan.), gen de Alge vereji din 

fam. Ulothricbacee ; tràiesc în apele dnlci, statâ- 
toare, în mari cantitâti. Corpul lor e format din 
filamente simple, compuse din celule eu 1 nucleu ; 
celula delà basa e ca un picior ce sustine restul 
filamentului. Se înmultesc pnin zoospori eu un 
cil ; iar reproduccrea prin ouë nu li-se cunoasce.

Confervacee, (botan.) subordin de Alge vereji 
(Cblorophycee), eu aparat vegetativ filamentos, 
nlamentë simple sau ramificate, ori ca o lama, 
sau suprafatâ formata dintr’un plan de celule, 
sau e masiv, format din mai multe planuri de 
celule. Acest aparat vegetativ e format sau din 
celule eu un nucleu sau din articoli (celule eu 
mai multi unclei). Se înmultesc prin zoospori çi 
se reproduc prin ouë formate prin isogamie sau 
hétérogamie. Cuprinde mai multe familii: Ulo- 
thrichacee, Ulvacee, Ghaetophoracee, Oedogo- 
niacee, Coleochaetacee, Cladophoracee, eto. Trâ- 
iesc în apele dulci, în apa mârilor sau pe pâ- 
mêntul umed.

Confesar, mârturisitor sau duchovnic se (]ice 
acel preot, care e provë(}ut de episcopul sëu eu 
jurisdictiunea de a asculta mârturisirea sacra- 
mentalâ a credincioçilor çi pe cei pocâiti a-i des- 
lega de pêcate.

Confesiiine, locul de sub altarul principal sau 
din apropierea lui din biserica, unde sûnt açe- 
zate moBçtele sântilor martiri. Aça se numesce 
C. sf. Apostoli locul de sub altarul principal al 
bisericei sf. Petru din Borna, unde sûnt trupurile 
ap. Petru çi Paul. C. se numesce çi mârturi
sirea pëcatolor (v. ac.), mârturisirea credintei (v. 
simbolul credintei). Dupâ ce însâ cei ce mârtu- 
risesc aceeaçi oredintà de regulâ formeazâ o 
bisericâ, o sectâ, un cuit, C. se numesc toti cre- 
dincioçii cari mârturisesc aceeaçi credintâ. In 
spécial însâ sub numele de C. se înteleg mai 
multe simbole sau mârturisiri de credintâ, com
puse de câtrâ capii protestantismului, (C. angli- 
canâ, helveticâ, augustanâ, etc.)

Confesor, (lat. = mârturisitor) se numesc în 
bisericâ acei creçtini, cari în timpul persecutârii 
creçtinilor fârâ fricâ, eu bârbâtie au mârturisit 
çi adeverit credintâ çi legea lor, fârâ a-çi pierde 
pentru aceasta viata (ca martirii).

Confetti, (ital.J zaharicale, imîtatiuue de bom-

boane, eu cari se bombardeazâ publicul în oar- 
nevalul din Borna.

Confident, (franc.) persoanâ càreia i-.se înere- 
dinteazâ un secret. Confidenfiar, persoanâ care 
a primit o sumâ de bani sau altâ valoare eu 
angajamentul secret de a o da unei persoane 
anumite; cei ce (ineun beneficiu prin acest mijioc.

Confiniu, regiunea delà frontiera unei [cri. C. 
mititar, teritoriile limitrofe din Austro-Ungariu, 
cari în trecut aveau organisatiune mi li tara. (V. 
Grâniceri.)

Confirmatlune, (lat.) întârire, aprobare ; ca sa- 
crament, are în liturgia românâ denuinirua de 
sf. Mir (V. ac.). Protestantii nu recunoscean 
într’însul un sacrament eu putere de a conferi 
gratia, au însâ o ceremonie, care se întelege 
astâ(Ji de ordinar sub cuvêutul C. ïinerii în vérsta 
de 14—16 ani, iar fetele eu 13 ani se admit la 
0 instructiune specialâ reUgioasâ, asupra câreia 
trec un examen public, çi apoi se confirmâ de 
câtrâ pastor prinpunereamânilor çi rugâciune. Ce- 
remonia se terminâ prin cina dominicalâ (Abend- 
mahl). Tôt prin C. se primesc copii de alte con- 
fesiuni în biserica protestantà. (Cf. Hase, Hand- 
buch der prot. Polemik, ed. 3, pag. 365 un.).

Confisoare, o mësurâ curât penalâ iu casul 
când se aplicâ obiectelor, a càror posesiutie este 
licitâçi al cârei scop este reprimarea infractiunii 
(s. e. danfrile primite de functionarii mituiti, etc.), 
sau 0 mësurâ de politie çi de ordine publicà, când 
este ordonatâ çi pronuntatâ asupra obiectelor, a 
câror posesiune este ilicitâ (s. e. mësurile de 
greutâti false, beuturile çi alimentele falsificate, 
etc.), sau o mësurâ eu un caracter mixt de pe- 
deapsà çi reparatiune civilâ (s. e. conflsoarea, 
în profitul autorilor, a imprimatelorpublicate fârâ 
autorisatiunea autorilor). Efectul C.-ei este de a 
face statut, sau, în casuri spéciale çi determi- 
nate, autoritàtile publics, açeijàmintele publiée 
çi chiar persoana vàtâmatâ, proprietarul luoru- 
rilor confiscate. Aceasta e G. spedalà, care se 
aplicâ numai lucrurilor mobile çi în vîrtutea unor 
texte de legi ; ea se deosebesce de G. generalâ, 
în basa câreia statut devine proprietar eu titlu 
de moçtenitor al univeraalitàtü sau a unei paitj 
din patrimoniul condamnatului, C. care nu exista 
în legislatiunea românâ çi ungarà.

Confiteor, (lat. = mârturisesc), in biserica lat. 
formula eu care se începe la anumite ocasiuni 
(la începutiit missei, etc.) mârturisirea publicà a 
pëcatelor.

Confiagratiune,ftei.jînflâcârare ; pieireprmfoc.
Confiiet, (lat.) oioenire, colisiune (v. ac.)
Conformisti, (Gonfortners), protestantii engl., 

cari s’au supus celor 39 articlii ai bisericii épis
copale, din 1562.

Confrater, (lat.) confrate, coleg; titlu ce içi 
dau preotii protestant! între sine.

Confrère, (franc.) atftta oât confrater. Con
frérie, asociale de binefacere, de pietate.

Confrontare, (jur.) punerea martorilor in fata 
acusatului sau a altor martori çi ascultarea loi 
asupra faptelor, despre a câror îinprejurare au 
fâcut depunere sub prestare de jurâment. in 
scopul luminârii cause! çi spre^ a înlâtura in- 
fluintarea martorilor, fie prin întelegen intre 
dînçii, fie prin etâruintele acusatului insuçi, se 
ordoneazâ retragerea martorilor çi conduoerea loi 
într’o oamei'â destinatà anume, unde sûnt opiip
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sa comunice între ei sau afarâ. (Aceastà G. în 
Rom. este inter4isâ de lege înaintea judecâto- 
rulni de insti'uctiune, deoare-ce art. 70 Cod. 
pioc. pen. déclara, ca martorii vor fi ascultati 
pe rànd $i în nefiinta prevenitului).

Confuce, (Confueim, Cung-fu-ce, Cung-ceJ, 
Glosof chinez, ale oàrui înTëtâturi çi a(}i domi- 
neazâ în China; n. 551 a. Chr. în statul Çan- 
tnng. Incepênd eu anul 22 al vietii a trait mai 
mult în câlâtorii, câutând ca învëtàtor çi ca 
.sfetnic al principilor sa respândeascà doctrinale 
sale. C. a adunat ?i redactat veohile monumente 
literare chineze, Çu-king çi $i-king, pentm a 
servi de niodel în aoea erâ de decadentâ. Esenja 
uticei confuciane e: 1) umanitate, 2) justitie, 
3) bunacuviintâ, 4) întelepciune §i 5) credintà. 
Un roi însemnat a jucat çi pietatea ?i iubirea 
de copü. Bunâcuviinta ÿi pietatea sûnt princi- 
piile fundamentale ale viefii de stat çi morale 
a Chinezilor, din ele émana cultura specifioâ 
chinezâ. C. f 479 a. Chr. ; îndatà dupa moarte 
i-s'au ridicat temple çi i-s’au adus jertfe. A(Ji se 
a fia în fiecare oraç al Chinei temple de ale lui 
C. (Cf. Plath, C. und seiner Schiller Leben und 
Lehren, 1867—74.)

Confusiune, fiat.) încurcare, turburare, nedu- 
merire. In jurispradenfâ se numesce C. întâl- 
nirea în aceeaçi persoana a unui drept çi a obli- 
gâmêntului ce îi corespunde. Intâlnirea in aceeaçi 
persoana a dreptului de proprietate çi usufruct 
se numesce Consolidatiune.

Conç, munfi în paitea vesticâ a Africei de 
nord, intre Sudan çi Guinea super., pu tin ex- 
plorati pana acum ; din ace^ti munti isvoresc 
rîurile Sénégal, Gambia çi Niger.

Congaz, (turc. = satul sangelui), com. rur. în 
Rom., j. Tulcea, formata din 3 cât. eu 1800 loc. 
(Dicf. geogr. 1896), în mare majoritate Bulgari; 
are 3 biserici çi 2 çcoale eu 3 învëtâtori; loc. 
se.ocupâ eu agricultura, prâsiroa vitelor çi co- 
merciul; pe aici trece çoseaua naf. Tulcea-Con- 
stanfa; la 1829 s’a dat aici o luptà sângeroasâ 
între Turci çi Ruçi, de aiei nnmele corn. Cât. 
de reçedinfâ C. numërâ singur 1289 loc.

Congelatiune, treoerea unui corp din stare 
licliidà în stare solidà în urma scàderii tem- 
peraturei.

Congénital, înnâscut; s. e. morb C., morb eu 
care cineva s’a nâscut.

Conger, (zool.) gen de tipari fora solzi. Aici 
apartine G. vulgaria Cuv., care tràiesce în Marea 
Nordicâ çi în Océan ; carnea nu e prea gustuoasâ, 
de aceea se consuma rar.

Congestiune, (med.), v. Hyperaemia.
Congesiiunipulmonare, o sumà de procese pa- 

tologice, al câror început îl formeazâ hyperaemia 
pulmonarâ. C. aciivà : e causatâ de activitatea po- 
tentatâ a inimei, gazuri iritàtoare, schimbarea de 
temperaturâ sau schimbarea presiunii în torace, 
când aceea devine mai mica ca de comun, etc. 
G. pasivà: activitatea scâ4utà a inimei sau 
oâ sângele prin presiunea vinelor nu se poate 
depârta din plàmâni. Urmarea cea mai aproape 
este oederaa pulmonarâ. Aça numita pneumonia 
inteistitialâ âneâ se începe eu hyperaemie çi 
conduce la atrofia plâmânilor. Pneumonia catha- 
ralà se extinde pe teritorul lobular ce îl provede 
ramificatiunea unui brooch, pe când cea cru- 
poasâ cuprinde teritorii mai mari çi este un morb 
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août çi febril. Causa hyperaemiei çi a aprin- 
derei interstifiale este în cele mai multe casuri 
tuberculosa. [Dr. M. Pop.]

Congiarium, flat.J vas de mârimea unui Con- 
gius (v. ac.); la Romani banii pentru vin, ce 
trebuiau sa dee guvernatorii provinciali oficierilor 
çi tovarëçilor acestora.

Congius, veche mësurâ romanâ de capacitate, 
oam 3 1.

Conglomérat, piatrâ formatâ din multe petri- 
cele rotun()ite de apâ curgëtoare çi legate la 
olaltâ prin un ciment.

Conglutinat, (botan.) se d>ce despre organe 
ori pârii elemontare, ce sûnt alâturate ca çi oum 
ar fi lipite eu o substantâ cleioasâ; s. e. mai 
multe grâunte de polen, constituind o massà 
mai mare sau mai micâ, cum se observâ la 
Orchidée.

Congo, 1) C. fluviu, dupâ mârime al doilea în 
Africa. Isvoresoe din muntü Tçambesi Mamboe 
în sud delà lacul Tanganika, 10° lat. sud., 33° long, 
est. çi ia cum spre sud, pânâ se varsâ sub nu- 
mele Tçambesi în lacul Bangveolo (Bemba). De 
aici ese sub nnmele Luapula, curge spre nord 
çi se varsâ în lacul Moero, ese din acesta sub 
numele Lualaba çi ia directions nord-vesticâ. 
Intre gradele 21 long. vest. çi 2 lâtime nord, 
ia cnrs spre vest, apoi spre sud-vest, çi la 6° lât. 
sud., 12° lung. vest., se varsâ în Océanul Atlantic. 
Lungimea lui e 4896 km. La vërsarea în mare 
are o lâtime de 13 km. çi o afun^ime de 300 m. 
Isvoarele rîului le-a descoperit Livingstone între 
1866—1871. Delà oraçul Niangve pânâ la vër
sarea în mare 1-a percurs primadatâ renumitul 
câlâtor H. M. Stanley în 1876 çi 1877. Cf. H. M. 
Stanley: Durch den dunkeln Welttheil. Leipzig, 
1891 ; Der Kongo und die Gründung des Kongo- 
staates. Leipzig, -1887.

2) Statul Gongo, în Africa vesticâ çi oentralâ, 
fondât 1885 de societatca internationalâ africanâ. 
Dupâ ce în 1878 renumitul câlâtor african H. M. 
Stanley a percurs rîul C. delà colonia arabica 
Niangve, în Manîema, pânâ la vërsarea lui în 
Oceanul Atlantic, s’a format în Bruxela sub pre- 
sidentia regelui Léopold II o societate, pentru a 
exploata acest rîu çi termurii lui pentru industrie 
çi comerciu çi pentrn a lâti çi aici civiüsatiunea. 
Sub conducerea personalâ a lui Stanley s’au fâcut 
statiuni de-a lungul rîului între 1880—1885, prin 
contract eu principii indigeni s’a aouirat un te- 
ritor colosal, câruia i-s’a dat numele de statul C. 
O conferentâ europeanâ a régulât referintele de 
drept în acest stat, 1-a recunosout ca stat inde- 
pendent, çi Léopold n. a luat în 1895 eu con- 
sensul camerei din Belgia titlul: Snveran al 
statului C. Conferentâ aceasta s’a finut în Berlin 
snb conducerea principelui de Bismark. Actele ei 
sûnt publicate în ; Der C. und die Gründung des 
C.-Staates. Lipsea,! 887.StatulC.are 2.241,250 km’, 
eu vr’o 14 milioane loc., între cari 1896 erau 
1325 Europeni. Comerciul de import e liber ; 
export de fildeç, cauciuc, oloiu çi simburi de 
palmieri, cafea çi cacao. Regimul central al sta- 
tnlni e în Bruxela, cel local e în Borna. Chel- 
tnelile administratioi cam 4'5 mil. franci. La 
1888 s’a început clâdirea liniei ferate pe lângâ 
rîul C. în sus pânâ la Stanley-Pool (435 km.) ; 
în 1896 era datâ comunicatiei în lungime de 
189 km. Armata are 6120 oameni. Statul e îm-
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partit în 15 districte, în fmntea cârora stau co- 
misari. Pe rîul Congo circula 40 vapoare.

Congo francez, v. Gabun.
Con grandezza, fit al.J eu mâretie (îu musica); 

Con gravita, eu gravitate ; Con grazia, eu gratie.
Congrega|iiine, (lat.) în general adunare, s. e. 

în Ung. C. comitatensâ (v. Municipiu); dupa 
dreptul canonic apusean se numesoe C. ori ce 
asociatiune monachalâ, care nu este ord, adecâ 
nu profeseazà voturi solemne, obligâtoare pe 
toatâ viata, çi ai cârei membri îçi réserva pro- 
prietatea lor (dominiu direct), ab(Jioênd numai 
de usufructul ei pe cât timp stau în C. Pe câtâ 
vreme ordurile religioase mai importante sûnt 
numai patru (Benedictini, Franoiscani, Domi- 
nicani çi o parte din lesui^i), C. sûnt foarte nu- 
meroase. Astfel avem, între multe altele, pentru 
bârbati: Lazariftii, fundati de câtrâ sf. Vincent 
de Paula, pela 1632, cari dirig numeroase co- 
legii (internats de baiefi) çi seminarii ; Redemp- 
toriftii, fundati de sf. Allons de Ligorio pe la 
1749, eu scop de a da misiuni (ciclu de predici) 
popornlui de rând ; Pasioniftii, fundati de câtrâ 
sf. Paul delà Crues pe la 1741, tôt pentru mi- 
siuui çipredicarea specialâapatimilor lui Christos, 
O congregatiune rigoroasâ, care a dat çi Munteniei 
O sérié de episcopi, între altii pe Mar. Paoli, zi- 
ditorul catedralei catolice din Bucuresci, çi care 
mimera âneà mai multi membri în archidiecesa 
latinâ de Bucuresci; Frafii fcoalelor creftine, 
foarte numeroçi, fundati de La Salle pe la 1680, 
cai'i functioneazâ în mii de çcoale ca institutoii 
çi profesori, avênd chiar çi la Bucuresci çcoala 
de bâieti archiepiscopalâ pânâ pe la 1870; Frafii 
misericordiei, fundati pe la 1857 pentni îngri- 
jire de spitale. C. pentru lemei mai însemnate 
sûnt: Surorile misericordiei, fundate pe la 1652, 
îngrijesc de nuraercase spitale civile çi militare; 
Damele Sacré Coeur, fundate pe la 1826, au 
numeroase çcoale aristocraties ; Damele engleze, 
fundate de M. "Ward în secl. X Vil, au de scop 
instructiunea çi educatiunea fetelor, çi posed 
mai multe pensionate, çcoale primare çi secun- 
dare, orfelinate çi alte institutiuni de educatie 
îu Bucuresci, Craiova, Brâila çi T.-Severiu; în 
Galati çi laçi sûnt active în acelaçi sens Damele 
de Sion, fundate în seclul nostru de conveititul 
Batisbonne, çi respândite mai aies în Francia. 
(Kirchenlexicon de Wetzer çi Welte, 1884 art. 
C. Cf. çi art. Bomânia, Biserica.l

Se mai nuraesc C. çi ministerele prin cari papa 
guvemeazà biserioa. In fnintea fiecâreia se aflâ 
un cardinal ca prefect (ministru), çi un secretar 
prélat; afacerile mai grave se supun prealabil 
votului unui consiliu spécial compus din aça nu- 
miti consultori. Se numërâ 4 C. dependinte de 
consistoriul cardinaJilor çi 8 C. iudependente ; 
dinti'e aceste din urmâ C. Inquisitionis çi C. 
Indicis vegheazâ la puritatea credintei; C. de 
propaganda fide guverneazâ misiunile', adecâ 
bisericile catolice în teri acatolice ; C. Cardina- 
lium Concilii Trideniini e însâroinatâ mai aies 
eu chestiunile de drept canonic reoent; C. Epis- 
coporum et Regularium pertracteazâ mai vîrtos 
afacerile privitoare la orduri çi congregatiuni 
religioase ; C. Rituum resolvà cbestiunile privi
toare la rit çi oanonisarea sàntilor; în B ne C. 
Indulgentiarum et Réliquiarum çi C. Jurisdic- 
tionis et Immunitatis de o impoitantâ mai mioâ.

Congres, în dreptul internapional : o întrimire 
a representantilor mai multor state eu scopul de 
a régula chestiuni pendente între statele repie- 
sentate. In princip C. nu se deosebesce de con- 
ferentâ; de C. se vorbesce însâ când întruuirea 
e de mai mare importauta ori e împreunatâ eu 
solemiiitâti mai mari. C. çi conferentele devin 
din ce în ce mai mult organele comunitàtii inter
nationale, dàad dovadâ despre existenta acestei 
comunitâti între statele civilisate. In secl. XIX 
urmâtoarele C., au fost de mai mare înseni- 
nàtate: C. din Viena, deschis 13 Nov. 1814 
dupa înfrângerea prépondérante! lui Na])oleon 1 
çi înebeiat 9 lunie 1815 în urma evasiiinii 
acestuia de pe insula Elba. Acest C. deveni re- 
numit prin pompa desvoltatâ eu ocasiunoa lui 
çi fù hotâritor pentru mai multe decenii asupra 
hartei politice a Europei. C. din Aachen (Aix 
la Chapelle) din 1818, al cârui résultat principal 
a fost evaouarea Franciei de trupele strâine, açe- 
zate acolo spre sustinerea liniçtei pretin.se de 
sf. Aliantâ în 1815. Odioase au devenit G. din 
Laibach (1821) çi C. din Verona (1822). Prin 
cel dintâiu fù decisâ suprimarea prin tnipo aus- 
tiiace a revolutiunilor ivite în Neapole çi în 
Piémont, iar prin cel din urmâ suprimarea revo- 
lutjunei în Spania prin trupe franceze. G. din 
Paris (1856) régula stârile internationale în 
urma resboiului din Crimea. Conform resultatului 
acestui re.sboiu désastres pentru Busia, C. hotàri 
neutralisarea Mârii Negre, garantarea integritâtü 
çi a independentei imperiului turoesc, procuin çi 
primirea acestui stat în oomunitatea ititerna- 
tionalâ a Europei, afarâ de aoeea înoliiderea Bos- 
forului çi a Dardanelelor pentru nâi de resboiu. 
O parte a Basarabiei prin C. din Paris fù re- 
îneorporatâ Moldovei. C. din Berlin din 1878, 
tinut în urma resboiului ruso-roinano-turceso din 
1877—78, e cel mai important ponti-u starea 
actualâ a chestiunii orientale. Prin acest congres 
Bomânia, Sêrbia, MontenegruI devin state inde- 
pendente, Bulgaiia îçi câçtigà autonomie, Bosnia 
çi Hertegovina vin sub administratiune austro- 
ungarà, Busia capëtâ în Asia mai multe teritorii 
lângâ Marea Neagrâ çi în Europa partes Basa
rabiei cedatâ în 1856 Moldovei, dând în sohimb 
Bomâniei Dobrogea. Sêrbia çi MontenegruI câç
tigà adausuri teritoriale însemnate. In secolii 
antecedenti sûnt însemnate : C. din Munster p 
Osnabrück, cari în 1648 terminara resboiul de 
30 ani prin pacea vesttalicâ; C. din Utrecht 
(1713) în urma resboiului pentru succesiunea spa- 
niolâ, apoi G. din Aachen (1748), care termina 
resboiul pentru succesiunea austriaoâ, C. dm 
Rastatt (1797), care avea sâ reguleze ohestiunilo 
remase pendente în pacea delà Campo Forniio, 
dar a remas fàrâ résultat, etc. V. çi paiiea ist. 
a art. Bomânia, Basarabia çi Dobrogea.

Congres didactic, e adunarea generalâ a pro- 
fesorilor români de toate gradelo. Inflintarea 
lui dateazà din 2 Apr. 1884, când a fost descbis 
pentru prima oarâ în Bucuresci. luitiatorul çi 
cel mai zelos întemeietor a fost decedatul prof. 
C. C. Dobrescu, fostul secretar geu. al C.-hii. 
Scopul lui era de a discuta cliostiuiii de orga- 
nisare, chestiuni pédagogies, igicnioe, didactice. 
C. did., deçi n’a adus roade roalc çcoalei romane, 
a activât totuçi resolvarea ohostiunilor de înve- 
(âmênt, de aceea a fost sgomotos la înoeput,
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când nu erau organisate bine çcoalele. A(ji G. a 
pierdut din rostul sëu, mai aies nâ pârâsindu-se 
idea de a se întmnî numai în Ia§i çi în Bu- 
curesci, unde avem cele 2 universitâti çi elita 
inteligintei, G. se întrunesce în ori ce oraç de 
provincie, precumpânind dorul de a cunoasoe 
teara, iar nu de a frâmînta chestiunile de çcoalà. 
Toate lucrârile U.-lui de 14 ani, de când exista, 
s’au mârgiuit la diacu^iusi orale ; memcrii scrise 
s?au publient numai la primul G., strinse în 
volumul eu titlu; »Primul G. al corp. did. din 
Rom.« Bue., 1885. , [G. Gh.]

Gongresul nafional bisericese este représen
tante întregei provincie mitropolitane a Româ- 
uilor de religiunea gr.-or. din Ungaria çi Tran- 
silvania. (Stat. org. § 145). Agendele lui sûnt; 
Ingrijirea pentru sustinerea libertâtii religionare 
çi a autonomiei bisericei roniâne ortodoxe. Re- 
gularea çi condneerea tuturor trebilor bisericesci, 
çcolare çi fundationale pentru întreaga mitropolié. 
Alegerea mitropolitului çi a asesorilor consisto- 
riului mitropolitan. G. ordinarse constitue din mi- 
tropolitul ca preçedinte natural, din episcopii die- 
ceselor sufragane çi din eâte 10 deputafi din cler çi 
20 laici dinfiecare diecesâ. Astâ(}i deci, când mitro- 
polia stâ din trei eparohii, G. ord. se constitue din 
3 archierei, din 30 deputati din cler çi din 60 dé
putât! laici ; iar G. extraordinar, convocat pentru 
alegerea mitropolitului, care e totodatâ çi ar- 
chiepiscopul eparchiei transilvane (archidiecesei), 
se constitue din atâti deputati din archidiecesâ 
câti dau celelalte diecese împreunâ. Astàcji 30 
din diecesa Aradului, 30 din a Gaiansebeçului 
çi 60 din archidiesâ; de toti 120 deputati, din 
cari 40 din cler, 80 laici. Presidiul îl are co- 
misariul consistoriului mitropolitan, iar episcopii 
.sufragani numai daeâ sûnt aleçi deputati au 
vot. G. ord. se întrunesce tôt în trei ani odatà 
la 1/13 Octobre, iar cerênd necesitatea çi mai 
adeseori. Gonvocarea o face mitropolitul dupa 
prealabila însciintare pe calea guvernului la 
Majestatea Sa ; G. pentni alegerea mitropolitului 
îl convoaeâ consistoriul mitropolitan în termin 
de cel niult trei luni delà reposarea ultimului 
mitropolit. [Part. Gosma.]

Congresul bisericei sêrbesei dinUngaria este 
expresiunea autonomiei bis. sêrbesei, G. e basa 
întregei organisatii bisericesci, el conduce toate 
afaceriie bisericesci çi çcolare, el alege pe pa- 
criarchul. G. se compune din 25 membri din cler 
çi 50 membri mireni, toti aleçi de câtrâ cre- 
dincioçii bisericei prin alegere mijlooitâ. G. se 
tine sub presidentia patriarebului çi pe Icàngâ 
asistenta unui comisar regesc. Gonclusele con- 
gresului numai dupa prea înaltâ aprobare se 
pot pune în lucrare.

Numele de C. se mai dâ çi corpurilor legiui- 
toare ale statelor confederate (s. e. în Statele- 
Unite amer.), apoi întrunirilor übete de învëtati, 
ai'tiçti çi preste tôt de persoane de aceeaçi pro- 
fesiune. Aceste G. urmâresc soopul de a întâri 
solidaritatea, de a promova interesele comune 
ale profesiunilor representate, çi de a comunica 
ideile çi resultatul studiilor celor întruniti.

Congres de pace, v. Pilibrigiu.
Congreve, (prou, congriv), 1) C., William, poet 

drainatic engl., n. 1670 în Bardsey, lângàLeeds, 
t 1729 în Londra. A scris numeroase comedii: 
»The old bacbelor«, etc. 2) C., Sir William, in-

giner, n. 1772 în Woohvich, •[• 1828 în Toulouse. 
Inventa rachetele combustibile çi arta de a tipàri 
deodata în mai multe colori. (Tipar C.)

Congrua, (lat. delà »congrua dotatio»), suma 
minimalâ a venitelor, ce trebue sa le aibà fte- 
care oflcial bisericese. In üng. propriu (Jisâ suma 
aceasta pentru un paroch catolic este de 315 fl., 
iar pentru un oapelan de 210 fl. In Trans. G. e.ste 
de 210 fl. pentru un paroch çi de 157 fl. 50 cr. 
pentru un capelan. Acura curg pertractàri pentru 
îmbunâtatirea G.-ei preotilor rom. cat. çi gr.-cat. 
din Ung. çi Trs.

Congruent, care valoreazâ tôt atât, echivalent. 
Termin de matematicâ întrodus în aritmeticà de 
Gaus. Gnnd douë numéro divise printr’un al 
treilea dau acelaçi rest, acele douë numéro se 
(Jic G.-e în raport eu cel de al treilea, care ia 
numirea de modulul G.-ei. Semnul de congruentâ 
e =. Gongruentele sûnt tôt ca un fel de equatiuni, 
avênd proprietàti çi régulé de resolvit analoage.

Coniatin, comunâ rur. împreunâ eu Semacova, 
çi paroebie eu moçie boiereascâ în Bue., câp. Vij- 
nita çi Rutila; are 1278 loc. (1202 ort., 4 cat. çi 
72 mos.), çcoalà primarâ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Conidle, (botan.) un fel de spori sau celule 
de înmultire, de forma ovalâ, sfericà, dispuse 
isolat ori în çiraguri, ce se întalnesc la Ciupercile 
mai inferioare, mai rar la cele superioare (Ba- 
sidiomycete, Ascomycete). Se întâlnesc uneori 
numai când Ciuperca e în conditiuni mai spé
ciale de hranà, aeratiune, etc., sau constitue 
un mod suplementar de multiplicatiune pe lângâ 
acela produs prin sporii normal!.

Conifere, (botan.) cea mai importantâ familie 
de plante gymnosperme. Gnprinde arbori çi ar- 
buçti semperviren(i eu foile disperse, cele re- 
duse squameforme, iar cele desvoltate îndecomun 
aciculare (de unde çi numirea de »aceroase«), mai 
rar late, s. e. la Ginkgo. Florile monoice sau di- 
oice sûnt dispuse în amente. Dupa caracterul 
conului, posi[iunea seminfei çidispositiunea foilor, 
distingem urmàtoarele triburi: I. Cupressineae, 
ou toile ramurilor oposite sau verticilate, aici 
apaifin ca genuri importante ; Thuja, Cupressus, 
Juniperus; II. Taxodieae, eu ovule erecte, 
conul lignes, Cryptomeria, Taxodium, Séquoia; 
III. Taxeae, eu ovule erecte, conul cârnos, 
Taxus, Ginkgo; IV. Podocarpeae, eu ovule re
verse, conul cârnos, Podocarpus; V. Arauca- 
rieae, eu 1—9 ovule reverse, conul lignes, squame 
simple. Araucaria; VI. Abietineae, eu 2 ovule 
reverse, con lignes, squame duplicata, Pinus, 
Cedrus, Picea, Abies, Larix. G. cuprind vr'o 
300 specii respândite pe toatâ suprafa[a giobului, 
între tropi mai pu(ine. [A. Pr.] ^

Coniferina, glucosid descoperit de Hartig în 
Larix Europea, numit pe rând laricina,abietina,etc. 
Kubel çi mai aies Tiemann a studiat dedublarea 
sa sub influença acicjilor çi transformarea eu 
prinoipii eu miros de vanilie. Se extrage din 
sucul diverselor specii de Conifere. E o substanlâ 
cristalisatâ albà, solubilâ în alcool çi apâ caldâ.

[V. G. B.]
Coniina, sau Conicina, Cicutina, etc., un alca- 

loid descoperit 1827 de Giesecke în Gucutâ (Go- 
nium Maculatum). Ea se gâsesce respànditâ mai 
aies în fructul plantai, înainte de compléta 
maturitate. Pentru a se extrage G., semintele de 
cucutà se sfarmâ, se amestecà ou apâ ce con-
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tine hidrat de potasiu çi se destileazâ. Productul 
destilat e supus la diverse operatiuni, din cari 
se obtins la urmâ un licMd incolor, oleaginos, 
mai uçor ca apa, respândind un miros particular 
displâcut. In contact eu aerul se inegresce çi 
apoi se transforma în o résina. E mai solubilâ 
în apa rece deent în apâ calda. Are reactiune 
alcalinâ energicâ. C. este o otravâ puternicâ: 
în dosa de 10 centigrame poate produoe moarte. 
Se întrebninteazà în medicmâ contra cancerului.

[V. C. B.]
Conirostres, (zool.) familie de paseri din ord. 

Pâserelelor ; sûnt caracteiisate prin un corp com
pact, cap gros çi un puternic cioc conic. Penele 
nu prea sûnt desvoltate, dar eu at&t mai bine 
picioarele. Aici apai'tin: ciocârlia, pitigoiul, ca- 
narul, etc.

Conisector, figui'â plana, care se nasce prin 
tâierea fetei unui con eu un plan. Dacâ planul 
trece prin vîrful conului, se nasce un unghiu 
dreptliniar, iar dacâ are oii ce altâ directiune, 
se nasc linii curbe, cari se numesc sectiuni co- 
nice. (v. Con.)

Conium L., (botan.) gen de plante biene din 
fam. ümbeliferelor, trib. Ammineae; cuprinde 
doue sau trei specii : una din Africa australâ si 
Abesinia, celelalte din emisfera esticâ borealâ. 
La noi cresce lângâ drumuri, în grâdini de lé
gume, prin livecji çi pomete C. maculatum L. 
»Cucuta«, 0 planta veninoasâ lesne de con- 
fundat eu pëtrinjelul, însâ uçor de recunoscut 
prin un miros propriu asemënâtor ou urina de 
çoarece. In medioinâ se folosesce C. m. din când 
în când, s. e. la cataplasme, infern mai aies contra 
fenomenelor convulsive. [A. Pr.]

Conjugare, flexiunile verbului dupa persoauâ, 
numër, timp §i mod. In ümba rom. dupa ter- 
minatiunea infinitivulni scurt se deosebesc 4 C. : 
I. C. cuprinde verbele terminale la infinitiv în a 
intonat, s. e. a da, a lua; U. C. verbele ter- 
minate în é intonat, s. e. a vedé, a çedé ; III. C. 
verbele terminale în e neintonat, s. e. a merge, 
a face; IV. C. în fine cuprinde verbele termi
nale la infinitiv în i sau î intonat, s. e. a veni, 
a povesti, a botàrî.

Conjugare, (botan.) unul din modmile de for- 
mare a oului (în acest cas spécial numit Zygot), 
ce se observa la Mucorinee çi alte Ciuperci din 
grupul Zygomycete, cum çi la Algele Conjugale. 
Printr’un tub de C. produs de douë celule vecine, 
ori din 2 filamente vecine, continutul lor, pro
toplasma, nucleu, etc., se apropie çi se fusioneazâ, 
dupa ce tubul se sépara de celulele, ce 1-au produs, 
prin pâreti despàrtitori. C. e egalà dacâ proto- 
plasmele se fusioneazâ obiar la mijlocul tubului, 
ambele fâoênd jumëtatea drumului (ca la Meso- 
carpus), ori e neegalà, dacâ numai continutul 
uneia din celule se deplaseazâ çi vine prin tub 
sâ se uneascâ eu protoplasma statiouarâ a celulei 
vecine, (ca la Spirogyra, Zygnema, etc.) Cele 
douë masse de protoplasmâ sûnt nisce aplano- 
gameji, iar din fusionarea lor provins un Zygot; 
in primul case o isogamie (gameti nediferentiati), 
în al doilea un început de hétérogamie (gameti 
diferentiati). (v.% Aplanogameto, Aplanospori.)

Conjugale, (botan.) grup de Alge chlorophycee 
ce-çi trage numele delà modul de formare a 
oului prin conjugare (y. ac.) Au aparatul vege- 
tativ compus din celule isolate, ori asociale în

filamente, dar uninucleate çi de acelaçi fel; nu 
sûnt ramifleate. Trâiesc în ape dulci çi ouprind 
3 familii : Desmidiacee, celulele dupa divisiune se 
isoleazâ çi au membranâ formatâ din 2 valve 
(Closterium, Desmidium, Cosraarium, etc.) ; Zj- 
gnemacee, filamente de celule (Zygncina, Spi
rogyra, etc.); Mesocarpacee (Mougeotia, etc.)

Conjunctia, o partioulà invariabilà a vorbirii, 
care leagâ douë (Jioeri (propositii) sau doue parti 
omogene ale unei diceri, s. e. eu më duc, iar 
tu remâi. C. sûnt de multe feluri, dupa înfe- 
lesul functiei, ce au între anumite cjiceri, s. e. 
copulative (çi, nici, etc.), disjunetive (sau, ori, etc.), 
adversative (dar, însâ, totuçi, etc.), conclusive 
(deci, prin urmare, astfel, etc.), temporale (dupa 
ce, îndatâ ce, etc.), locale (unde, de unde, etc.), 
causale (pentru oâ, deoarece, etc.), finale (ca 
sâ, etc.), condifionale (dacâ, de cuinva, etc.), 
coneesive (deçi, eu toate câ, etc.), consecutive 
(întru eût, câ, etc.), comparative (ca, precuni, 
dupâ cum, etc.)

Conjunctiv, v. Mod.
Conjunctivita, (med.) inflamatia cronicâ sau 

acutâ a conjunctivei (pelita mucoasâ care acopere 
paitea anterioarâ externâ a bulbului çi partea 
internâ a pleoapelor). v. Ophthalmie.

Conjuratiune, complot (v. ac.) contra statului 
sau a unui domnitor; legâturâ sécréta intâritâ 
eu jurâmênt, eu soop de a îndeplini o faptâ ne- 
permisâ de lege.

Conjuratores, fGonsaeramentalesj dupâ vechiul 
drept german acelepersoane, cari prin juràiuèntul 
lor intâriau înaintea judecâtoriei jurâmènlulunei 
pâi-ji litigante. Cf. çi art. Jurâtori.

Con leggerezza, fital.J eu uçurintü, gratie, ele- 
ganjâ; expresiune întoebuintatâ in mu.sicâ ra- 
portându-se atàt la miçcare eut çi la nuanjare.

[T.C.]
Con moto, (ital.J eu emotiune; expresiune in- 

trebuintatâ în musicâ indicând o grâbiro în 
miçcare. [T. C.]

Connaissement, (franc., engl. Bill of lading). 
Conosament, poUja de carie (v. ac.), document 
prin care corâbierul recunoasce câ a primit^ anu
mite mârfuri spre încârcare çi su obligà a le 
preda la locul de destinatiune ; se face în mai 
multe exemplare, la ordin, çi se poate indosa.

Connat, (botan.) orgaue coiioresoute (sudate, 
unité) delà aparitiunea lor, prin partea basilarft; 
s. e. frunzele de Varza ciobnnului, (Dipsaous 
silvestris), de Lonioeracaprifolium, Orassula, etc.

Connaught, (pron. Connût), proviuoia cea mai 
vesticâ a Irlandei, 17,775 kin’., eu 723,.ü73 loc. 
(1891), cuprinde comitatele: Icitrim, Mayo, Sligo, 
Galway çi Ecscommon; Capitala Gahvay.

Duce de C., titlul principelui Artluir, (n. 1 Main 
1850), fini al treilea al reginoi Victoria.

Connecticut, 1) C., rîu îu Anglia noua (Ame
rica), isvoresce la grauija Canudei, trece pnn 
Massachusets çi prin statiil C. çi se varsà in 
Long-Island-Sund ; 542 km. lung, bdgat in cata
racte. 2) C., stat al Uuiunii nord-americane,
12,925 km», eu 746,258 loc. (1890), (earâ ooli- 
noasâ, eu pâment roditor, udat de riurile: U, 
Housatonic çi Thames. C. e bogat îu mineiale 
(aramâ, fier, plunib) çi pâduri. Producte ^i'lco1,®1 
tutun, cereale; économie de vite çi laptarii, 
industrie însemnatâ de fier, buuibac, lilna, üa- 
suri, oroloage, etc. Comerciu viu spre India-
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vesticâ. C. e represeDtat în congres prin 2 se- 
natori çi 4 representanti. C. a fost colonisât delà 
1634; e unul din cele 13 state vechi ale Uniunii.

Connectiv, (botan.) partea nnterei ce supoarta 
çi reunesce sacurile polinice ; represintâ lirabul 
frunzei (ürnbnl staininal), ce s’a modificat în 
staminà. E açezat în prelungirea fllainentului 
poate fi tôt aça de lung cât logile anterei, ori inai 
scurt, sau foarte lung ; aça lung se observa la an- 
terele de Salvia, Teiu, Mercnrialis (v. çi anthera).

Connétable, (franc., delà neolatinul cornes sta- 
buli, îngriiitor de grajdnri), sub împëratii romani 
çi regii Franoiei comandantul cavaleriei. Mai 
târ^in în Francia cel mai înalt dignitar de stat 
çi comandantul armatei, în rang urma dupa rege. 
Ludovic XUI cassà aceastâ dignitate ; Napoléon I 
iarâçi o întroduse, dar pe timpul restaura(iunii 
s’a cassat din non.

Connubium, (lat.) oâsàtorie ; facultatea de a 
încbeia, dupa dreptul civil roman, o câsâtorie.

Conoideae, (zool.) familie de melci foarte bo- 
gatâ în speoii, din clasa Prosobrancbiatelor; au 
0 cochilà conicâ, adese frumos coloratâ. TJnele 
specii se platiau în secl. trecut de amatori eu 
bani scumpi, s. e. Contts amiralis L.

Conop, comunâ ruralà în Ung., cott. Arad, eu 
1043 loc. Bomâni; sta(iune de cale feratâ.

Conopida, numirea vulgarâ a varietàtii Bo- 
tjytis D. C. delà Brassica oleracea L. (v. ao.).

Conopiscerita, Conochifterifa, Goropeftnita, 
Chifterita, (Gryllotalpa vulgaris), insect din 
fam. Saltatoria, ord. Ortbopterelor. Corpul aco- 
perit eu për fin, moale ca catifeaua, brun-cenuçiu, 
are aripi scurte. Picioarele dinainte (2) sûnt pre- 
fâcute în nisce lopeti, eu cari çapâ pâmentul 
nipe radâcinile plantelor. Lung. corp. 14—20 mm. 
Trâiesce prin pâment, în grâdini, holde çi fênate. 
Içi sapa canale Inngi în pâment. Seara sboarâ càte 
odatâ. Se nutresce ou materii vegetale. Stricâ plan
telor prin roaderea râdâcinilor, (oartofi, uapi).

Con passione, (ital.) eu pasiune; expresiune 
întrebuiutatâ în musicâ cerênd o exeeufinne 
sentimentalâ, afectatâ. [T. C.|

Conquisitores, (lat.) functionari romani, in- 
sârcinati eu rechisitiunea recrutilor, cari nu se 
presentau voluntar, ?i eu primirea jurâmêntului 
lor. C. se numiau çi funefionarii de teatru, cari 
aveau sâ împiedece aplausele cumpërate.

Conquistadores, (span.J cuceritori. Aça se 
numiau acei aventnrieri, cari pe risionl propriu 
au ocupat o mare parte din America centralâ 
çi sndicâ pe sama Spaniei. Au fost înzestra(i eu 
diferite privilegii. C. mai cunoacu(i : Cortez, Bal- 
boa, Pizarro, Almagros.

Conrad sau »Domniçoml«, comité sas; de ori
gine boem^ eu nnmele C. Kryspanowié, pe la 
1231 surprinde Amlaçul luând stâpânire asupra 
terii Lotrului, în mijlocul muntilor (Vâlcea). 
La gura Lotrului înal(à un castel : Lotborvar, 
ale câmi ruine se vedeau âneâ pe la 1720, când 
locnitorii le numiau ruinele fostului castel Dom- 
niçor. Cam pe la 1237, Basaraba-Ban (Radu), 
recuceresce teritorul pierdnt, gonind pe C. spre 
nord, oi relnând stâpânirea asupra Amiaoului. 
(Cf. Haçden, Etym. M. Bom.) [O. LJ

Conrad, împërati romani ?i régi germ. ; 1 ) C.I, 
dnce de Franconia, (911—918) rege germ., aies 
dupa stingerea Carolingienilor, eu cari era înrudit ; 
avu sâ se lupte eu incureâturi interne, mârite

prin invasinnile Maghiarilor; ducii de Lotha- 
ringia çi Saxonia nu voirâ sâ-l reounoasoâ; la 
moarte recomandà de succesor pe cel mai pu- 
ternic antagonist al sëu, pe Henric de Saxonia. 
2) C. //S ali cul, împër. rom.-germ. (1024 pânâ 
1039); avù în Germania lupte eu principii re- 
beli, între cari ou fiul sëu vitreg ducele Bmst 
de Çvabia ; 1032 câçtigà Burgundia; prin con- 
stitutia sa delà 1037, publicatâ în tabera delà 
Milano, décréta feudele mici de ereditare. 3) 
C. III, rege germ. (1138—52), êntSiul din fam. 
Hohenstaufen ; primi delà împër. Henric V du- 
catul Franconiei; 1126 pâçi ca antirege fa(â 
eu Lothar, sprijinit de partida Welfilor; 1128 
se încoronà în Milano ca rege al Italie!, dar 
1135 se supuse împëratului; 1138 fù aies rege 
germ.; proscrise pe Henric Superbul, duce de 
Bavaria çi Saxonia, bâtù pe 'Welf VI, frate al 
lui Henric, 1140 la Weinsberg, iar 1142 se îm- 
pâcà eu Welfii, cari trebuirâ sâ ab(pcâ de Ba
varia, 1147—49 luà parte la al doilea resboiu 
cruciat, terminât fârâ nici o ispravâ. 4) C. IV, 
al doilea fiu al împër. Frideric II, n. 1228, 
t 1254; rege germ. fù aies 1237; avù lupte ou 
landgraful Henric Baspe, aies antirege la în- 
demnurile papei; 1251 trecù în Italia, supuse 
Apulia çi 1253 cuceri Neapolea.

Conradin fiul lui Conrad IV, ultimul din di- 
nastia Hohenstaufen, n. 1252; ebiemat de Ghi- 
belinii ital. dupâ moartea lui Manfred (1200), 
trecù 1267 Alpii eu amicul sëu Frideric de Baden, 
dar fù bâtut 23 Aug. 1268 la Tagliaeozzo, fâcut 
prisonier çi la ordinul lui Carol de Anjou dé
capitât 29 Oct. 1268 în Neapole împreunâ eu 
amicul sëu.

Conoacramentales, v. Conjuratores.
Consacrare, v. Afieroeire. (v. çi art. Consecrare.)
Consaivi, Ercole, cardinal, n. 8 lun. 1757, în 

Roma ; a studiat teologia, dar s’a ocupat în deo- 
sebi eu solinjele politice, artele çi literatura. 
Fiind-câacombâtutideilerevolutionare,Franoezii, 
ocupând statut papal la 1798, 1-au exilât, însâ 
Papa Piu VII 1-a fâcut cardinal çi secretar de 
stat, în care calitate a tratat eu Napoléon I 
asupra concordatului. Ca légat papal Inà parte 
la congresul din Viena çi la pertractârile papei 
eu Francia 1815. Lucrà imüt pentru Jmbunâ- 
tâtirea administratiunii finantelor çi înflorirea 
comerciului în statut papal. Sprijini cultivarea 
sciin(elor çi mai vêrtos a artelor. f 24 lan. 1824 
în Roma. [Dr. A. B.]

Conoângenitate. legâtura sau rudenia ce exista 
între persoanele de acelaçi sânge, adecâ cari îçi 
trag origines una delà alta sau delà aceeaçi rin- 
pinâ comunâ. In C. se deosebesce : trupina, lima 
çi gradul. Trupina este persoana delà care îçi 
trag origines toate celolalte. lAnia este séria çi 
succesiunea mai multor persoane de acelaçi sânge. 
Linia este dreaptà, aseendenttt daeâ purcede delà 
0 persoanâ citrâ pârinti, moçi, etc., çi deacen- 
dentà câtrâ fii, nepoti, etc. Linia colateralà, adecâ 
soria mai multor persoane cari au originea delà 
aceeaçi persoanâ însâ nu una delà cecalalta, s. e. 
fraji çi veri, unchi çi nepofi, etc. Aceastâ linie 
iar este egald sau neegalà, dupâ cum doué per
soane sùnt în distantâ egalâ ori nu delà trupina 
comunâ. Gradul este distanta între consângeni, 
In linia dreaptâ atâtea CTaduri sunt câte per
soane afarâ do tmpinâ. In linia colateralà egalâ,
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dupa computul bisericei latine între 2 persoane 
sûnt atâtea graduri, câte sûnt între ele ÿi între 
trupinâ, s. e. fratele çi sera sûnt în gr. I; în 
cea neegalâ sûnt atâtea graduri efite sûnt între 
persoana cea din urmâ çi între trupinâ, s. e. 
uncMul çi nepoata sûnt în gr. II, fiind-câ ea este 
în gr. II delà trupinâ. Dupâ dreptul civil roman, 
adoptât de bis. orientalâ, atâtea gr. sûnt, câte 
sûnt persoanele, cari îçi trag origines delà aceeaçi 
trupinâ. [Dr. lacob Radu.]

Conscience, Hendrik,and, n. 1812 
în Anvers, 1830—36 soldat, 1841—54 secretar 
al academiei de belearte din Anvers, director al 
museuhü Wiertz în Bruxela; f 1883. Unul din 
înteineietorii literaturii noue flamande. A scris : 
»Leul din Flandria« çi numeroase nara[iuni din 
via[a poporului flamand.

Consciinta. In înfeles obiectiv, cou[inutul 
C.-ei îl formeazâ totalitatea stârilor sufletesci 
ale unui individ sau persoane, adecâ toate cunos- 
cinfele (scnsa[iuni, intui[iuni, representâri, no- 
tiuni), toate sentimentele çi toate vrerile sale; 
în înieles subiectiv, C. se descopere ca starea 
clarâ a stârilor sufletesci dintr'un moment dat. 
Dintre stérile sufletesci, cari coustitueseC., într’un 
moment dat nu sûnt decât numai pufine clare, 
cele mai multe sûnt întunecate dar fârâ a se 
pierde ângustimea conscünfii. Despe cele clare 
se (}ice oâ le avem consciente, ele sûnt active 
çi formeazâ C. aciualà; despre cele întunecate 
se dice câ sûnt inconsciente, çi ele formeazâ 
C.polentialâ. Granifa idealâ, eugefatâ între aceste 
doue forme de C., se numesce pragul conscünfei. 
In sfera acestei determinafinni generale, for- 
mele particulare aie C.-ei résulta parte din 
considerarea extensiunii, parte din considei’area 
calitâtii continutului : a) Sub raportul exten
siunii se face deosebire între C. individualà sau 
personalâ çi între C. socialâ. Individualà sau 
personalà se numesce C. pe care o are omul 
despre enl propiiu în ori çi ce stare de des- 
voltare a aceluia. Din contopirea eului propriu 
eu mai multe euri stràine se nasce idea despre 
noi; C. despre aceasta se numesce socialà çi 
ea résulté din idea eului colectiv, daeâ aceca se 
su.s[ine clarâ în C. particularâ a persoanelor, 
asupra cârora se extinde. b) Sub raportul conti
nutului C. este logicâ, cànd se refera la adever 
ori ueadevër ; esteticâ daeà se refera la frumos 
ori urît ; religioasâ daeâ se référé la referinfele 
religioase ; çi moralâ daeâ se référé la bunul ori 
la rëul moral. In spécial G. moralà se descopere 
ca.un dictamen piactic al ratiunii, în virtutea 
câruia omul este consciu de aceea, daeâ cores- 
l)unde fiecare dintre faptele sale legilor morale 
ori nu, çi de este ea de îndeplinit ori de lâsat, 
iar dupâ îndeplinire de aprobat sau de mustrat. 
(Cf. I. Popesou, Psicbol. emp. § 10; W. Volk- 
raanu, Psychol. § 25.) [Plet.]

„Con8ciinta najlonalâ", 4'ar apâmt în Bucu- 
resci delà 1857—1865, în anul din urmâ în toate 
4ilele de lucru ; fol., gerant respons. Proflr Stoià- 
nescu. Adm. Gr. P. Serurie. Tip. C. A. Rosetti.

Conscriptiune, cousemnare, înscriere în re- 
gi.stm, în deosebi a tinerilor chieinati la serviciu 
militai', (v. i-ecrutare.)

Consecenta se descopere în constants logicâ, 
l>e care un individ o aratâ çi observé în gân- 
dirile çi luorânle sale. C. în gândiri se numesce \

çi teoreticâ, iar cea în lucrâri, practicâ. Terenul 
sëu de actiune este viata practicâ çi C. formeazâ 
basa caracterului. (V. çi art. Silogism.) [PI.]

Consecinte, care urmeazâ în mod logic; ter- 
men vechiu do aritmeticâ, numînd pe al doilea 
termen al unui raport, adecâ numitorul rapor- 
tului, când îl scriem sub formé de fractiune.

Consecrare, act liturgie, prin care pânea çi 
vinul se préfacé în coi'pul çi sângele lui Christos. 
Partes liturgiei, în cai-e se îndeplinesce aoest 
mister, âneà se numesce C. sau prefacere. (v. 
Liturgie, transsubstautiare çi sfinfire.) [—]

Consecrarea la Romani a fost un act, prin 
care un împërat, dupâ moarte, s’a numit divus, 
iar 0 împërâteasà diva. Fiul sau urmâtorui îm- 
përatului mort, ori fiul sau bârbatul împërà- 
tesei moarte, cereau C. la sénat, care apoi dé
cidés apotheosa (v. ac.), adecâ o venerare co- 
reascâ, zeiascâ: ridicarea unui templu poutru 
venerarea divului, întroducerea unui cuit, preoti 
proprii numiti sodales eu alâturarea numelui îm- 
përatului, (s. e. sodales augustales), joouri publiée, 
serbâtori la 4ina nascerii çi mortii împôratului 
respectiv. C. proprie a stat din expuneroa tru- 
pului mort, din laudatio (cuvêntarea funebralâ, 
lâudând faptele mortului în for), apoi arderea pe 
câmpul lui Marte (bustum). In decursul arderei 
un vultur se ridica în aer çi, sburând câtrâ oeriu, 
dispàrea din ochii multimii. Vulturul era u arë- 
târe simbolicà a înâltârii sufletului la ceriu çi 
la 4ei, çi din acel moment mortul se numia divus.

[Atin.]
Consecutiv, ce ui'meazâ imediat în ordinea 

timpului; fârâ întrerapere.
Consemnare, v. consignatiune.
Consensus, (lat.) cousimtemênt (v. ao.) C. gen- 

tium, opiniune dominantâ la toate popoarele. Se 
mai numesce C. çi concordanta simpatioâ a pài1- 
tilorunui organism,s. e. anervilor, 0. uervorum.

Conservare, a pâstra, a mentine în stare bmiâ, 
pâstrarea unui corp prin diverse inijloace în 
starea în care se gâsesce, fârâ ca sa încei'ce 
alteratiuni. Se 4ice în genere de substantele de 
naturâ organicâ ce servesc în alimentare. Aça, 
pentru a se conserva, unele alimente se acoper 
eu sare comunâ, Çpesce sàrat, legume vor4i, etc.) ; 
altele se închid in vase hermetice sau dupâ ce 
au fost fierte, (conserve de legume, de carne, etc.), 
sau în présenta eu o materie grasii, precum 
unt de lemn (sardele) ; altele se conserva prin 
jiâstrare în locuri aerate, uscate çi la teinperaturi 
joase, precum carnea proaspëtà. (v. Haie refri- 
gerente.) Lemnele de constructie ânoà trebuesc 
preparate pentru a se conserva çi a résista 
actiunii umiditâtii, etc., pentru aceasta sau se 
acoper eu o materie grasâ, precum : gudron, 
reçinâ, etc., sau li-se înjecteazâ diverse solutii 
metalice, cari le fac imputrescibile. (V. Conserve.)

[V. C. B.]
C. nutrefurilor ver4i se face eu deoscbii'e priu 

muiare sau înâcrire çi prin îndulcire Sau ensi- 
lagiu. Çi la una çi la alta nutreturile mustoase 
se puu grâmadâ, se îndeasâ bine pentru a eaclude 
aerul din ele, çi apoi se preseazâ bine. Singura 
diferintâ între ele depinde de diferiuta de tem- 
peraturà. (v. Conserve.)

Conservator, care conserva; în infules po- 
litic: partid cons., în deosebire de liberal, ra
dical, etc., însemneazâ în genoi'e pâstrarea çi
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întàrirea elementelor sociale (diferite dupa dife- 
ritele State), pe temeiul cârora s’a consolidât 
statut istoricesce çi înipotrivirea în contra acor- 
dârii de drepturi la alte elemente noue §i ne- 
încercate sau opuse. In Prusia s. e. aiistocratia 
teritorialâ (»agrarii«), prerogativa regalà, mili- 
tarismu], influença bisericei în çcoatà în contra 
burghezîei comercîale, bursiane, liber-schinibiste, 
a întinderii parlamentaiismului (»nu majoritate, 
ci autoritate»), a reducerii serviciului militar, a 
separârii çcoalei de bisericâ. Când elementele 
cele noue au devenit légitimé prin inteligentâ 
çi avéré, împotiivîrea în contra lor préfacé pe 
C. în reactionar. lu România Constitufia delà 
1866 a desfiintat boieria, gi de când liberalii sub 
lungul minister al lui I. Brâtianu (1876—1888) 
au pâràsit frasele revolutionare çi aspirante re- 
publicane, vr’o deosebire de princip între C. çi 
libéral! nu mai exista în tinërul regat; deose- 
birea stâ numai în relatiile personale. Amên- 
douë partidele sûnt monarchice-dinastice, cer 
respectarea Constitutiei çi se împotrivesc în 
contra tendentelor radicale pentru votul uni- 
vei-sal, etc.

Conservator de musicâ, (delà ital. Conserva- 
torio = asil), nume datîn spécial çcoalelor, în cari 
se învatâ musicâ, predându-se studiile ce se ci’ëd 
necesare, ca elevii sa poatà devenî compositori, 
profesoii, dirigent!, cântâreti, virtuoçi sau instru- 
mentiçti. In secl. XVI apare prima çcoalâ mus. ca 
stabilimentde cantate : «Conservatorio Santa Maria 
di Loretto«, din Neapole, înfiintat 1537 prin 
câlugârul span. Giov. di Tapia. C. moderne, pâs- 
trând principiul învëtàniêntului gratuit sau cel 
putin dat în schimbul unei niici sume, sûnt, cea 
mai mare parie, institutiuni întretinute sau sub- 
ventionate de guverne, sau de comune. Nu exista 
ornç de oarecare importantà în Italia, în Ger- 
mania, care sa mr aibâ çcoala sa musicalâ. Intre 
C. se bucurâ de o reputatiune universalâ: Col- 
legio di San Pietro a Majela, înfiintat la Nea
pole in 1808, din vechile çcoli musicale. Regio 
Collegio di musicâ (Palermo, 1863) avênd ori- 
gini în secl. XVII. Lieeo Benedeüo Marcello, 
(Venetia, 1877). Liceo musicale, (Bologna, 1864), 
])osedànd o faimoasà bibliotecâ. Conservatoire 
national de musique, înfiintat la Paris 1795. 
Kônigliche Hofschule für Musik, (Berlin), de- 
pmtjêud de Academia régala a artelor, çi cuprin- 
dênd sectiuni pentru musicâ, bisericeascà (1822), 
pentru compositiuni (1833) çi pentru musicâ 
practicâ (1868). C. Soeieàfii amicilor musicei, 
(Viena, 1821), avênd origina într’o çcoalâ de cânt 
înfiintafâ de Salieri (1817). G. din Bruxelles, în- 
fiintatt la 1813 ?i réorganisât la 1830, unul din 
cele mai importante din lume.

In România exista doué çcoli musicale. Déjà 
(lin prima jumètate a secl. XIX sîau fâcut în- 
cercàri de a se înfiinta çcoli destinate a da o 
instructiune artisticâ ; aceste încei'oâri, din initia- 
tivà privatâ, avuràde résultat înfiintarea çcolilor 
societàtilor filarmonice, în Buouresoi (1834) çi 
în laçi (1835). Cu toate resultatele înibucurâ- 
toare delà început, aceste çcoli nu au avut decât 
0 duratà efemera çi abia dupa mai bine de 25 ani 
dnpn aceste încercàri, aparinstitutiunileînfiintate 
de guyem çi anume : în laçi la 1860, astà(}i sub 
directiunea lui E. Caudella, în Bucuresci la 1864, 
astâ()i sub directiunea lui E. Wacbmanu. In G.

mai complété exista càte o clasâ pentru fiecare 
instrument al orchestre!, cate una sau mai multe 
clase pentru violinà, piano, principü elementare 
çi solfegiu, cânt, opéra, armonie, compositie, es- 
teticà çi istoria musicei. La acele, la cari e 
alipit çi învëtâmêntul dramatic, existâ asemenea 
clase de comedie çi draina çi de istoria litera- 
turei çi artei dramatice. [T. C.]

„Conservatorul Progresist", organ politic, co- 
mercial çi literar, apârut în Bucuresci delà 1859 
pànâ 1861 mai ântâiu de douë ori apoi de trei 
ori în sept.; în anul din urmâ se unesce cu 
»Timpul« çi continua sub titlul »Unirea« pânâ la 
1862; fol. Red. C. N. Bràiloiu çi G. R. Bos- 
sueceanu. Impr. Adolf Ulrich çi mai în urmâ 
St. Rasidescu.

Coriserve allmentare, alimente astfel preparate, 
ca sa se poatâ pâstra mai mult timp fârâ ca sa 
se strice. Dupa natura alimentelor ne servîm la 
fabricarea C.-lor de mai mnlte metode: 1) De- 
pàriàm din substantele alimentare apa, care îu- 
lesnesce ferinentarea, le uscâm (legume çi fructe 
usoate çi comprimate, pesmeti, pâstramâ, câmati 
comprimât! çi uscati, pulvere de carne friptà, 
caçcaval). 2) Sterilisâm substantele alimentare 
închi(Jêndu-le ermetic în outii metalice sau în 
sticle, pe cari le încàldim într’un câzan umplut 
cu vapori la cel putin 100° C pentru ca sa omorîm 
germii fermentatiunii (carne, pesce, mazere verde 
çi alte legume sterilisate, închise în cutîi de 
tinichea, compotnri çi legume sterilisate închise 
în sticle bine astupate). 3) Afumàm cârnuri, 
cârnati, caçcaval, le impregnâm cu constituantele 
antiseptice ale fumului, cu creosot (cu fenole) 
çi cu oxid de carbon, gaz toxic, care omoarâ 
microorganismii fermentatiunei. 4) Impregnâm 
alimentele cu alte substante antiseptice nevàtë- 
mâtoare, cu zahâr cristalisat, cu sare, otet, (dul- 
oeturi, murâturi, pesce sârat, carne sâratâ com- 
primatâ). Conservarea alimentelor çi beuturilor 
prin acid boric, acid salicilic, salicilat de sodâ, 
formol çi colorarea lor cu sulfat sau acetat de 
cupru nu se poate permite. ü importantà osebitâ 
au C. militare: pesmetü simpli çi pesraetü cu 
carne, pulvere de carne friptâ amestecatà cu 
griç, orez, mâlai, legume, cârnatii de mazere bà- 
tutâ cu slâninà (Erbswurst), ç. a. precum çi pes- 
inetii pentru cai. Un mod ulterior de conser
varea alimentelor constà în pâstrarea lor într’un 
local, în care temperatura atmosferei nu se ridicâ 
mai sus de -f- 5° pânâ 6° C., temperatnrâ, la care 
fermentatiunea se opresce. [I. Félix.]

Considérant, motiv ce precedâ dispositivulunei 
legi. .

Consignatiune, deposit fâcut contra unm do
cument sau la 0 institutiune publicâ. (v. Deposit.) 
Se dâ numele de C. mai aies comisionului în 
comerciul maritim.

Consllier, mombrul unui consiliu; ca titlu: 
functionar de rang superior, în deosehi memhru, 
cu vot decisiv, al unui colegiu. — C. intim, mai 
de mult membru al unui consiliu présidât de 
principe. In Austria consiliul intim exista déjà sub 
Ferdinand I, sub Maria Teresia atributiunile lui 
au treout la Cancelaria aulicà. Astâiji C. intim 
este un titlu de distinctiune îrapreunat cu rangul 
de »Excelentâ«.

Consiliu, sfat, parère comunicatâ cu cineva 
peutru a-1 îiidemna de a face sau întrelisa ceva,
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Consilii evangelice, în religiunea creçtinâ sfa- 
turi, a câror urmare duce la o perfectiune moralà 
mai înaltà. C. ev. nu sûnt obligâtoare (ca «precep- 
tele«), prin observarealor însâ creçtinul càçtigàun 
merit deosebit înaintea lui Dumne^eu. C. ev. sûnt 
trei : 1) paupertatea sau renuntarea de bunâvoie 
la averi si proprietate privatà, spre a puté griji 
eu mai mult zel de binele sufletului ; 2) ficioria, 
retinêndu-se omul si delà càsâtorie, ea eu atât 
mai vîrtos sa poatà înfrêna poftele sexuale (v. 
castitate, clausura) ; 3) obedienfa sau ascultarea 
si supunerea de bunâ voie la povâ^uirea altuia, 
anume a superiorului. Frin aceste se paraliseazâ 
întieita poftà ce împinge la pêcat, anume pofta 
ochilor (prin paupertate), pofta tnipului (prin 
ficiorie) si trufia vie(ii (prin obedien(à), (1 loan 
2, 16). La observarea C. ev. sûnt datori, cei ce 
s’au obligat prin vot ; în deosebi persoanele mo- 
nachale. [Dr. Is. Marcu.]

Consiliu, autoritate colegialâ, corpora^une. C. 
remarcabile din punct de vedere istorio au fost: 
C. de Castilia, suprema autoritate publicâ a 
terii; C. de Deee, in repubbea venefianà cor- 
porafiune înzestrata eu afacerile poli(iei înalte 
si juati(iei penale; C. de 500 si C. seniorilor, 
eorporatiuni représentative în Francia.

Consiliu comunal, autoritatea deliberanta în 
comunâ; în Rom. este compus dupa numërul 
locuitorilor din 7—31 consilieri alesi. Când C. 
com. se departâ delà atributiunile ssile, se poate 
disolva prin decret regai în urma unui raport 
motivât al ministrului de interne. Pentru Ung. 
V. Representan^a comunalâ.

Consiliu judefean, (în Rom.) autoritate co
legialâ eleetivâ, care represintâ interesele locale 
colective si economice ale judetului, si este com- 
pusâ din 24 membri alesi de cele 3 colegii élec
torale. Pentru a fl eligibil se cere calitatea de 
Roman, etatea de 30 ani si domiciliul în jude(. 
Actele, cari nu sûnt de interes pur local, nu pot 
deveni executorii decât dupa o prealabilâ auto- 
risare prin ordonan(â régala sau lege. C. jud. 
nu pot délibéra asupra actelor politioe; daeâ 
trec preste atributiunile lor, ele pot fl amânate 
sau disolvate.

Consiliu de ministri, adunarea în C. a mi- 
nistrilor spre a délibéra asupra afacerilor iin- 
poifante relative sau la directiunea generalâ a 
întregei administratiuni, sau la actele relativ 
spéciale ale flecârui ram de administratie. Pentm 
actele C. de min. membrii guvemului sûnt so- 
lidar responsabili.

Consiliu de resboiu permanent, se aflâ la 
flecaie resedintâ de corp de armatâ si se com- 
pune din : un colonel sau locot.-col., presedinte,
2 maiori si 2 câpitani, un comisar regai, un ra- 
portor si un grefler. Când se judecâ un ofleier, 
C. variazâ dupa gradul acusatului. In timp de 
resboiu asemenea C. se aflâ la cuartierul general 
al armatei, al corpurilor de armatâ, al divisiilor 
si chiai' la datasamente mai mici, când o]>ereazâ 
isolat ; în acest timp se exercitâ o jurisdictiune 
mai bmitatâ si de marii pretori si pretorii. La 
fleeai'e régiment se mai aflâ un C. de discipUnd, 
compus din ajutorul sefului de corp, presedinte, 
si 2 câpitani membri, eu un comisar spécial 
(ofleier) si un grefler (sub-ofleier) ; acest C. poate 
da pedepse pânâ la 6 luni si competinta sa se 
întinde asupra faptelor de nesupunere la chie-

mare si prima desertare. Hotârîrile C. de resb. 
sûnt snpuse recursului înaintea C. de revisie 
permanent eu resedintâ în Bucuresci ; acesta su 
compune din; 1 general sau colonel presedinte, 
2 coloneli si 2 maiori membri, plus un comisar 
regai si un grefler. Competinta C. de resb. se 
întinde asupra tôt ce este militar, functionar 
militar sub ori ce titlu angajat în armatâ, îiitrii 
cât delictul sàu crima a fost comisâ în tijiipul 
serviciului militar. Competinta C. de revisie se 
mârginesce numai asnpra analisârii formeloi- de 
observât de C. de resboiu, fârâ a întra în fondnl 
pricinei. Pentru marina militarâ justitia se dâ: 
a) de C. de resboiu din cirenmseriptia terito- 
rialâ, unde resideazâ coraandantul marinei; b) de 
C. de justitie pe bastimente ; acestea se compun 
din comandantul sau ajutorul bastimentului ou 
2 ofleieri membrLsi unul (asimilat) grefler. Coin- 
petinta acestui C. se mârginesce nuinai la de- 
lictele comise pe un bastiment în mers, în por- 
turile de mare si în tearâ strâinâ si cari nu 
atrag 0 pedeapsà mai mare de un an de înehi- 
soare. Sûnt justitiabili de aceste C. toate per
soanele imbarcate sub ori ce titlu, însâ cari nu 
ar avé rangul de ofleier. Procédure este aceeasi, 
prevë(Jutâ de codicele de justitie militarâ, pe- 
depsele de asemenea, eu adâugirea câtorva casuri 
spéciale corpului Marinei.

Consiliul de resboiu superior, se compune 
din : ministrul de resboiu, seful statului major 
general al armatei, comaudantü corpului de ar
matâ, snlul Casei militare a Regelui, inspentoiii 
cavaleriei, artileriei si geniului si secretarul geu. 
al ministeriului de resboiu, secretar. Pentru cbes- 
tiunile relative la divisia Drobogei, a flotilei, iu- 
tendentei, serviciului sanitar, se convoaeà sj seüi 
acestora pentru a lua parte ca membri în C. 
Acest C. se presideazâ de Regele si eveutual de 
ministrul de resboiu.

Consiliu sanitar, autoritatea sanitarâ consulta- 
tivâ pe langâ o administratie centralâ sau localâ.

Consiliul fcolar în Rom. se compune din pro- 
fesorii dirigenti ai flecârei clase si (art. 102—108, 
legea 1864) are dreptul a discuta penalitâtile 
aplicate elevilor; va observa programele, va 
propune modificàri în cursuri, va régula promo- 
tiunile, va cualifica lucrârile grafice. In multe 
puncte C. sc- 80 atinge eu atributiunile C. pro- 
fesorilor scoalei, cari discutâ în plen toate oa- 
surile de programe, réglemente, pedeji.se si oon- 
ferinte didactice.

Consiliu de stat, corp consultativ, permanent, 
compus din persoane distinse prin experientâ s1 
cunoscinta legilor administrative, care îmbi'âti- 
Seazâ cele mai importante afaceri ale ndmini- 
stratiunii interne si externe si formeaza astfel 
C. admin. superior si general al statului. In Rom. 
C. de stat a fost înfiintat pj'in legea din 13 Febr. 
1864, avea presedinte si vicepresodinte, 9 membri, 
3 secretari si 9 auditori ; ministrii aveau numai 
vot consultativ. Avea atributiuni : politioe, ad
ministrative si jui'isdictionale (couteutioase). Con- 
stitutiunea delà 1866 a desfîintat C. de stat. In 
üng. înfliutarea C. de stat a fost ordonatâ prin 
§ 19 al art. 1. III; 1848; pnnâ aatâfji îusâ aceasta 
lege nu a fost nici executatâ, nici ahrogatâ.

Consilium, fiat.J sfat; opiniune judecâtoreasca ; 
la Romanii vecbi stetnicii, de cari se folosiau ju- 
decâtorii pentru controlarea scntiuj.elor lor. re
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timpul împératilor romani exista un C. compus 
din membri distinçi ai senatului (C.-ia semestria, 
G. prinoipis), care avea ab’ibutiunile unui con- 
siliu de stat.

Gonsüium abeundi, flat.J pedeapsâdisciplinarâ 
în çcoalele secundare ?i superioare ; este o admo- 
nitie privatâ de a pârâsi çooala de bunà voie, deci 
O formâ mai domoalâ de exchidere delà un institut.

Consimfemênt, învoire, acord, conventiiuie. C. 
este O conditiune esen^ialâ pentru validitatea con- 
tractelor, ai ou este valabil cûnd este dat pi'iu 
eroare, smuls prin violenta sau surprins prin dol. 
La contractul de câsâtorie afarâ de C. pâi'tilor 
(»nu este câsâtorie cand nu este C.«), când aceçtia 
sûnt minori (în Rom. bârbatul sub 25, fenieia 
Bub 21 ani), se mai cere çi învoirea pârintilor 
sau tutorilor. (Cf. Cod. civ. art. 131 çi urm.)

Consistent, calitâtile exterioare ale unei ma- 
terii ; starea resistentâ a unui corp. Consistent, 
dens, tare, stabil; ce este compus, format.

Consistoriu, un organ dat episcopului ca ajutor 
în administrarea eparchiei. C. eu episcopul în 
fi'unte conduce administratia biser. çi exercieazâ 
jurisdictinnea canonicâ preste fetele bis. §i preste 
credincioçii din eparebie. El se îngrijesce de ob- 
servarea ritului în bisericâ, de buna ordine §i 
disciplinâ bisericeascâ. Este prin urmare for dîs- 
ciplinar çi judecâtoresc, care judeoà între mar- 
ginile canoanelor în cause matrimoniale, asupra 
instituirii çi disciplinei preotüor. C. afarâ de 
asesori, are si notar si fiscal. Asesoril au fost delà 
început preoti ; în timpul mai non, dupa trebuin- 
tele, cari au înmultit agendele C. prin admini
strarea averilor bis. s. a., în C. s’au admis în unele 
biserici si mireni, reservându-se afacerile strins 
bis. unui sénat al C., compus numai din preoti.

In bis. gr.-or. românâ din Ungaria si Traosil- 
vaoia, dnpâ Statntul organic, (v. ac.) fiecare 
eparebie î$i are C. sêu, care este organul admi- 
nistrativ si judecâtoresc permanent, în trebile 
bisericesci, scolare si fundationale în diecesa în- 
treagâ. C. se imparte în 3 senate: bisericesc, 
scolar si epitropesc ; senatnl bisericesc se com- 
pune din asesori ordinari si onorari din cler, iar 
celelalte doué senate din asesori oïd. si onorari 
‘/« din cler si ’/« mireni, toti eu vot decisiv, 
alesi de eâtrâ sinodul epai'cbial. G. mitropoUtan, 
compus din 3 senate eu asesori alesi de congres, 
este organul suprem administrativ si judecâtoresc 
pentru întreaga provincie mitropobtanâ.

In bisericâ gr.-cat. românâ sûnt asesori con- 
sistoriali toti canonicii si protopopii, precum si 
acei preoti, pe cari îi nnmesce episcopul diecesan.

Consobrini, flat.J fiii a doué surori.
Consola, în architecturâ: ridicâturâ sau iesi- 

turâ pe un zid, destinatâ a servi de sprijin nnei 
gnn4i, boltituri, colnmne, statue, etc. C. se face 
din piatrà, lemn, fier san alte metale, C. se aplicâ 
si în interioiul locuintelor ca mobilâ de lux.

Consola^une, mângâiere ; alinarea unei dureri ; 
niotiv de nmltâmire.

Consolidafiune, în gen. întârire ; în petrografie 
trecerea rocelor emptive din stare fluidâ în stare 
solidâ. Geologii frc. Fonqué si Levy, pentru a ex- 
plica formarea rocelor atât eu strneturâ grani- 
toidâ, cât si en structura trabitoidâ, admit mai 
multe fase de C., din cari mai importante sûnt; 
Prima fasâ de C., când s’an separat din pasta 
topità cristali mari, bine formati, deoarece re-

cirea s’a fâcut eu încetul. A doua fasâ de G. a 
avut loc mai repede, oristalii sûnt mai mici. 
sfârmati si se vede oà pasta a încercat oarecarl 
misoâri, dupâ aspectul cristalelor. [V. C. B.]

Consommé, (franc.) cleiu animal, produs prin 
fierberea oaselor. C. se numesce si o ciorbâ groasâ 
gâtitâ din camo multâ.

Conoonanta, Conaoana, acele sunete din Limbâ, 
cari nu se pot rosti singure, ci nuinai eu aju- 
loml unor vocale. Dupâ organul, ou care se ar- 
ticuleazâ, C. se împart în

labiale: p, b, v, f, m; 
dentale ; t, d, a, z, t, r, 1, n ; 
palatale: s, j, c1, g1; 
guturale : c, g, b.

In limba rom. sûnt 20 consonante.
Consonanfa în musicâ: contopire a doué 

sunete, ce produc un efect plàcut asupra au- 
(Jnlui. C. sau intervale consonante sûnt intei- 
valele eu rapoituri numerice simple, cari prin 
batamentele lor produc un sunet résultant, fâ- 
cênd parte din aceeasi sérié armonicâ: octava 
(2/i), quinta (*/,), quarta (Va), terta (V* sau Va), 
sexta (5/a sau 8/s) si reduplicârile lor. C. se împart 
mperfecte (juste .sau d r e p t e) cele trei dintâiu, 
cari nu le gàsim decât de o singurâ specie în 
soara armonicelor, si vmperfecte, tei-ta si sexta, 
cari pot fi majore (V4 sau Vu) «au minore 
(®/g sau Va)- Gnii autori dau 0 mai mare ex- 
tensiune cuvêntului G. întelegènd prin el si com- 
binatiunile de trei sunete, ce se aflâ între ele 
în raporturi simple, adeoâ acordurile formate 
din intervale consonante, acordurile porfecte, 
nuniite ele însusi acorduri consonante. [T. G. J

Con sordino, (ital.) = eu surdinâ, üxpresiunc 
întrebuintatà în musica instrumentelor de arcus, 
indicând adaptarea micului aparat numit snr- 
dinâ (v. ac.), ceea ce dâ 0 sonoritate vualatâ, plinâ 
de melancoUo. Gând acest aparat trebue scos 
se întrebuinteazâ expresiunea Sema Sordino.

[T. G.]
Consorte, flat.J soj, tovarâs ; Consorteria, (ital.) 

tovârâsie.
Consor^iu, asociare temporalâ de comercianji 

eu scop de a réalisa 0 anumitâ operajiune finan- 
ciarâ sau comercialâ; e 0 afacere de caracter 
ocasional. V. sindicat.

Conopect, consemnare, tablou sinoptic.
Conspiraflune, v. complot.
Constable, (engl., pron. constebl). functionar 

al siguran(ei publice. Lord High G. era în tim- 
purile mai vechi una dintre ceïe mai înalte dig- 
nitâji în Anglia, ca Connétable în Francia. High 
constables, întrodusi de Eduard 1 la 1284,Hnpra- 

! veghiau armata din (earâ. Petty constables jineau 
I locul unei garde nationale. C.-i do odinioarâ au 
I fost înlocui^ la 1829 în I^ondra eu politisti plâtiti. 
' Constans, 1) G., cel mai tinor dintre cei trei 
fii ai lui Constantin cel Mare, n. 323 d. Chr. ; 
333 Caesar, 335 guvornator al Italie!, Africei s> 
provinciilor illyrice, delà 338 si Hirmiului, 
si dupâ moartoa fratelui sëu Constantin II si al 

, Britanioi, Galliei si Spaniei. Maro aderent al 
1 simbolului credintei delà Nicea. A fost ucis 350.

2) G., împlrat bizantin (041—(168), fini lui 
Constantin III, n avut lupto neintrerupte eu 
Arabii, caii i-uu luat 0 parte din Africa, si mai 
tâi'fjiu eu I/)ngobar(Jii dm Italia do sud. A fost 
înneoat în Syracusa du un seivitor al sëu.

DE
glîSLlOj'^A.
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Constans, Jean Antoine Ernest, qni de stàt 
frc., n. 1833 în Béziers, prof, dedrept înToulouse, 
1876 députât republican, 1880—82 ministru de 
interne, 1885—87 ambasador în Clüna, 1887—88 
guvernor gen. în Indo-China, 1889 senator çi 
1889—92 ministru de interne; nimici boulan- 
gismul.

Constant, statornic, ce nu variazâ. In analisâ 
se numeso C.-e acele màrimi, cari au o valoare 
determinatâ si sûnt independente de mârimile 
variabile.

Constant de Rebecque, Henri Benjamin, 
scriitor frc., n. 1767 în Lausanne, 1799—1802 
membm al tribunatului, Aprilie 1815 consiUer de 
stat, 1819 députât liberal, f 1830 în Paris. Scrieri 
princ. ; «Cours de politique constitutionelle», «Mé
moires sur les cent-]ours«, etc.

Constanfa, judet în Rom. (Dobrogea), numit 
nstfel dupa capitala sa, eu o suprafatâ de 6058 km9., 
avênd 112.227 loc., între cari Rom. 59,136, Turci 
çi Tâtari 30,412, Bulgari 11,139, Greci 3636, 
Germani 3362, Lipoveni 1155, uvrei 998, iar 
restul de diferite alte nationalitâti ; dupa con- 
fesiune: oi-t. 74,694, mohamed. 30,412, iar restul 
cat., protest., lipov., ç. a. Marca j.-lui e o corabie. 
J.-ul C. e situât în parles rësâriteanâ-extremâ 
a regatului rom. ; la est se inârginesce eu Marea 
Neagra, la vest eu Dunârea (j. lalomita çi Brâila), 
la nord ou j. Tulcea çi la sud eu Bulgaria. In 
privinta reliefului solului j. C. se poate imparti 
in doué vegiuni; regiunea nord, formeazà un 
platou mai ridicat în partes sa centralà delà 
nord spre sud çi inclinât spre Dunàre çi Marea 
Neagrâ; regiunea sud. este întretâiatâ de mul- 
time de dealuri, ultimele prelungiri murinde ale 
muntilor Balcani de est; partea de vest este mai 
înaltà çi putiu pâduroasâ, pe când cea de est 
e mai joasâ çi lipsitâ de arbori. Jud. C. depinde 
de doué basinuri: al Dunàrii çi al Màrii Negre; 
Dunârea çi marea îl udâ la vest çi est, apoi mai 
putine pàraie, între cari mai însemnate sûnt; 
Casimeea sau Taçâul, Fâgàraçul, Sarai çi Cerna- 
voda, çi numeroase lacuri, atàt eu apà dulce, 
cilt çi eu apâ sâratâ. Lacurile mai însemnate 
din basinul Dunàrii sûnt: Gârlita, Oltiua, Mâr- 
leanu, Aliman, Cochirleni, Cara-su sau Cerna- 
voda, Seimenii mici, Seimenii mari, Puturoasa, 
Slateia, Rotundu, Ciobanu, Hazarlàc-ghiol, Dàeni 
çi Gàrlici. toate eu apà dulce çi bogate în pesci ; 
iar în basinul Màrii Negre: Sinon, ïuzla, Gar- 
galâc, Taçàul, Siutghiol, Tàbàcària, Agigea, Tuz- 
lagbiol, Tatlàgeac, Cumarova çi Mangalia, toate 
eu apà sàratà, çi în ceea ce privesce pescuitul 
tôt aça de importante ca çi cele diu basinul Du- 
uàrii. Clima j.-lui C. e foarte variabilà, din causa 
numeroaselor bâlti, ce se gàsesc în judet, popo- 
ratiunea este adeseori bântuità de paludism. In 
privinta administrativà j.-ul C. este Impartit în 
5 plàçi: Medjidia, Hài'çova, C., Silistra noua çi 
Mangalia, cari toate împreunà cuprind 7 comune 
urbane (C., Cernavoda, Medjidia, Mangalia, Hâr- 
çova, Cuzgun çi Ostrov) çi 73 corn, rur., formate 
din 301 sale. In ordinea eclesiasticà j. C. face 
parte din eparchia Dunàrii de jos eu reçedinta 
în Galati. Numërul biseiicilor ort. e de 55, de- 
servite de 71 preoti; mai sûnt 174 geamii mo- 
bamedane eu 63 batipi çi 178 bogi, çi 8 case 
de rugàoiuni (cat., prot., bulg. çi lip.). Instruc- 
tiunea publicà se face într’un gimnasiu clasic.

12 çcoale prim. urb. çi 71 çcoale prim. rur.; 
afarà de aceste sûut àncà mai inulte çcoale par- 
ticulare. IjOcalurile de çooalà preste tôt lasà de 
dorit. In ])rivinta militarâ j. C. diu divi.sia ac- 
tivà a Dobrogei are un régiment de infanterie 
çi 3 escadroane de càlâraçi (regim. 9), dintie 
cari 2 sûnt permanente çi 1 eu scbimbul. In 
ordinea judRiarà j. C. numerâ 5 judecàton'i do 
ocol ; un tribunal de apel exista pentiu l.oatâ 
Dobrogea eu reçedinta în Tulcea. Serviciul sanitar 
se face de un medic piiinar, 2 medici de spitale, 
de medicii de oraçe çi plase, de mai multi .agonti 
sanitari, vaccinatori çi moaçe. Spitale sûut 3 în 
lot j.-ul: 1 comunal în C., 1 judetean în Cerna
voda çi 1 rural în Paraebioi. Producle. J. 0., 
dupà natura solului sëu, in privinja producteloi- 
minérale este unul din cele mai sârace; nu aça 
însà în privinta vegetalà çi auimalà. PainèntuI 
mai pretutindeni este bogat în humus, dai1 
adeseori diu lipsa de apâ pe platourile in.alte 
din interiorul j.-lui recoltele sûnt sàrace; de 
aceea aceste terenuri s’au làsat penti'u pàçuni. 
Dinti'e cereale se cultivâ: gràu, orz, sëcara, po- 
rumb, meiu; apoi legume, plante textile ; dintre 
pomi : viçinul, zarzarui, caisul, inèrui, perui, 
prunul, persecul çi dudul se gàsesc lespàuditi 
prin tôt j.-ul; gutuiul çi cornul se gàsesc çi 
prin pàduri; vita âucà se cultivà ou succès în 
unele locuri. Pàdurile ocupâ ca. 28,393 lieot. 
çi sûnt bogate în vênat. Live^ile çi pâçunile 
ocupà 0 mare întindere; ele hi’ànesc tôt felul 
de animale domestice, dar mai eu sainà oi ; làna 
acestora constitue un important articol de export. 
Pescele este abondent çi de cele mai mari specii 
în Marea Neagrâ, Dunàre, bàlti, lacuri çi garle. 
Agricultura, economia de vite çi pescuitul sûnt 
prinoipalele ocupatiuni ale loc. Industria stà pe 
0 treaptà inferioarà; ea este de doue feluri : 
cea casnicà çi cea micà; aceasta diu ùrinà e re- 
piesentatâ prin: 1 fabricâ de postav, 1 fabiicà 
de substaute uleioase, 1 fabr. de luniînàri de 
cearâ, 1 fabr. de beie, 3 fabr. de tàbàcàrie, etc. 
Comerciut este destul de prosper ; se exportoazà: 
cereale, producte, animale, pesce, etc. çi se ini- 
porteazà producte industriale, maçini agricole çi 
coloniale; comerciul se face prin porturilo: C., 
Mangalia, Hâi-çova, Cernavoda, Ostrov, Medjidia 
(comerciu interior) çi vama Cara-Omer. Trci lu- 
cràri au fâcut o revolutiune în comerciul j.-lui 
C. respective al Dobrogei : calea feratà Cerna- 
voda-G., podul de preste Dunàre çi làrgiiea por- 
tului C. Càile de comunicatiune se împart în : 
maritime, cari au ca puncte de plecare portul 
C. çi la 0 distanjâ mare Mangalia; fluviale, 
pe Dunàre delà Ostrov pânà la Hârçova prin 
Cernavoda; calea feratà Cernavoda-C. eu 
stajille Mircea-Vodâ, Medjidie, Murfatlar, leagà 
Dunârea eu Marea Neagi’â, çi prin podul cel 
màret delà Cernavoda unesce Rom. eu Dobrogea, 
Bucuresci cuC.; drumuri mari între cornu- 
nele ruiale mai însemnate çi oraçe ; 'Medjidia 
este central lor; calea nationalâ Tuloe'a-C. 
çi în sfirçit drumuri mici, cnn leagà intre 
sine comunele, satele çi càtunele. .1-1 O. çi Do
brogea preste tôt e bogatâ în restiiri sau ruine 
istorice. V. Dobrogea. (Cf. Gr. G. Dâuescu, Dic(. 
geogr. al j.-lui C. Bucuresci, 1897.) [ut.]

Constan^a, com. urb. în România (Dobrogea) 
çi capitala judejului ou acelaçi nume, situatâ pe



flj

(0

O
Ü

m.
h'*' -■• ' s

'‘?'4 
' i

a

: ;t CO ©



916 Coub tanta.

malul Mârii Negre, pe o mica peninsulâ, ce întrâ 
putin în mare. C. este singnrul port maritim al 
Rom. în conditiuni mai bune. Dupa recense- 
iiiêntul clin 1894 numërul loc. era de 10,419, 
dintre cari Rom. 2519, Greci 2460, Turci çi 
Tâtari 2202, Bulgari 1000, üvrei 855, Armeni 
559, etc.; dupa confesiune loc. se impart în 
6572 ort., 2202 moliam,, 855 mos., 678 cat. çi 
protest., etc. Marca oraçului e o corabie eu pfinze 
iu trei parti, lângâ un far, ce poartâ un steag; 
oraçul este impartit în douë colon; roçu in 
partea de sud, çi galben în partea de nord; 
are 64 strade, între caii principale sûnt: str. 
Traian, Mangalia, la capëtul câreia se gàsesce 
central comerciului de grâne, Ovidiu, Elena, 
Românâ, Carol I; cea mai frumoasâ este Bu- 
levardul Elisabeta, construit 1880 pe marginea 
mârii; stradele sûnt în general curate ?i bine 
pavate, eu exceptiunea celor delà margini. Bdi- 
îiciile principale în C. sûnt: Hotelul Carol I pe 
Bul. Elisabeta, ebiar pe promontoriul C.-ei, caro 
se termina eu un far înàlt de 23 m.; ait fai' 
niai este lângâ port (15 ni.); tôt pe Bul. Eli
sabeta este salonul de curâ, constniit dîn lemn ; 
alte hoteluri sûnt : Gambeta, Centi'al, etc. ; çcoala 
primarâ »Printul Ferdinand çi Princesa Maria* ; 
biserica catedralâ rom., giamia »Azizia«; spitalul 
comunal, palatal administrativ, prefeotura, etc. 
Casele vechi de stil oriental turcesc dispar fâ- 
cênd loc la frumoase clâdiri în stil europenesc. 
Gel mai frumos monument artistic în C. este 
statua lui Ovidiu, ridicatâ 1883 pe pi ata Indepen- 
denfa. (V. ilustr.) Pentru uçurarea comunicatiei 
sûnt preste 50 trâsuri de piafà çi la 180 cârute 
sau barabale ; pentru curâtitul oraguJui s’a créât 
serviciul pompierilor; personalul serviciului sa- 
nitar se compune dintr’un medic com., un sub- 
cliirurg vaccinator çi o moaçe ; afarâ de aceçtia

în oraç sûnt âneâ 10 medici çi 5 farniaoiçti. 
Spitalul comunal s’a construit în 1893 eu 25 
paturi. Pentru alimentai'ea oraçuiui ou apâ s’a 
adoptât proiectui de a se conduce apa delà sat. 
Anadolchioi, la 4 km. .spre nord-vest de C. Bud- 
getul oraçuiui C. în 1896 a fost de 635,667 lei 
la venituri çi tôt atàta la cheltueli. Ciutul re- 
ligios numerâ: 1 bisericâ catedralâ rom., ziditâ 
în 1895 çi întrètinutâ de stat, eu 1 jiveot çi 
1 diacon; 1 bis. grecâ eu 2 preoti; 1 bulg., 1 ai - 
meanâ eu 2 preoti, 1 protest, çi 1 cat. Gea- 
miile sûnt în nuniër de 8 çi sûnt întretiiiute 
de stat; mohamedanii au un muftiu çi 8 hogi. 
Instruefia se face într’un gimnasiu cla-sic îu- 
fiintat în 1896, eu 6 profesori ; în 2 çcoale prini. 
de bâieti çi 2 de fete eu 9 institutori çi 7 in- 
stitutoare; afarâ de aceste sûnt ànoâ mai inulte 
çcoale întretinute de confesiuni çi 1 grâdinâ de 
copii. Teritorul com. e de 1189 hect. Agiioul- 
tura çi economia de vite e putin practicatâ. lu- 
dustria asemenea e putin desvoltatâ, .sùat ca. 
260 industriaçi mici, 1 fabricâ de bere çi alta 
de tâbâcàrie. Comerciul este principale ocupa- 
tiune a locuitorilor ; el se gâsesoe în continua des- 
voltare, gratie numeroaselor îmbunâtâtiri aduse 
mijloacelor de coraunicatie ; prin construirea mâ- 
retului pod de preste Dunâre (1895) C. este pusâ 
în legâturâ directâ eu capitula regatului çi eu 
judetele agricole ale terii; în 1896 s’a pus piatra 
fundamentalâ a noului port, pentru lâigirea câ- 
ruia âneâ în 1885 s’a votât un crédit de 25 mi- 
lioane; aceste îmbunâtâtiri sûnt menite a face 
din C. un emporiu comercial de primul rang 
pe coasta apuseanâ a Mârii Negre. In C. sûnt 
preste 700 comeroianti. Comerciul C.-ei pe anul 
1895—96 aratâla import 5.570,393 lei, iar la export 
11.615,218 lei. Miçcarea portului C. pe anul 1895 
0 presintâ urmâtorul tablou:

Jffliçeafea poFtului Gonstan^a în 1895.
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In C. îçi au agen^i 9 companii de vapoare, 

anume: Servioiul maritim lomàn, lohnston 'W. 
et C.-nie çi Wilson (Hull, engleze), Fraissinet 
et C.-nie çi Messageries maritimes (franceze), 
Lloyd (austiiac), Deutsche Levante-Linie, P. M. 
Courtdji et C.-nie (turc.) çi Florio et Rubattino 
(ital.). Agentüle diplomatice, cari se gàseso in 
C. sûnt de trei oategorii : consulate (austro-ung., 
belg. çi turc.), vice-consulate (germ., franc., rus., 
engl., span. 91 svedo-norveg.) çi agentii consu- 
lare (ital., bulg. çi grec.). Banca na(. a Rom., 
Banca agricolâ, Creditul agricol. Soc. de asi- 
guraie : Nationale, Dacia-Rom. §1 Unirea îçi an 
in C. suoursale de ale lor. Caméra de comerciu 
s’a înfiintat la 1880. — Oraçul C. (turc. Küstendje) 
este construit pe locul vechiului çi înfloritorului 
oraç Tomi sau Tomis, a cârui origine se pierde 
în lumea legendelor; aici îçi petrecù poetul 
Ovidiu exilât ultimii ani ai viefii sale; pe timpul 
nâvàlirilor bai’bare oraçul Tomi cà()ù pradà Hu- 
□ilor împreunâ eu alte oraçe de pe malul drept 
al Dunarii. In vechime eraaici scaun episcopesc; 
în evul mediu Genovezii construiserâ aici un 
port ÎDsemnat; soartea ulterioarâ a C.-ei fù 
aceeaçi eu a Peninsulei Balcanice; la 1878, în 
urma h'atatulUi delà Berlin, C. împreunâ eu Do- 
brogea ajunge în stapânirea României çi delà 
aceasta data se îneepe 0 erâ noua în istoria 
desvoltârii oraçului C. Din punct de vedere al 
antichitâtilor C. este una din cele mai impor
tante looalitâ(i ale Dobrogei. Monumentele çi 
inscriptiunile gâsite aici aratâ vechia splendoare 
a acestei localitati. In timpul din urmâ archeo- 
logul Tocilescu a descoperit pe locul, unde se fac 
lucrârile pentru noul port, ruinele unui templu 
vechiu de mari dimensiuni. (Cf. Gr. G. Dànescu, 
Dict. geogr. al j,-lui C., Bue., 1897.) [nt.]

Constanfa ea stafiune de vilegiaturà fi de 
curà balnearà. Fârà nici 0 importantâ igienicâ 
çi curativà înainte de ocupatiunea romànâ, gu- 
vernele câte s’au succédât de atunci toate çi-au 
dat silin(a sa faeâ din aceasta localitate 0 sta- 
tiune maritimà modernâ. Atàt din punct de ve
dere igienic, cât çi économie-national impor
tante C. oresce 4ünic, avênd teara un loo de 
vilegiaturà çi reoreatie igienicâ maritimà, care 
face pe multâ lume sa se dispenseze de câlâ- 
toriile costisitoare în strâinàtate. Construirea 
grandiosului pod preste Dunâre deschide 0 epoeâ 
noua întru înflorirea statiuuei balneare C. Pe 
làogâ hotelul Carol, care e 0 zidire imposantà, 
mereu se zidesc hoteluri, vile çi case, în cari 
pot fi adâpostiti vi.sitatorii. Statului incumbe da- 
toria, daeâ e ca C. sâ devinâ 0 statiune balnearà 
modernâ, sâ creeze pe termurii màrii un mediu 
de salubritate çi confort. Prof. Istrati a scliitat 
aproiipe toate necesitâtile igienice, delà a câror 
indeplinire este conditionatâ înflorirea locuiui 
ca unica .statiune balnearà maritimà a terii. Aci 
sûnt înçirate: chestiunea alimentatiei eu apâ bunâ 
de beut, canalisarea oraçului dupâ un sistem mo
dem igienic, construirea portuJui, ca malul sâ 
nu se surpe çi sâ nu fie acoperit eu aruncâturile 
organice ale mârii. Imprejurimea oraçului la 0 
distantà càt se poate de întinsà are sâ fie scutitâ 
de exhalatii vâtêmâtoare sânâtâtii. Spre acest scop 
bâltile, cunoscute ca focare malarice ale Do- 
hrogei, câte sûnt, cel putin in apropiere de C., 
au sâ fie secate ca aerul curât ce vine dinspre

mare sâ nu fie viciât de cet de pe partea con- 
tinentului. Un cordon de planta^une bogatâ ar 
forma 0 adevêratâ carantinâ sanitarâ la bariera 
or^ului. C. este bine visitatâ de oei ce au tre- 
buintâ de scaldâ de mare çi aer. Locul unde se 
face cura balnearà, fiind cam départe de oraç, 0 
Unie de drum de fier face ciroulatia repede çi 
deasâ între oraç çi scalde. Acestea sûnt între- 
tinute curât. Medici în permanentâ. C. se reco- 
mandâ celor ce sufer de nervositate, scrofule, 
malarie, anémié, hipocondrie, etc. (Cf. Dr. C. 
I. Istrati, «Rapoi't anual al inspect. fâcutâ sta- 
tiunilor bain. Bue., 1890; Dr. Luca, »Bâile 
delà C.« 1896.) [Dr. Vuia.]

Constanfa dinpunctul de vedere militar. C. e 
situatâ pe un mic promontoriu al Mârii Negre 
çi aproape pe acelaçi paialel eu Bncurescii, eu 
care e legatâ prin calea feratâ, ce urmeazà în 
Dobrogea depresiunea Carasu prin Cemavodâ 
çi Medjidia a «Yalnlui lui Traian». Podul de fier 
dintre Cemavodâ çi Fetesci — unicul preste 
Dunârea de jos —, apropierea dintre termurile 
Dunârii çi coastele mârei întro aceste 2 statiuni, 
tâietura în solul Dobrogei sudice prin valea ti'ans- 
versalâ Carasu, legâtura eu Muntenia çi eu Mol
dova a statiilor Cernavodâ-Fetesci prin calea 
feratâ ce vine delà Bucuresci çi Fâurei, legâtura 
statiunii Cemavodâ eu porturile rom. din susul 
çi din josul Dunârii, în fine lucrârile conside- 
rabile întreprinse pentm amenajarea portului 
C., vor face din aceasta statiune una din posi- 
tiunile militare de primul rând ale Mârii Negre, 
un debuçeu, a cârui importantâ pentm România, 
poate cel putin égala pe a Odesei pentm Rusia 
meridionalâ. Importanfa militarâ a acestei po- 
sitiuni cresce çi prin faptul situatiunii sale pe 
flancul liniilor de operatiune, ce s'ar lua în 
lungul Dobrogei câtrâ Constant! nopole preste Bal- 
canii orientali, çi mai aies al legâturii pretioase, 
ce ar asigura unei fiote din mare eu 0 armatâ 
a Dobrogei. — Liinba de pâment, pe care se aflâ 
situât oraçul, se încUnâ uçor, eu cât ea pêtmnde 
în mare; totuçi pe tôt conturul ei presintâ 
O altitudine de 12—40 m. deasupra nivelului 
mârii. Se deosebesce 3 fronturi ale acestui pro
montoriu : frontul sud-est,. nord-est çi sud-vest. 
Frontul sud-est este stàncos çi presintâ altitu- 
diuea cea mai micâ de deasupra nivelului màrii, 
la capëtul sëu vestic descinde rampa de accès 
càtrà port; frontul nord-est pre.sintà 2 ieçituri, 
formând ca 2 bastioane (unul la capëtul sudic, 
unde e çi farul, altul în partea centralâ între 
biserica armeneascà çi biserica elinà). Partea 
dintre far çi biserica armeneascà este cea mai 
înaintatà în uscat çi corespunde locuiui celui 
mai ângust al oraçului, care se desvoaltâ imediat 
pe platou îndatâ ce scapà din aceasta sugrumâ- 
tuià. Terenul se ridicà progresiv delà far pe 
acest front, spre nord çi mai aies spre nord-vest. 
Frontul sud-vest face parte din conturul semi- 
oliptic ce afectâ coasta între clàdirile actuale 
ale vâmii çi punctul unde »Valul lui Traian» 
atingo marea; acsul mare al acestei elipse, trece 
just prin intorsoc[ia estioâ a celor douë valuri 
(cota 60). In aceasta parte sûnt proiectate çi puse 
în éxecutiune lucrârile pentm amenajarea por
tului. In atarea aotualâ, din causa adàncimei in- 
sufifcientü, vapoarele mari remàn la larg. — Portul 
C. este batut de vênturile de sud-est. Lucrârile
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noui vor pune stavilâ vênturilor, prin molurile 
construite in larg ; ele vor lârgi si adnnci basinurile 
si canalisa fuiidul mârii în fata basinurilor, pentru 
a obtiné adâncimea necesarâ. Tormurele mârii 
în împrejurimile portului C. este inacoesibil. Ple- 
când delà C. terenul se ridioà càtrâ nord-vest, 
sud-vest si mai aies càtrâ vest. Pe coastele mârii 
exista puncte, cari descoper bine marea, iar spre 
interior înàltimi, ce comandà orasul ; descoper 
de asemenea marea si punctele coastei, pe care 
se aflâ urmele bateriilor dintre tâbâcâria veche 
si acea nouâ. La nordul orasului existâ câteva 
puncte dominante, ca; movilele Tabia Tepe s' 
Avretiiic (57 m.), în fa(a cârora se vëd urmele a 
doue redute pâtrate, la sud de C., apoi movila delà 
vii (44 jn.), în vecinâtatea câreia se vëd urmele 
unui puternicredan, ce bâteadrumurilespreMan- 
galia. — Numeroase urme de fortificatiuni de- 
monstreazâ importanta militarâ ce a avut C. mai 
aies în timpul pnterii Turcilor. Protegeatâ despre 
mare prin înal^imea rîpelor, cari formeazâ o 
apêrare naturalà, Turcii o închiseserâ spre con
tinent eu douë fronturi de incintà sustinute prin 
douë bastioane si precedate de un sant eu es- 
carpâ în zidârie, plecând delà mare (dinspre port) 
si atingènd iaràsi marea la nordul orasului si 
tinêndu-se la distantâ mijlocie l'/i km. de far. 
Urmele acestei incinte se vëd si a^i printre clâ- 
dirile noue ale orasului. Se descopere de ase
menea urmele unei a doua linii înaintate con- 
stituitâ din reduta Tabia-Tepe, reduta si luneta 
Irîm-Tabia si bateriile de pe coastele mârii. La 
vestul acestei linü, între Ciatal lue si Irim-Tabia, 
exista un întreg sistem de uvrage, cari au aerul 
de a fi constituito tabërà întâritâ alâturi de cetate. 
La sud-ve.st de C. în fine ating marea douë din cele 
trei valuri romane, cari tin eau gâtul dobrogean 
dintre Dunâre si mare. C. formeazâunul din spri- 
jinile acestei importante linii strategice de atàtea 
ori disputatâ in decursul secolilor si plinâ de 
urme de fortificatiuni. [lannescu.J

Constan|a, lacul, (germ. Bodensee, lat. Lacus 
Brigantimis, franc. Lac de Constance), lac în 
Alpi între Elvetia s' Germania, la înàltime de 
398 m. preste suprafata mârii ; suprafata lacului 
e de 539 km*., lungimea cea mai mare 62 km., 
làtimea 14 km., afuntjimea pânâ la 276 m. Prin 
lacul C. curge Rinul. Pe lac e mare miscare de 
vapoare între orasele de pe tenni. C. e bogat 
în pesce. Lucràrile comisiunii internationale 
pentru scrutarea sciintificà a lacului C. sûnt 
parte sub presâ, parte în lucrare.

Constanta, oras în Baden (Germ.), la iesirea 
Rinului din lacul de C., 18,692 loc. (Ifc95) clini- 
prounâ eu suburbiile; catedralâ (în care s’atinut 
conciliul delà C.), fosta mânâstire dominicanà, 
unde a fost închis magistral I. Huss, acum e 
fabiîcà ; casa sfatului eu frescuri frumoase ; bazar ; 
gimnasiu, scoalà realâ; judecàtorie. ü. déjà în 
secl. VI era episoopie, mai tàrtjiu oras liber im
périal. Conciliul delà C., tinut aci 1414—1418 
în causa schismei papale si în contra refonna- 
toralui Huss, depuse 3 papi, restitui unitatea 
bisericii apusene, condamna la moarte pe rug 
pe loan Huss si leronim de Praga, dar nu réalisa 
plànuita reformare a bisericii. 1548 împëratul 
cinsti C. fratelui sëu Ferdinand ; episcopia do C. 
fù secularisatà 1802, sistatà 1821. 1805 C. ajunse 
la ducatul Baden. (Cf. Marmor, Eiselein, etc.)

Constantin, numele mai multor împëraji ro
mani si bizantini între cari: 1) Constantin cel 
Mare, (G. Flavius Valerius ConstantinusJ, îm- 
përat roman, n.274 în Naissus (= Nis) în Moe.sia 
super. Fiul lui Constantius Cblorus si al Eleuei, 
framos de staturâ si crescut miliiài-esce. La 
306 proclamât îrapërat. Purtà resboaie noroeoase 
contra Francilor, si Alemanilor. Invinse pe co- 
regentii Maxentius (312) si Licinius (323) si 
devenî singur domnitor al marelui imperiu ro- 
mtm. In lupta eu Licinius i-s’a arëtat pe eeriu 
crucea, pe care luoeau|cuvintele : »In boc signo 
vinces». La 313 publicà în Milano edictul do 
tolerantâ favorabil crestinilor, la 324 fâcù cresti- 
nismul religiune de stat, prin ce puse civili- 
satiunea veefie pe base crestine. Impâi’ti inipe- 
riul în 4 prefecturi mari (Oriens, Illyricum, Italia 
si Gallia), prefecturile în 18 diece.se, iai- pe 
aceste în 116 provincii. Prin aceasta înfiintà 
ierarchia oficialilor, dintre cari cei dintfiiu 7 in- 
cungiurau tronul, pe când ceialalti împrâstiati 
prin imperiu formau birocratia, pe care s’a în- 
temeiat monarcMa bizantinâ. Pe timpul lui C., 
la 325, s’a (inut I sinod ecumenic în Nioea, 
unde se afurisi Arie si eresia lui, combâtutâ ou 
mult succès de Atanasie cel Mare. Aceste, precum 
întemeierea Constantinopolei (330) i-au asigurat 
eternitatea. Pe monetele bâtute în timpul sëu so 
aflâ chipul 4eului soarelui si numele lui Cliri.sto.s 
lângâ el. Pe patul de moarte s’a fâcut crestiii. 
f 22 Maiu 337 în Nicomedia. Biserica gr.-or. 
a ridicat pe C. si maicâ-sa Elena întro stinti si 
îi serbeazà (jiua comem. la 21 Maiu. Bis. rom.-cat. 
1-a numit: Maximus.

2) Constantin IV Pogonatos (=bârbosul), 
(668—685), sub el se asezarâ Bulgarii între Du- 
nàrea de jos si Muntele Balcanului, tôt el con- 
cese Sêrbilor si Croatilor sà se ase/.e ])e teri- 
toriile unde locuiesc si a*}'- Sub el s’a (inut al 
VI sinod ecumenic în Constantinopole, în caro 
s'a statorit simbolul niceo-constantinopolitan în 
textul folosit de biserica gr.-or.

3) Constantin V Gopronymos (741—775), fiul 
lui Leon Isaurul, iconoclast reninnit. S’a luptat 
eu succès contra Arabilor si Bulgarilor. La 768 
închise toate mânàstirile, ledârîmà ori prefâoù în 
casarme, si poruncî monachilor si monacliinelor 
sà se câsâtoreascâ. Cei ce nu se supusorâ furâ 
parte mutilati, parte ucisi.

4) C. VI s. Porphyrogennetos (= luâsout în 
porfirà), n. 905. Tatâl sëu a fo.st Leon Filo.soful ; 
a domnit delà 912—959. Ca minor a.stat .sub tuto- 
ratul uncMului sëu Alexandra, al niamei sale Zoo 
si al lui Romacos Lekapenos. numai delà 945 a 
domnit singur. lubitor de sciinte si mdo. Soriitor 
renumit. A soris biografia mosului sou, a împe- 
ratului Basilios, apoi »De administrando imporii» 
(952), în care dâ povete fiului sëu Uomanos. In 
opul acesta amintesce popoarele, cai'i locuiau la 
estul si nordul imperiului bizantin, între aoestea 
pe Romani (Romanoi) si Pe Maghiaii. Sorie- 
rile lui au fost edate în colectiunea: »Cuipus 
scriptorum historicorum bvzantinorunm. Bonn, 
1829—1840.

5) Constantin XII Dragodes (1 148—1453), 
în fruntea unei trupe de 14,000 sold,a(i s’a Inpiat 
vitejesce contra 20(),000 oameui si 250 oonibii ale 
ïnrcilor. Dar fù îuvins. A câ4ut Constautiuopolul 
si eu el imperiul roman res. la 29 Maiu 1453.
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Constantin, 1) C., Nicolaeviei, mare duce de 

Rusia, n. 1827 ; a luat parte (1849) la resboiui din 
Ungaria in suita principelui Paskevici. 1854 a 
coniandat flota din Marea esticâ; 1862—63 gu- 
vernor în Polonia, unde zâdarnic s’a nisuit sa 
câçtige prin blânde(e pe Poloni ; 1866 president 
al consiliului impérial. 1881 a fost dimis din 
unele demnitâti de câtrâ (arul Alexandra III. 
f 24 lanuarie 1892 în Pavlovsc. Piiul sëu Ni- 
colae, n. 1850, a fost lipsit 1881 de toate demni- 
tâtile din causa uneltirilor sale antipatriotice si 
a fost exilât la Taskent. Fica sa Olga e actuala 
reginà a Greciei.

2) Constantin Pavloviei, mare duce de Rusia, 
al doilea fiu al (arului Paul I, n. 1779; s’a dis
tins 1799 sub Suvarow în Italia si în lupta delà 
Austerlitz (1805). Dupa restaurarea Poloniei ge- 
neralissim al armatei polone si vice-rege; 1822 
renuntà la dreptul de succesiune, delà care ho- 
tarire nu se abâtù nici dupa ce fù proclamât 
împërat, dupa moartea (arului Alexandra I. In- 
vingênd 1830 insurectiunea polonâ, C. P. se re- 
trase în Vitebsc, unde f 27 lunie 1831.

3) Constantin, duce de Sparta, clironomul 
Greciei, fiai cel mai mare al regelui George, 
n. 1868 si càsâtorit 1887 eu Sofia, sora împë- 
ratului germ. 'Wilhelm II. In resboiui nenorocos 
turco-grecesc din 1897 a comandat armata din 
Tesalia.

Constantine, departamentul estic al coloniei 
franceze Algeria, 191,527 km8., eu 1.714,539 loc. 
(1891). Capitata C. eu 46,581 loc. (1891) se 
compune din suburbia murdarâ a indigenilor si 
din orasul europenilor; citadelâ; comerciu în- 
semnat spre interiorul Africei. In antichitate 
Ciria; numeroase ruine romane. 1837 fù cu- 
cerità de Francezi.

Constantinescu, Barbu, Dr., ped^og român, 
n. 1839 în Ploesci; studiile primare si secundare 
le-a fâcut la sooala grec, din Ploesci, la semi- 
narul central si la S. Sava în Bucuresci. La 1860, 
în urma unui concurs, fù trimis la Lipsea ca 
bursier al statulni, unde studià fllosofia si teo- 
logia. Ultimii doi aui îi consacré studiului pé
dagogie!, ascultând pe Ziller, marele elev al lui 
Herbart. Intors în (earâ la 1866 ocupà catedrele 
de istorie bisericeascâ univ. si de filosofie la 
seminaml central din Bucuresci, apoi trecù la 
catedra de istorie univ. delà liceul Mateiu Ba- 
sarab. La 1874 fù numit prof, de pédagogie 
si la 1877 si director al scoalei norm. de in- 
vë(âtori, înfiintatâ si susjinuta de »Societatea 
pentru învëtâtura poporului roman». Organisatia 
nunâ ce dete acestei sooale îi asigurà un nume 
de ban pedagog. La 1882 priini profesura de 
pédagogie si direc(ia studiilor la asilul Elena 
Doamna. Viata si-o îucheià ca decan al facul- 
tâ(ii teologice, unde preda istoria bisericeascâ si 
patrologia. j 1891. Scrieri: Abecedar romûnesc, 
Confesiunea ortodoxà a mitropolitului Potru Mo- 
vilâ, Literatara (iganeascâ, Istoria univorsalà a 
evului vechiu, simultemanualesi articoli didactici 
în revistele: iInvë(atorul», *Lumina pentru to(i« 
si «Educâtorul», cea din urmà redigiatâ de el 
între 1883—84.

Constantin!, Demetriu, pedagog rom., ii, în 
Gravita, unde a functionat 1814—16 ca profosor 
gimnasial. La 1816 numit prof, si 16'-4 director 
al inst. pedag. aradan ; 1837 numit director

scolar in Grade, în care calitate a funefionat 
pànâ la 1850, când a întrat în pensiune. Sor. ; 
»Istoria vest.- si est.-Românilor». Timisoara, 1857.

n- V.]
Constantlnlu, Const., directorui tribunalului 

Moldovei în timpul alegerilor pentru »divanu- 
rile ad-hoc«, de sub câimâcâmia lui Vogoride 
(1857). Râtâcindu-se de pe masa sa petitia fâ- 
cutâ de guvern, sub masca si în numele popo- 
lului, în contra unirei, si destinatâ a se trimite 
delegatului otoman din Bucuresci, C. fù arestat, 
amenintat ou bàtaie si moarte si de abia salvat 
de M. Eogâlniceanu, (Maiu 1857).

Constantinopole, capitale imperiului torceso; 
situatâ la 41° lat. boréal., 26°, 38' loogit. orient., 
pe O peninsulâ mârginitâ la est de Bosfor, la 
sud de Marea de Marmara, iar la nord de Cornul 
de Aur; suburbiile se întind dincolo de golfui 
Cornul de Aur. Acest golf are o lungime de 
aproape 7 km., o lâtime care variazâ între 300 
si 700 metri, si o adâncime, care chiar làngâ 
tërm atinge cifra de 42 m. Cornul de Aur for- 
meazâ deci un admirabil port natural, în care 
ar încâpé' flote întregi. Aceasta imprejurare, 
precum si faptul câ C. e situât la întretâierea 
drumurilor dîn Asia în Europa si din Marea 
Neagrâ în Marea Mediteranâ, explicâ pe de o 
parte importants colosalâ, pe care foaite de tim- 
puriu a càpâtat-o C., iar pe de alta viata cea 
lungâ a imperiului bizantin, pe care invasiunile 
barbare singure fârâ indoialâ câ nu 1-ar fi sfâ- 
rîmat. Numele C. nu-i decât*orasul lui Constantin», 
dupa numele fundatorului sëu. Dar dupa oiim 
Roma era numità pur si simpin »Drbs«, tôt asa 
si C. s’a numit >Polis«, care si a4i e numele cu
rent în gara Grecilor; asa se explicâ numele 
turcesc Istamhul, care nu-i decât transformarea 
turceascà a expresiunii grecesci arîjv IloX'.v 
= la oras, pronuntat Stimbolin. Slavii îi (Jic 
'l’arigrad (orasul imperia!) si delà Slavi a pë- 
truus acest nume si la noi. Popalatia orasului 
e de vr’o 900,000, din care 400,000 in Stambul, 
iar restai în suburbii. Aceastà populatie e foarte 
amestecatâ; .55 - 60l>/o sûnt Turci, iar restai 
Greci, Armeni, Ovrei si »Franci«, adeca Occiden- 
tali, fârâ deosebire de nationalitate. Numéral 
fcolilor din C. e destul de mare; sont vr’o 
350 sooli primare de bâieti si de fete, 30 scoli 
secundare, apoi scoli profesionale, liceul impé
rial din Galata, scoala de medicina, de drept, 
de resboiu. Bibliotecele, desi destul de.bogale 
si bine instalate, n’au réalisât sperantele^ mari 
ale UDor învëtati. Se oredea anume, câ în bi- 
blioteca Seraiului se vor fi aflând resturi din 
biblioteca Paleologilor, în realitate însâ aceasta 
biblioteoâ nu contine nimic non si necunoscut. 
Nu trebueso în fine nitate seolile si asociatiunile 
savante grecesci; o specialâ mentiune mérita 
scoala comcrcialâ din Cbalki si Asociatinnea fi- 
lologicâ. Industria nu-i deloc prospéra, si nici 
po départe nu poato preîntimpina nevoile ora- 
sului; îu Hchimb comerciul e foarte inten.s, lucm 
foarte natural, câci C. e cel mai mare port din 
Levante.

Topografia si Monumentele. C. e situât jie 7 
coline, ca si Roma; 6 din ele sûnt dealungnl 
Corniiliii du Aur. iar a 7-a în coltul sud-vestic 
al orasului. lu timpul evului media C. a avut 
0 întreitâ întâriturâ de ziduri ; primul zid a fost
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ridicat de Constantin cel Mare, celelalte doue 
de Theodosiu II. Spatiul dintre zidul lui Con
stantin §i zidurile lui Theodosiu era împâ4it în 
7 subdivisiuni, purtfind numele numeric de Pro
ton, Deuteron, Triton, etc. çi erau ooupate de 
corpurile amiatei auxiliaro a Gotilor. Oraçul în- 
suçi era Impartit în 14 regiuni. Edificiile prin
cipale din fiecare regiune sûnt: 1) Palatul Au
guste! Placidia, Thermele (bâile) lui Arcadius. 
2) Sf. Sofia, Tberniele lui Zeuxippos, teatru, amfl- 
teatru. 3) Hippodromul, Palatal Pulcberiei Au- 
gusta. 4) Augusteum, Stadiul, galeria de marmorà. 
5) Thermele lui Honorius, ale Eudoxiei, obeliscul 
din Egipt, poitul. 6) Coloana lui Constantin, Se- 
natul. 7) Sf. Irena, coloana lui Theodosiu, forul 
lui Theodosiu. 8) Forul lui Constantin, Capitolul. 
9) Biserica Coenopolis, Thermele Ana.stasiei. 10) 
Marele Nymphaeum, Thermele lui Constantin. 
11) Sf. Apostoli, Taurul de bronz. 12) Poaita de 
aur, forul lui Theodosiu. 13) Teatru. 14) Therme, 
teatru. Hippodromul, aça de renumit în istoria 
imperiului bizantin pentru luptele factiunilor po- 
litice, era construit dupa modelul circulai din 
Eoma çi împodobit eu un mare numëi'de statue 
antice; de notât câ singurii cai din Venetia de 
a4i, oaii de bronz delà biserica San-Marco, se 
aflau în Hippodromul din C. Coloana lui Con
stantin (coloana arsâ) e de porfir roçu $i parta 
în vîrf statua lui Constantin. Thermele lui 
Zeuxippos erau cele mai frumoase din toatâ 
lumea romanà. Poarta de aur, cea mai splendidà 
întrare a oraçului, a fost clâditâ de Theodosiu. 
Palatul a disparut eu desâvîrçire, dar Constantin 
Porphyrogennetul ne-a fâcut descrierea lui çi 
din ea ne putem face o slabâ idee despre luxul 
çi bogâtia adunatâ într'astà feericâ clâdire. Am 
lâsat la urniâ pe cel mai splendid çi relativ cel 
mai bine conservât dintre toate monumentele 
bizantine : Sf. Sofia. Acest cap de opéra al archi- 
tecturii bizantine a fost început de Constantin 
cel Mare çi terminât de fiul sëu Constante. A 
ars însâ în 404 çi Theodosiu II a restaurat-o ; 
dar a ars din nou la 532 çi atunci lustinian a 
cladit-o aça (Jieênd din nou. La cuprinderea ora- 
çului de Turci, Sf. Sofia a fost transformatâ în 
moschee §i rând pe rând i-s’au adâugat cele 4 
minarete, pe cari le are aeji. Frumseta acestei 
clâdiri nu numai câ a provocat o imensà lite- 
raturâ sciin(ificâ, dar a întrat çi în domeniul 
populai’, dànd uascere la un mare numër de lé
gende. Stambulul de atji are âneâ brâul de 3 
ziduri bizantine, dar ruinate; apoi 29 por(i, 
din cari 14 dau pe port, iar restai pe uscat çi 
pe Marea de Maimara. E împarfit într’un mare 
numër de mahalale çi posedâ foarte multe piefe 
deschise çi acoperite, cari sûnt, ca çi hanurile 
si caravanseraiurile, curiositàfi demne de vëdut. 
La nordul Cornului de Aur se întinde o sérié 
de suburbii, formând un al doilea oraç mare çi 
însemnat; aceste suburbii sûnt: Top hane, undo 
se alla arsenalul; Galata, suburbia comercialâ 
prin e.xcelenfà; aeî e çi turnul care servesce 
de far ; Fera, locuinfa Europenilor çi diplomafilor ; 
Kasim Pafa, unde e arsenalul maritiin ; Sf. TH- 
mûri, Has kjoi, Piri Pofa, Dolma Bagce, 
unde se aflâ palatul actual lldiz Kiosk ; Befic 
Tag, Ortalcjoi. Ipspro fundul Cornului de Aur 
e valea Apele dulci (Kiabat Hane), unde e çi 
palatul de varâ al Sultanului. Acest al doilea

oraç e légat de Stambul prin 3 punfi: una în 
fundul golfului, alta la mijloo între Galata çi 
Stambul, numità puntea lui Mahmud, a treia 
langâ Bosfor, numitâ puntea Sultanei Valide. Pc 
tërmul asiatic se aflâ 2 orâçele mici Skutari çi 
Kadikjoi-, iar la sud în Marea de Marmara grupa 
celor 4 insuie ale Principilor. Din raonunientelo 
bizantine pufine au mai remas. Pricina nu-i 
timpul, ci vandafismul Turcilor, dar mai aies al 
Cruciafilor delà 1204. Ai)i mai subsista coloana 
arsâ a lui Constantin, coloana lui Marcian, urme 
din palatul Hebdomon, piafa numitâa^lAtmeidan, 
care e veohiul Hippodrom, obeliscul adus de Teo- 
dosiu, remâçife din aqueduote, biserica Sf. Sergiu 
çi Bacchus, ziditâ de renumita Theodora çi at)i 
transformatâ în moschee, Sf. Sofia tôt moschee, 
çi alte câteva biserici. Palatul bizantin a dis- 
pârut de mult, Poarta de aur de asemeni. Intro 
edificiile moderne trebue menfionatâ moschoa 
Suleimauie, clâditâ pela finele secl. XVI de archi- 
tectul Sinan, dupâ modelul Sf. SoBi ; Seraiul cai'ü 
constâ dintr’o mulfime de palate, chioçcuri, grà- 
dini, împrejurate de ziduri mari çi formând o 
mahala întreagâ; Seraiul era locuinfa Sultan ilor ; 
acum însâ Sultanul loouiesce în lldiz; Inalta 
Poartâ; veohiul Serai (Eski Serai) unde e minis- 
teriul de resboiu, apoi ministeriul de justifie çi 
altele eu total moderne.

Istoria. Vechiul oraç Lygos, despre care Pliniu 
çi Ausoniu ne spun câ ar fi existât lângâ Cornai 
de Aur, a dispârut de timpuriu çi looul lui 1-a 
luat Byganfuî, o colonie megarianâ, fundatâ la 
607 a. Chr. Aceastâ colonie deçi s’a desvoltat 
curànd, grafie posifiunii geografioe çi mai aies 
grafie pesouitului, totuçi n’a jucat vr’un roi marc, 
ci mai totdeuna a fost supusâ unei putori .stràine. 
In timpul lui Dariu a fost caprins de Peiçi, dar 
Pausanias a libérât oraçul çi Byzanful a îutrat 
în liga atenianâ. De 3 ori s’au soulat Bizantinü 
în urmâ în potilva Atenei, dar abia la 350 au 
scâpat definitiv de supremafia atenianâ; curànd 
dupâ aceasta însâ au câ(}ut sub cea inacodonianà. 
In timpul Romanilor Byzanful s’a unit ou Ronia 
îu potriva lui Antioch çi drept rcsplatà a fost 
recunoscut de oraç liber; în timpul lui Ves- 
pasian a fost anexat la provincia romanâ. Du 
veac mai tàrcjiu, resculându-se contra lui Sep- 
timiu Sever, a fost ouprins çi i-s’au luat toate 
drepturile, pe cari însâ Caracalla i le-a redat 
îndatâ. In lupta dintre Constantin cel Mare çi 
Liciniu, acest din urmâ s’a retras în Byzanf; 
Constantin a luat oraçul eu asalt, çi l'ecunosoêud 
repede toatâ importanfa strategicà çi cumci'cialâ 
a Byzanfului, a hotârît sâ-çi strâinute aeolo capi
tata, lucru care s'a çi exécutât oflcial la 11 Maiu 330, 
iar Byzanful a priinit numele do Koma Noua 
çi C. Din acest moment oraçul incetcazà de a mai 
avea istoria sa partieularà, câoi delà 330 d. Chr. 
pànâ la 1453 a fost capitata imperiului bizantin, 
iar delà 1453 încoace a celui turccsc.

In locul Byzanfului Constautin cel Màro fuu- 
deazà Koma Nouâ; 2 consequenfc mari pornesc 
do aici: 1) Consacrarea defluitivâ a divisiunii im
periului inceputâ de Dioclefian. 2) Creiuea unui 
nou focar de culturâ çi civilisafio, care a stia- 
lucit un mileniu çi a deçteptat spre viafa uu 
numër cousiderabil de popoaro. C. a fost ni 2 
rânduri capitala imperiului bizantin : dcla330paua
1204 çi delà 1261—1453. In anul 1204 a fost ou-
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prins, sfârmat, despoiatde Cruciati (Cruciata IV), 
cari s’au purtat mai barbar deoât Saracenii $i 
Turcii. Din acest an pana la 1261, C. a fost ca
pitata imperiului latin fundat în Orient, pânà ce 
Mihail Vin Paleologul 1-a cuprins din non çi a 
ridicat iar în el tronul bizautin, care pânâ atnnci 
fusese în Nicea. La 1453 (29 Main) C. a fost 
luat eu asalt de Mohamed U, care a fixât aici 
tronul imperiului tnrcesc. In istoria internà a 
ora^ului trebue amintita rescoala V e r z i 1 o r eu 
Nika (13—20 lanuarie 532), care a fost stinsà 
eu sângele a 30,000 oameni mâcelâriti de Belisar 
în Hippodrom. In secl. VII çi VIII C. a fost 
adeseori împresurat çi atacat de Avari, Perçi, 
Arabi ; remarcabil este asediul Avarilor din 626, 
eu care ocasie patriarchul Sergios a compus re- 
numitul imn bisericesc Akathistos; apoi atacul 
Arabilor din 717—718, respins de Leon Isauricul. 
Comercinl oraçului, deçi colosal de mare, nu era 
fâcut de Greci ci mai aies de strâini. Rolul prin
cipal 1-au jucat Pisanii, Venefienii çi Genovezii, 
cari nu numai câ au ob(inut foarte multe privi- 
legii, dar aveau chiar reçedinta lor hotârîtâ în 
Galata, eu drepturile, jurisdiofiunea, biserica 
lor, etc, aça câ formau un fel de stat în stat. 
Ei n’au fost în totdeuna vecini bnni pentru C., 
çi càderea imperiului bizantin se datoresce pânà 
la un punct luptelor çi rivalitàtilor dintre re- 
publicele italiens.

Lit., pentru topografia actualâ: Meyer, Türkei 
und Grieohenland. Leipzig, 1888. Opéré mari: 
Du Gange, C.-is Christiana. Paris, 1680; Skar- 
latos Byzantios, C., 3 vol., Atena, 1851—1869; 
Mordtraann, Esquisse topographique de C., în 
Revue de l’art chrétien 9 (1891); pentru Byzanf, 
cf. Pauly, »Realencyklopâdie«, prelucratâ de 
Wissowa. Pentru monumentele din C. cf. Codinus, 
Patria, edit. de Imm. Bekker, în Donner Corpus, 
Bonn, 1843. Pentru legeudele sf. Sofii cf. G. N. 
Dossios, Legendele sf. Sofii, în Ai'chiva din 
laçi, 1898. Pentru comerciul în evul mediu cf. W. 
Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittel- 
alter, 2 vol. Stuttgart, 1879. [C. Litzica.]

Constantius, 1) C. I, Chlorus, (cel palid), n. 
càtrâ mijlocul secl. III d. Chr. ; flind general 
bun a fost protejat de împ. Aurelian, Probus 
çi Carus. 293 fù ridicat la rangul de Caesar çi 
silit sa se divor^eze de Helena (marna lui Con
stantin cel Mare), care era din famille inferioara. 
C. luâ guvernarea Galliei çi Britaniei ; 298 bâtù 
pe Alemani. In timpul persecutârii creçtinilor 
(303) a sciut sa împiedece multe excese sân- 
geroase. t 306 în Eboracum (York) în Britania.

2) C. II., împërat roman, al doilea fiu al lui 
Constantin cel Mare, n. 307 în Sirmium in llly- 
ricum. Dupa moartea tatâlui sëu domni preste 
Asia, Constantinopole, Tracia çi Egipt, iai' dupa 
moartea fratelui sëu Constans çi dupa stràlu- 
oita învingere delà Mui'sa (351 d. Chi'.) asupra 
usurpàtorului Maguentius, deveni singurul domn 
al imperiului roman, t 361 în Mopsukrene 
(Cilicia), când toemai pornise contra nepotului 
sëu Iulian, care fusese aclamat împerat de le- 
giunile sale.

Constatare, stabilirea adevëmlui unni fapt; 
ooDsignare în un act.

Constelafiune, grupe de stele fixe, aranjate de 
astronomi pentru mai uçoarâ orientare. Déjà în 
antichitate s’a început gruparea stelelor fixe în
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c., dându-li-so diferite numiri, dupa ligurile ce-çi 
închipuiau oamenii câ represintâ singuraticele C. 
(animale, personne mitologice, etc.). Ptolemàus 
în »Almagest« numërâ 48 C., numite çi acum 
C. ptolemaice, lângâ cari s’au mai adaus ulterior 
58 C. noue, fiind acum cunoscute 106 C. — Cu 
studiul C.-lor se ocupà Astrognosia (v. ac.)

Consternatiune, stare psichicà interna agitatâ, 
provocatà de întèmplâri neaçteptate çi neplâ- 
cute pentru noi. In C. pierdem adeseori cum- 
pëtul çi inijiativa de a întreprinde ceva pentru 
delâturarea stârii neplâcute.

Constipatiune, (med.) starea în care corpul 
nu se elibereazâ de loc sau numai insufioient de 
excremente ; încuiare. Provine din dietâ greçità, 
când se iau medicamente constipante, (s. e. opiu) 
sau din piedeci mechanice.

Constituant, ce dà forma, ce constitue, ce foi- 
meazà esenfa unui lucru. Adunare eonstituanld, 
adunare care are misiunea de a stabili o consti- 
tujiune politicâ. (Assemblée constituante, statele 
generale oonvocate în Francia la 1789.)

Constitucion, oraç cu port in provincia chilenâ 
Maule, lângâ gura rîului cu acest nume. Are 
liceu, ferestrae, comerciu cu lemne çi cereale; 
sta(iune balnearâ frecuentatâ. 6533 loc. (1885); 
fundat la 1794, se numia mai de mult Nueva 
Bilbao.

Constitutlune, (lat.J compositiune, stabilire, 
instituire; in limbagiu juridic mai vechiu = or- 
dinafinne. Constitutionesprindpum, edioteleîm- 
porafilor romani; ele formeazâun isvor principal 
al dreptului roman.

In materie dedrept public se înjelege sub 
C. organisarea exercitiului suveranitàjii (v. ac.) 
Obiectul dreptului constitufional este crearoa çi 
regularea atributiunilor puterilor publiée, precum 
çi stabilirea garan(iilor individuale çi drepturilor 
recunoscute cetàtenilor pentru conservarea li- 
bertâtii lor. C. poate fi scrisd, când se gàsesce 
consemnatà într’un text de lege (»lege fundamen- 
talà«), sau consuetudinarà, când consistâ în ob- 
servarea constantâ a unor usuri antice sau vechi 
tradijiuni. Se mai deosebesc: G. istorice, cari 
derivà din desvoltârile progresive ale drepturilor 
individuale în séria timpului çi sub influença îm- 
prejuràrilor ; C. dogmatiee, cari nasc la un moment 
dat din voinja poporului; în fine G. octroate, 
acordate. Charte (v. ac.) cari émana din auto- 
ritatea prinoipelui. (Cf. C. G. Dissescu, Ours de 
dr. publ. rom. I, 279.)

Gonstitufiunea sinodalà, forma sub care bi
serica delà început pânâ astâiji îçi dirige afa- 
cerile saie. Sub aceastà formâ s’au desvoltat 
institutiunile çi legile (canoanele) biseiicesoi. 
Principiul, câ nu unul, ci mai mu4i sâ judece 
în lucrurile de importanfâ, a fost adoptât de 
bisericà âneà de pe timpul apostolilor. Se deo
sebesc sinoade apostolesci, ce s’au (inut pe timpul 
apostolilor, sinoade ecumenice sau de a toatâ 
lumea, cari sunt 7 recunoscute de biserica orien- 
talâ, sinoade locale, provinciale, eparchiale, ç. a. 
Biserica de orient a observât mai mult ca cea 
de apus constitutia sinodalà. Bisericile ortodoxe 
nationale, îneât se bucurà de libertatea politicâ, 
se conduc çi a4i de sinoadele lor. Aça la Greci, 
Ruçi, Români; în spécial vorbind, Românii or- 
todoxi din Dng. çi Trans. se bucurà de o C. 
sin. dintre cele mai liberale: au sinoade pâro-
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chiale, protopresbiterale, eparohiale,mitropolitane 
(congres) çi deosebit sinod episcopesc pentru lu- 
onii'i dogmatioe çi de rit. C. sin. în bisericâ este 
singura canonicâ çi corespun(Jëtoare spiritului 
bisericei. (V. art. Statutul organio.)

Gonstitufiune, în mediciuâ însemneazâ com- 
plexul tuturor raporturilor de organisa(ie ale 
coi'pului, adeoâ speciala însuçire corporalâ a unui 
individ sau a unui popor întreg, în urma eâreia 
exista o înclinare spre morbi sau o fortâ de re- 
sistentà. C. unui individ se (Jice : robustâ, debilâ, 
iritâcioasâ çi torpidâ.

Conetitutum, f lat.J statorire, contract. C. de- 
biti, premisiunea de a îndeplini o îndatorire 
existentâ de mai nainte. C. possessorium, con- 
traot prin care cineva în numele çi eu învoirea 
altuia devine posesor al unui lucru, ce 1-a po- 
sedat pânâ acum penti-u sine (s. e. daeâ proprie- 
tajul unui imobil devine arendator). Contrarul 
e Traditio brevi manu facta, (s. e. daeâ arenda- 
torul devine prepiietar).

Constrictor, mnçchiu care stringe descbi4ë- 
turile corpului, (s. e. la ma(ul final çi la beçica 
udului.) V. çi art. Boa. [St.]

Constringentia, medicamente adstiingente (v. 
Adstringentia).

Constructiune, compunerea unui întreg din 
pài’tile sale; în gramaticâ: açezarea vorbelor 
unei proposi]iuni dupa regulele gramaticei; în 
architecturâ $i mecbanicâ: aranjarea, disposi- 
(iunea singuiaticeler paifi ale unui edificiu sau 
ale unei inaçini.

Consubstan]ialitate, adecâ de aceeaçi fiin(â 
sau substantâ; în deosebi ce privesce misterul 
sf. Treime, cele trei personne sûnt de aceeaçi 
fijn(â sau substan(â ; C. Fiului eu Tatâl a negat-o 
Ariu, condamnât în conciliul I ecumenic delà 
Nicea (325), iar C. Spiritului a negat-e Mace- 
doniu, condamnât la 381 în conciliul constauti- 
nopoütan I (381). [Dr; Is. Marcu.]

Consubstan]iare, învê(âtura lui Luther, dupa 
cai’e în cuminecâturâ corpul lui Christos e de 
fa(â împreunà eu substan]a pûuei, çi ânea nu 
în niod permanent, fârâ numai pe timpul cumine- 
cârii. (V. transsubstanfiare, prefacere.)

Consuetudinari, în teologie acei pooâtoçi, cari 
au vitiul sau obiceiul de a comité cutaie pêcat.

Consuetudo, fiat.J us, ebiceiu. Consuetudinar, 
usual, obicinuit.

Consul, flat.J în Roma titlul celor doi func- 
(ionari supremi institui(i dupâ alungarea regelui 
în 509 a. Chr. Se alegeau numai pe un an, çi 
erau responsabili pentru faptele lor, putênd fi 
ti-açi la respundere dupâ treoerea anului de oficiu. 
Âfarâ de aceasta se putea apela contra deci- 
siunei unui C. câtrâ celalalt. C. aveau presidiul 
în sénat çi în comifii, conduoerea supremâ a 
justifiei, iar în resboiu conducerea armatei. Din 
aceste funo(ùmi censura li-se ia 443 prin întro- 
ducerea censorului, func(iunile judecâteresci în 
336 prin stabilirea preturei, iar în 493 se in- 
stituirâ tribunii, cari âneâ contribuirâ la mieço- 
rarea puterii C.-lor. Sub împërati consulatul de
vine un simplu titlu, §i ca atare dureazâ in 
occident pânà la 534 d. Chr., iar în orient pânâ 
la 541 d. Chi'. $i anii sûnt însemnafi dupâ nu
mele C.-lor. Delà 541 încolo împëratul bizanün 
e C. perpetuus. In Francia aça numitul Consulat 
al lui Napoléon Bonaparte dura din 9 Nov. 1799

pânâ în 18 Maiu 1804. Puterea supremâ era 
datâ la 3 C. In 2 Aug. 1802 Napoléon flind 
numit C. prim pe viafâ, el remâne aproape 2 ani 
în aceasta funefinne, iar în 18 Maiu 1804 devine 
împërat, sfîi'çindu-se astfel C.-atul în Francia.

Consulat în în(eles modem înseamnà agen- 
(iile statelor, chiemate a scuti cetâ(enii acestora 
çi îndeosebi comerciul national în strâinâtate. 
Institutiunea aceàsta s’a desvoltat deodatâ ou 
comerciul maritim. Lâtindu-se acesta preste 
hotarele statului propriu, supuçii aoestuia în 
strâinâtate recurgeau în certele çi afacerile lor 
la çeful unuia din stabiliinentele lor principale. 
Astfel acesta obtinù o autoritate oarcçicare, 
sanctionatà mai apoi, din causa serviciilor bunc 
ce le fâcea, çi de guvernul statului respectiv. 
Mai târijiu statul însuiji, spre a promova inte- 
resele cetàtenilor sëi în strâinâtate, institiii O.-e, 
investind cemercianti, sau supuçi de ai soi sau 
strâini (oonsuli onorari), eu funotii consulare, 
iar în uimâ, desvoltandu-se comerciul, aceste 
agende în emporiile de câpetenie furâ îneredin- 
tate functionarilor proprii (consuli de profesiune). 
(V. Agent coraercial.) Atributiunile principale 
ale C.-lor sûnt': protectiunea connationalilor, in- 
formarea çi sprijinirea lor în întreprinderilo lor 
comerciale; ele funotioneazâ în calitate de ofioii 
de stare civilâ, de seotii notariale çi de organe 
auxiliare de executiune pentru connationali. 
Afai'â de aceasta mai exerciteazâ polifia pasa- 
poartelor ?i a nàilor çi în terile mohamedane 
çi un fel de jurisdictiune civilâ çi penalâ ; în 
fine controleazâ observarea tractatelor comer
ciale çi fao rapoarte asupra stârii oomoroiului 
national în teritorul lor. Consulii se recruteazà 
în Austro-IIngaria sau din absolventii academiei 
orientale, sau din licentiati în drept, cari s’au 
supus unui examen practic spécial. In fruntea 
C.-lor se aflâ oonsuli generali, sau consuli de 
rând, viceconsuli çi alti agent! consulari. Çeful 
C.-atului, spre a-çi puté începe activitatea olioialâ 
în sti'âinâtate, are lipsâ de autorisaroa (exe- 
quatura) guvernului s'cràin.

Consulta^iune, (delà lat. Consultum, decisiune), 
convorbire, întelegere, deliberare; în deo.sebi 
consiliu de medici la patul unui bolnav. Vol 
consultativ, dreptul de a-çi da opinia asujiia unei 
chestiuni, însâ fârâ îndreptâtirea do a vola la 
deciderea ei.

Consumatiune, usarea, împutinarea, distm- 
gerea bunurilor economice çi auumo a utilitâtii 
çi valorii productelor eu soop de a sati.sfaco 
trebuintele omenesci sau a produce buniii i noue. 
C. este scopui final al productiunii (v. ac ) Eon- 
nomiçtii deosebesc: C. privailt, care se face 
de câtrâ particulari, çi C. publicd, care se face 
de câtrâ stat sau organele sale pentru folo.sul 
public; apoi (dupâ I. B. Say) C. neproductivtl 
sau personalà, caie satisface trebuintele por- 
sonale çi imediate ale omului, (s. e. alimente, 
vestminte, etc.) çi C. reproductioà sau indu- 
strialà, care se face eu scopui de a produoo o 
nouâ avutie de valoare egalâ sau superioarâ 
avutiei consumate. ObiectuI C.-ii în massà il 
formeazâ aoele bunuri, cari dupâ starea cnltu- 
ralà a unui loc çi timp anumit sûnt comsiderate 
ca indispensabile de inassele poporului. Ce trece 
preste aceastà C. formeazâ C. de lux (v. ao.) 
Trécej'ea C.-ii preste produotiune are de urmare
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mina économie! nationale. Studiul aciintific al 
C.-ei în timpul mai non se ocupâ în deosebi eu. 
constatarea mâriinei absolute çi relative a chel- 
tuelilor ce se fac în diferitele straturi ale po- 
poratiunii pentru ramurile principale ale C.-ii 
(alimente, locuinte, vestminte, încâl(}it, etc.)

Reuniuni de G. sûnt societâti cooperative, 
cari urmâresc soopul de a procura pe seama 
membrilor lor trebuintele traiului çi économie! 
în condition! cât mai avantagioase çi eu dela- 
turarea intermediarilor comerciului, fâcênd pe 
con.suinâtor sa profite de beneficiile ce aceçtia 
trag delà el. (V. art. Asociatiune çi Societâti.)

Consumptiv, ce consuma. Crédit C., creditul 
de care se folosesce debitorul pentru satisfacerea 
trebuintelor sale curente. Acest crédit din punct 
de vedere économie este justificat numai în cas 
daeâ oferâ debitorului un avantagiu mai mare 
decât sacrificiul ce va trebuî sâ-1 aducà la resti- 
tuirea împrumutului.

Conçus, în mitol. romanâ un 4eu cl agricul- 
turei çi preste tôt al pâmêntului, asemënat (Jeilor 
Tellumo çi Dis Pater. Aproape de circul lui 
Tarquiniu i-s’a ridicat un altar sub pâment çi 
la consuali, ce se tineau de trei ori pe an, altarul 
se descoperia. Consualia se tineau dupâ termi- 
narea semënâturilor (15 Dec.), la înflorirea lor 
(Nonele lui Iulie) çi la capëtul seueriçului (21 Aug.) 
La cele din urmâ s’a întêmplat râpirea Sabinelor. 
La aeeste serbâtori odichneau toate animalele, 
cari au lucratla camp, çi se împodobiau eu cununi 
de flori. (v. Cacus). [Atm.]

Cont, socoatâ, calcul. In coutabilitate se dâ 
numele de C. la douë pagini (foUi), ce cupriud 
toate înscrierile referitoare la o persoanâ fisicâ 
sau fictivâ. (V. coutabilitate). Una din aeeste 
pagini (de regulâ cea din stânga) aratâ dehitul, 
iar cealaltâ (de regulâ cea din dreapta) creditul. 
C. Personal, care tiue în evidentâ afacerile unei 
porsoane ; se numesce çi G. viu, iar G. imper- 
sonal (sau general), G. mort. A conto, platà par- 
tialà în contul unei datorii. Conto a meta, în 
socoteala comunà. C. finto, un C. -fictiv pentm 
O afacere în realitate neexecutatâ; se dâ pentru 
a informa pe muçterii despre spesele transpor- 
tului, etc. mârfurilor ce ar avé sâ comande. La 
afaceri ce stau în legàturâ eu tel'i strâine se 
deosebesce de obiceiu: Conto mio (sau nostro), 
cuprînde afacerile ce le realiseazâ comisionarul 
üostru pentru noi çi se poartâ în valuta comi- 
sionarului; Conto suo (sau loroj cuprinde afa
cerile ce le realisâm noi pentm comitentul nostru 
çi se poartâ în valuta noastrâ. Conto nuooo, so- 
cotealâ nouâ, C. vecchio, socotealâ vecbe.

Contare, inducerea unei transactiuni în un 
cont sau registm.

Cont curent (ital. Conto corrente), în aeeste 
conturi personale se debiteazâ çi crediteazà co
mitentul sau comisionarul în decursul unui pe- 
riod (Vi, Va sau un an), iar socotirea intereselor 
se face la sfîrçitul periodului. Conditiunile pentru 
C. c. se stipuleazâ înainte de deschiderea ace- 
luia prin scrisori de învoialâ, çi se refer mai 
aies la procent, provisiune, spese, d'11®1 de în- 
cheiere, etc. Calcularea de interese la finea pe
riodului (cuartal, semestm sau an) se poate face 
dupâ diferite metode çi anume; Metoda pro- 
gresivà: se calculeazâ (Jile çi numeri delà sca- 
denta fiecârei positii pana la 4*ua îneheierii.

Positii, cari trec preste (}iua îneheierii, se calcu
leazâ eu reçu (se disconteazâ), iar numerii se 
trec pe partea opusâ ca numeri negri, în fine 
se face saldul numerilor çi se trece pe partea 
cea mai micâ. Fs partea opusâ delà saldul nu
merilor se calculeazâ intoresele çi în fine se 
debiteazâ sau crediteazà contul âneà eu provi- 
siunea sau spesele eventuale çi se face saldul 
sumelor spre încheiere. Metoda rétrograda: se 
reduc toate posifiile la o d' anumitâ (»epocâ«), 
de regulâ cea mai veche scaden(â în C. c., iar 
la finea periodului se face saldul brut al sumelor, 
se pune în text pe partea cea mai micâ çi delà 
acesta se calculeazâ dfie çi numeri çi anume 
delà epoeà pânâ la diua îneheierii. Prin aceasta 
numerii din crédit devin de débit çi viceverea. 
8e face saldul numerilor çi se pune pe partea 
cea mai micâ, pe care apoi se pun çi intereselo. 
Numerii roçii la aceasta metodâ numai în casul 
acela se socotesc, când ulterior ar mai veni o 
posi(ie, a cârei scaden(â cade mai nainte de diua 
luatâ ca »epooà«. Incheierea se face întoemai ca la 
metoda progresivâ. Avantagiul acestei metode 
fa(â de cea progresivâ este, oâ se pot calcula 
numerii çi atunci când nu scim înainte diua în
eheierii çi se poate îneheia C. c.-ul în ori ce 
moment. Metoda de sealà sau scard: se soco
tesc dile çi numeri delà o scaden(â la alta delà 
sald, çi dupâ cum e saldul de débit sau crédit, 
sûnt çi numerii de débit sau crédit. In fine se 
face saldul numerilor çi se calculeazâ interesele. 
Âceastâ metodâ e singurâ exactâ când avem de 
a face eu douë étalonné de interese. La extrasul 
de C. c. se alâturâ totdeuna çi foifa de interese 
(Zinsblatt). Extrasele de C. o. se trimit totdeuna 
de câtrâ comisionar comitentului. E us ca acelea 
sâ fie provëdute eu clausula S. E. & 0. (Salvo 
errore et omissioue), eu data çi eu subscrierea 
comisionarului. [R.]

Conta, Vasilie, filosof çi politic roman, n. 
15 Nov. 1846 la Ghindâoani, j. Neamt; a stu- 
diat la liceul national din laçi, dar perdêndu-çi 
bursa, se fâcù actor çi prin 1863 câçtigà 58 fr. 
pe lunâ într’un teatru de provincie. In 1864 
urmâ din nou liceul çi luà bacalaureatul 1867. 
Prin ajutorul societâti! »Junimea«, C. fù trimis 
în Belgia sâ învete dreptul comercial. La Bruxela 
trece 1870 examenul de candidaturâîn drept, iar 
în 1871 capâtâ diploma de capacitate delà An
vers çi în 21 lunie 1872 capâtâ titlul do doctor 
în drept în Bruxela. Intors în tearâ ocupâ ca- 
tedra de drept civil la univ. din laçi. Membru 
devotat çi activ al »Junimei« el publicà în coloa- 
nele revistei »Convorbiri literare» : Teoria Fata- 
lismului, (1875) çi Teoria Ondulatiunii Universale, 
(1876). In 1879 e aies députât al laçilor, çi fiind 
pe atunci la ordinea (Jfiei chestia israelitâ, im- 
pusâ de congresul delà Berlin, C. vorbesce contra 
Ovreilor, semnalându-se în parlameut ca orator 
distins. In urmare i-se dedù partofoliul cultelor çi 
instructiunii publiée, în care calitate presentâ. 
un proiect de lege al învëtâmêntului public în 
România. Retras din ministeriu, C. deveni membru 
la Curtea de Casatie. f 21 Apr. 1882. Scrieri (afarà 
de cele amintite) : Théorie du Fatalisme. Bruxelles 
et Palis, 1877 ; Origine des espèces, lassy, 1888 ; 
Premiers principes composant le Monde, lassy, 
1888; Introduction à la Métaphysique, Bruxelles, 
Mayolez; Paris, G.-BaiUiere 1880; Les fonde-
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monts de la Métaphysique, Paris, AJcan, 1890; 
Golectia Fratii Çaraga, laçi, a éditât din nou în ro- 
mânesce toate scrierile lui C. [G. Gh.]

Conta-Kernbach, Ana, poetâ românâ, n. 1865, 
sora lui Vas. C. çi sotia poetului Gheorghe din 
Moldova (Kernbach), profesoarâ la çooala norm. 
de institutoare din Ia§i. Scrieri : Clipe, un voliunaç 
de poesii foarte nimerit intitulât, câci oon(ine 
numai clipe de sentiment çi de gândire, cari 
deçi de multe ori nu sûnt lipsite de adâncime, 
remân totuçi clipe, lucru caracteristic atât poate 
pentru genul de talent al femeilor, cât çi mai 
eu drept cuvent pentru direct!a, pe care o ia lite- 
ratura noastra contemporanâ din ce în ce mai 
fugitiva çi mai impresionistâ. C. se tine de çcoala 
lui Eminescu ; pesimismul sëu însâ merge çi mai 
départe. Forma çi ritmul poesiilor sale nu sûnt 
dit! cele mai ingrijite. A mai scris; Cercetàri 
asupra çcoalelor normale çi a celor profesionale 
din Francia çi Germania.

Contabilitate, în general ori ce socotealâ prin 
care se poate afla starea averii unei persoane 
sau afaceri. C. deci are sa (inâ în evidentâ acele 
acte çi întêmplàri, cari au influentâ asupra schim- 
bârii averii, ce formeazâ obiectul C.-ü. In general 
se deosebesc doue feluri de C. :

C. simplà poartâ conturile persoanelor cari 
stau în raport eu o afacere. Are cài'ti auxiliare 
întoemai ca C. duplâ. Cârtile piîncipale însâ 
nu aratâ resultatul (Profit sau Pierderi) spé
cifient, ci numai în totalitate. Cârtile principale 
ale acestei C. sûnt : Cassa pentni evidentâ nu- 
merarului ; Prima Nota pentru însemnarea de- 
bitorilor çi creditorilor; de aici positiile se induc 
în Maestru, (care are aceeaçi întoomire ca re- 

'gistrul Salda Conto al C. duple).
C. duplà, numitâ çi italianà, se (Jioe câ a fost 

inventatâ de un câlugâr eu numele Lucas Paciolo 
de Borgo San Sepulcro. Se numesce duplà pentru 
câ contârile se fac tôt în positii duple; anume 
personificându-se fîecare ram de afacere, i-se 
deschide un cont çi se punejfatâ de contul débiter 
totdeuna çi contul créditer. Conturile se deschid 
în Maestru (cartea principalàj çi anume: mai 
ântâiu contul capitalului (la societâti contul 
capital social), care represintâ pe proprietarul 
afacerei; acest cont se crediteazâ pentru toate 
valorile, ce proprietarul le dâ în afacere, çi se 
debiteazâ pentru toate valorile ce le scoate din 
afacere. Apoi se deschid conturile impersouale 
(conturile pej'soanelor fictive, numite çi oonturi 
generale sau reale; contulMârfurilor, Monetelor, 
Efectelor, Rimeselor, Tratelor, etc.), conturile 
personale, çi în fine conturile de résultat (Inte- 
rese, Provisiuni, Porto, Spese, Salare, etc.) Toate 
conturile din Maestru se încheie la o ()i anumitâ eu 
ajutorul conturUor întoemite anume pentru acest 
scop çi adecâ: »Contul Bilan(« çi «Contul Profit 
çi pierderi.« Primul cnprinde inventarul constâ- 
tâtor din active çi pasive, al doilea venitele çi 
spesele. Saldurile acestor doue conturi trebuo sa 
fie égalé çi represintâ sau profit sau pierdere curatâ 
(V. çi Bilan(). Maestrul contins deci întreaga afa
cere în sume generale. Inscrierile în acest re
gistre se fac sau direct din registrele Cassa çi 
Prima Nota, sau eu ajutorul Jurnalului, al càrui 
scop e a contrage la timp anumit (de regulâ la 
0 lunâ) positiile de aceeaçi naturâ din Cassa çi 
Prima Nota. Cassa e registiul, în care se tiu în

evidentâ afacerilerealisate eu numerar. In Prima 
Nota se conteazâ din contrâ afacerile pe crédit. 
Registrele auxiliare servesc pentru tinerea în 
evidentâ specificatâ a fiecârui ram de afacere çi 
trebue sâ corespundâ în totalitatea lor eu su- 
mele ce le aratâ Maestrul. intoemirea lor de- 
pinde delà natura afacerii precum çi delà aceea, 
câ în ce directiuçe se cere o evidentâ specifi- 
catâ. Intre registrele C. duple se numerâ çi Salda 
Conto, în care se tin în evidentâ conturile spe- 
cificate ale persoanelor. (v. Cont curent). Indu- 
cerea în cârtile de C. se face sau pe basa de 
notite sau direct din corespondente. Dupa natura 
afacerilor se deosebesc mai multe feluri de C., 
s. e. C. de fabrici, de negot, de speditiune, C. 
agrarà, etc. Diferitele metode de C., ce sûnt adi 
în praxâ, aça s. e. C. de controlâ, cameralisticâ, 
americanâ, francezâ, etc., se baseazâ toate pe 
principiile C.-ii duple italiane, do care se deo- 
sobesc numai în forma.

Legislatiunea comerc. de regulâ nu impune 
comerciantilor o anumitâ metodâ do C., ci cere 
(s. e. în Rom. çi Ung.) numai ca comerciantii 
Sâ se serveascâ de o C. sincerâ çi exacta 
în deraverile lor çi sâ tiuà registre în mod ré
gulât. (V. art. Registre comerciale.)

Contact, atingere, lègâturâ. In geom. se nu- 
mesce osculatiune (v. ac.)

Contact, în géologie întâlnirea receler érup
tive eu rocele stratificate, eu scisturile, etc. De 
ordinar se constatâ câ la C. unor asemenea roce 
au avut loc oarecari reactiuni chimioe între 
massa eruptivâ fierbinte çi pâretii, între cari acea 
massâ fâcea eruptiune. De aici au résultat di
verse roce eu stiucturâ çi caractère intermédiare 
nu bine definite, cârora s’a dat numele de roce 
de C., iar fenomenele produse s’au numit fe- 
nomene de C. [V. ,C. B.]

Contagiositato, calitatea unei boale de a se 
transmite delà individul bolnav indivirjilor sâ- 
nàtoçi prin contactul direct sau indirect, prin 
transportul virusului, a materiei organice formate 
în corpul bolnavului, care materie contine gormii 
(microorganismii) boalei transmisibile. (v. In
fect! une.)

Contagiu, materia produsâ în corpul sau po 
corpul unui bolnav, capabUâ a comunica aeee^i 
boalâ iudivicjilor sânâtoçi çi a se reprodiice în 
corpul acestora.

Contaminare, (lat.) despretuire, pàngài'ire.
Contarini, famille nobiliarâ venetianà, care 

a dat Venetiei 8 dogi; Domenico I. C., (104H 
panâ 1071), pe timpul sëu s’a zidit bisorica 
St. Marco. Giacomo G., (1275—80), a màiit poso- 
siunile Venetiei în Dalmatiaçi Istria. Andrea C., 
(1367—82), a bàtutflota genovezà la Chioggia 1379. 
Francesco C., (1623—24). Nicola C. ,(1630—31), 
a scris «Istoria veneziana». Carlo G., (1655—56), 
pe timpul sëu a fost bâtutâ flota venetianà de 
Tiu'ci în Dardanole. Domenico II C., (1659,—75), 
pe timpul sëu ocuparâ Turcii Creta. Ludovico C., 
(1676—84), a représentât republica în congresul 
de pace vestfalic. Un metnbru însemnat al acestei 
familii a mai fost Gasparo C, diplomat çi car
dinal, n. 1483 în Venetia. S’a nisuit mult dar fàrà 
succès, sâ ajungà la întelegere eu protestaiitii.

Conte, lat. Cornes, comité, (v. ac.)
Contemplatiune, stare psichicâ internà, în care 

sufletul se subtrage pe anumite momente delà
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impresiunile lumii, care Î1 împresoarâ, çi se ocupâ 
exclusiv numai eu sine. C. mai obicinuita e cea 
l'eligioasâ (misticismul), când sufletul se ocupâ 
exclusiv eu Dumneijeu ?i eu lucrurile divine. C. 
moderatà e un isvor nesecat de sentiments reli- 
gioase çi un impuls puternic spre o viafâ fni- 
moasâ. C. excesivà produoe de régula apatie ^i 
despre^uire a lumii acesteia, prin urmare e o 
stare bolnâvicioasâ. Se vorbesce çi de C. e.steticâ, 
când cineva e de tôt absorbit pe anumite mo- 
mente de fruinseta naturii sau a unui op artistic.

„Contemporanul“, revistà sc’intibcâ §i literarâ; 
apàr. în I^i 1881—1887 (?) de 2 ori pe lunâ 
sub redaotia lui I. Nàdejde çi eu an. IV $i sub 
a lui G. V. Moi'tun.

Contenenfa, (franc.) cumpët, tinutâ; çi bniçte 
sufleteascâ. '

Contenta, (lat.) cuprins, continut. In înteles 
anatomie: intestinele. In comerciu se dâ acest 
nume consemnàrilor ce se fao în porturi çi oraçe 
maritime despre nâile întrate, despi'e cuprinsul 
çi propiietarii lor.

Contentios, litigios, ce poate fi pus in discu- 
fiune înaintea judecâtorului. Contentieux admi
nistratif (fvc.) în Francia procedura în afaceri 
litigioase administrative', este admisâ în cas de 
violare prin administrât!une a unui drept acuirat ; 
fonil ei este consiliul de stat. (V. çi art. afaceri C.-e.)

Contes, (franc.) povestiri de întêmplâri extra- 
ordinare, de aventuri imagiuaie.

Conte^, (din Comité), titlu echivalent eu conte. 
La 1654 se amintesce primul C. : »Badea Vomicul 
Bàlâceanu, (J*8 Uçurelul«, boier vestit pe tioipul 
sêu. In cronica lui Amiras (Letopiset), se (Jioe 
■f Contort. — C. se mai numesce o manta lungâ, 
largâ çi îmblânitâ. [O. L.]

Contescii, corn. mr. în Rom., j. ïeleorman, 
pe partea stàngâ a rîului Vedea, ou 2213 loc. 
agricultori ; are 1 bisericâ ou 2 preoti çi o çooalâ 
eu 2 învètâtori. Aici se tin 2 bâloiuri pe an (la 
Bunavestire çi la Sf. Dumitru). In preajma acestei 
comuue s'a urmat între anii 1596—99 parte din 
luptele lui Mihaiu Viteazul ou Turcii; tôt aici 
s’au fàcut importante descoperiri archeologice, 
gàsindu-se diferite obiecte de ceramioâ din epoca 
pre-romanà.

Contescu, famille boiereasoâ romànâ din Va- 
lacbia. Apare prin secl. XVII. La 1696 în Mol
dova : Toader C. treti-ciaçim iscâlit eu alti boieri 
într’un document. Constantin Logofëtul C., în 
1714 vel logofëtîn divan, iscâlit în mai multe do
cumente din acel an çi în cei urmâto’.i. [O. L.]

Contestani, popor care locuia în vechime în 
Hispania Tarraconensis.

Contestatiune, a trage la îndoialâ, a disputa, 
a nu recunoasce un drept. (V. çi Litis con- 
testatio.)

Context, legâtura între idei, cugetâri; între 
pâi'tile singuratioe ale unui act.

Conti, tiüul linülor latérale mai tinere ale casei 
bourbonice Condé (v. ac.) ; derivâ delà micul oraç 
Conty làngâ Amiens.

Contigultate, staroa de atingere. Contiguu, ce 
atinge un lucru.

Continent, uscat, o mare întindere de pâment, 
pârtilepâmentului. 6. uechiu:Europa, Asia, Africa. 
C. nou: America, Australie.

Continental, ce privesce usoatul (în opos. eu 
mai-ea). Puteri C.-e, statele uscatului Europe!.

Sistemul sau blocul C., mesura luatâ de Na
poléon contra Angliei pentru a o oonstringe la 
reounoascerea dreptului maritim stabilit în pacea 
delà Utrecbt. Prin decretul din 21 Nov. 1806 
insulele britice au fost deci-etate în stare de blo- 
cadâ, ori ce comerciu, comunicatiune çi cores- 
pondentâ eu Anglia a fost intercjisà çi supuçii 
englezi de pe Continent au fost declarati priso- 
nejî. Aceastà mêsurâ nu a avut efectul dorit çi 
a dégénérât mai tàicjiu la rolul unui isvor de 
venit al flseului. In urina aliantei între Rusia 
çi Anglia oonti'a lui Napoléon (1812) çi a marei 
coalifiuni delà 1813, blocul C. a încetat.

Contingent, (lat.) în general contribuire ; partea 
ce fiecare trebue sâ dea. — In înfeles militar paitea 
tinerilor ce au sâ fie chiemati sub drapel în fle- 
care an ; totalitatea tinerilor eu vîrsta împlinitâ 
constitue o clasâ. C. este unitatea pentni eva- 
luarea fortei numerice a unei armate. C. armatei 
a variât la diverse popoare europene mai ântâiu 
eu mijloacele budgetare; a4i, când serviciul mi
litar este obligator în general la mai toate statele 
Europe!, C. fiecârei armate atinge un maximum, 
care variazâ delà un stat la altul eu populaîiunea 
çi diverse circumstâri, ce pot influenfa crescerea 
sau scâderea acesteia.

Contingentarea biletelor de bancà, îndatorirea 
bâncilor ca la emisiunea de bilete neacoperite 
eu stoc metalic sâ nu treaeâ preste o sumâ de- 
terminatâ (dfra contingentalà). C. indirectà, 
disposifia dupâ care emisiunea de bilete, care 
treoe preste o sumâ determinatâ, este supusâ 
la contributiune.

Contingentarea contribufiuniîor, stabilirea 
sumei maximale a unei contribufinni, care se 
repartiseazâ apoi asupra contribuabililor.

Unghiul contingentai, se numia unghiul format 
de 0 curbâ çi do tangenta ei în punctul de atin- 
gero. "Wallis çi Viete au arëtat câ în punctul de 
atingere curba are direcfiunea tangente! çi astfel 
nu formeazâ ungbiu.

Continuitate, legâtura naîntreruptâ, însuçirea 
oâ acolo unde se terminâ o parte a unui întreg, 
se începe altà parte nouâ. In limbagiu parla- 
mentar : legâturâ intimâ çi desvoltarea continua 
a unui sistem de guvernare. Solufiune de C., 
întreruperea legâturei continue. Despre C. Ro- 
mânilor în Dacia v. Romani (ist.).

Continut, cuprins, volum, (v. ac.)
Confiune, (concio), adunare de popor, adunare 

pentru desbaterea (çi nu deciderea) cbestiunilor 
de interes public. Sub C. se mai în(elege : cu- 
vêutare sacra, predîcâ.

Conto, V. Cont.
Contour, (Comptoir, Contor), looalitatea în 

care un comerciant, (eventual prin personalulsëu; 
contoariçti), îçi indeplinesce afacerile scriptu- 
ristice comerciale. Gontore se numesc çi repre- 
sentantele firmelor mari în (eri strâine.

Contorniati, monete de bronz de pe timpul împë- 
rafilor romani; probabil se folosiau nu ca bani, 
ci numai la jocuri, câci poartâ embleine de cire.

Contort, (botan.) organ sucit régulât în acelaç 
sens; s. e. în prelloresoenta sncitâ (C. convo- 
lutivâ) 0 sepalâ sau o petalâ e aça dispusà tafâ 
de cele imediat vecine, cà o jumëtate o are acope- 
ritâ, cealaltà e acoperitoare çi se urmeazâ mereu 
aça în aoeeaçi direefie, spre dreapta ori spre stànga ; 
aça se vede în bobocul fioarei de Nalbâ, etc.
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Contortuplicat. (botan.) organîntortochiat, aucit 
neregulat în mai multe sensuri ; e çi sucit çi 
îndoit; e un fel de prefloiescentâ.

Contraadmiral, gi'àd de mai multe-ori créât, 
desSintat çi deSnitiv conservât în maiinâ. Co- 
respunde eu acela de general de brigadâ în ar- 
mata de uscat, venind dupa colonel çi înaintea 
vice-admiralului. C. poate comanda o cscadra ua- 
valâ, O divisiune fâcènd parte dintr’o escadrâ sau 
O divisiune independentâ. Marca lui distiuctivâ 
de comandant este cjiua; un pavilion national 
pâtrat eu 2 stele albe verticale pe partea albastrâ 
a pavilonului ridicat la arborele artimon ; noaptea : 
un felinar açezat înapoia gabiei arborelui artimon. 
Cànd comanda în subordine, poartâ aceeaçi marca 
distinctivà, însà pe paitea galbenâ a pavilio- 
nului se adaugâ numerul sèu de veebiime de 
coloare albastrâ.

Contrabanda, importarea pe furiç a mârfurilor 
oprite sau supuse lavamâ; comerciu pe ascuns 
eu màriuri oprite sau supuse la accise. C. în 
ambele forme se face pentru a subtrage màr- 
furile delà varaà sau accis, deci pàgubesce fisoul 
çi din aceasta causa este supusâ la amende grave.

Contrabas, cel mai mare dintre instrumentele 
de coarde çi arcuç. In forma sa de a(|i îl gâsim 
déjà pe la începutul secl. XVII în ItaÜa sub nu- 
mele de Contra-violone. S’au întrebuinjat contra- 
base eu 3, 4 çi 5 coarde, astâiji cel eu 4 coarde 
liind în general adoptât. C. e acordat prin quarte, 
mi, la, re, çi sol,; numai cum musica lui e 
notatâ eu O octavà mai sus, aceste note sunâ o 
octavà mai jos. Musica de C. e notatâ în cheia 
de f a pe linia apatra. Extensiunealuî e delà mi, 
la do4 (notatâ). Adevëratul loc al C.-lui e în 
orchestré, unde produce efecte dramatice exce- 
lente. In diferite timpuri s’au fâcut încercâri do 
a se construî instrumente çi mai mari decât C., 
dar fârâ résultat. Una din cele mai cuiioase în- 
cercâi'i de acest gen e Octobasul lui Vuillaume, 
expus în museul conservatorului din Paris. Nu- 
mele de C. se dà âneâ la o categorie de voce 
bârbâteascâ, posedândnote mai grave decatvocea 
ordinarâ de bas (v. ac.), çi se aplicâ âneâ unor 
instrumente eu registru principal în regiunile 
extrem grave ale claviaturei. Astfel; Saxhorn, 
Saxofon, Sarusofon, ç. a. In spécial în musi- 
cele de armonii çi fanfare se dâ numele de C. 
instrumentelor grave din familia Saxhomilor, 
numite âneâ bombardone. Sub numele de C. eu 
aneie, se înjelege o specie de contra-fagot, con
struit în métal. E întrebuinjat mai eu samà în 
Anglia çi Belgia, în unele bande de armonie. In 
fine în orgele unor catedrale se dâ numele de 
C. unor jocuri de 32 sau 16 picioare, întârind 
în regiunile extrem profonde basul propriu (}is.

[T. C.]
Contract, oonvenjiune (v. ac.), acordul între doue 

sau mai multe personne spre a constituî sau a 
stinge între dînçii un raport juiidic. C. poate fi 
bilateral sau sinalagmatic, când pàrjile se obligé 
reciproc una câtrâ alta, ori unilatéral, când o 
parte se obligé câtrâ ceealaltâ parte, fârâ ca 
aceasta din urmâ sâ se oblige. V. oneros este 
acela, în care fiecare parte voiesce a-çi procura 
un avantagiu, iar C. gratuit (sau de binefacere) 
acela, în care una din pàrji procurâ un avan
tagiu celeilalte fârâ ecluvalent; C. se numesce 
aleatoriu când echivalentul depinde pentru una

sau toate pârjile de un eveniment incert, çi C. 
comutativ, când obligajiunea unei pârji este echi
valentul obligajiunii celeilalte. Conditiunile 
esenjiale pentru validitatea unui C. sûnt: cap a- 
citatea de a contracta (v. necapacitate), con- 
simjemêntul (v. ac.) valabil al pârjii ce se 
obligé, un obiect déterminât (numai lucruri ce 
Bunt în comerciu) çi o causé licitâ (adecâ o 
causé care nu este proibitâ de legi, nu este în 
contra bunelor moravuri çi ordinei publice). — 
Efectul C.-lor este câ au putere de lege între 
pârjile contractante, însâ numai între aceste; 
ele trebuesc executate eu bunâ credinjâ çi se 
pot revoca prin consinijernêntul mutual al pâr- 
tilor sau din cause stabilité de lege. (V. çi art. 
obligatiune.)

Contractilitate, însuçirea (esetui'ilor animalice 
çi vegetale de a se centrage în urma unor auu- 
mite excitajinni, cari pot fi interne (nervoase), 
sau externe (chimioe, thermice, electrice çi mo- 
chanioe.) In botan. se numesce C. protoplasmicà 
proprietatea protoplasme! vegetale vie (çi în 
genere a protoplasme!, v. ac.) de a respunde 
excitajiunilor externe, prin contractiuni mai re- 
pecji ori mai încete ale întregei sale masse. (V. 
art. Amiboidal, Cil vibratil, Ciliara contractili
tate, Ciroulajia la plante.)

Contracjiune, stu'ingerea pàr(ilor contractile, 
(s. e. a muçchilor sau nervilor). C. în gramaticâ 
V. Synàresis.

Contractura, în chirurgie scurtarea manifc.stâ 
a muçchilor supuçi voinjei onmlui ; are de efeot 
apropierea celor doue puncte de inserjiune ale 
muçchiului.

Contradans, dans de origine englezâ ; daujui- 
torii stau în doue çiniri. Figurile, executate de 
dântuitori, variazâ dupé timp çi modà. Musica 
C.-ului constâ din frase scurte, de càte 8 tacte. 
C. nu e de a se confunda eu cadrilul. '

Contradictio, flat.Jcontradicjiune. C.inadjecto, 
când adjectivul indicé o însuçire, care e în con- 
tracjicere eu obiectul substantiviilui.

Contradic^iune, formé de opositiunc logicâ, in 
virtutea câreia un act de gândire nu poate sà fie 
de odatâ çi adevêrat çi fais. Ca axiomé logicâ 
sunâ: Idem nequit simul esse et non esse sub 
eodem respectu. Se aplicâ deopotrivâ la uotiuni 
çi la judecâji. [Plet.]

Contradictor, (lat.J în procedura concuisualâ 
e acea persoanâ, care este chiematâ a examina 
çi în cas de necesitato a contracjice în looul fa- 
litului toate pretensiunile formate fa(â eu massa 
concursualâ.

Procedurtl contradietorie, procedura proce- 
sualâ formalâ, la care sententa se aduce în 
présenta pârtilor dupé ascultarea lor, în opo- 
sitiune eu procedui’a de contumaciare, la eai'e 
una din pârti lipsesce, çi sententa sc aduce po 
basa propunerii pâi’tii présente.

Contra-escarpa, zidnl sau talusul çanturUor 
din fortificatie, care le mârginesce spre ex- 
terior (spre inimic). In fortificatia pennanontâ, 
astâ()i, din causa efectelor prea mari ale obu- 
selor-minâ, C. de zid are dimensiuni foarto 
groase (mai bine de 2 m. la partea superioarà) 
çi este încungiuratâ din partea spre pâment eu 
blocuri mari de piatrâ, pentru ca sâ provoace 
explosiunea proiectilelor înainte de a ajunge în 
spatele C.-ei. Zidul C.-ei poate sà fie plin sau
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boltit, putênd avé în tôt lungul ei galerii. Flan- 
carea sau baterea çaoturilor se face astâ(ji mai 
eu samâ din nisce locale (casemate) de G., ame- 
sajate în acest scop.

Contrafacere, imitare frauduloasâ, plâsmuire, 
falsificare (v. ac.)

Contra-fagot, un fagot de dimensiuni mari, 
jucând fatâ;de fagotul ordinar rolul, pe care îl 
joaeâ contrabasnl fa(àde violoncel. Instrumentele 
mai noue au extansiunea delà r e-, pânà la f a2. 
Màiestrii clasici 1-au întrebuin^t în orchestratia 
bucatilor ce cer o sonoritate puternicâ. Din causa 
greutàtü executiunii, cerêndu-se o mare putere 
de insuflatiune, C. nu se mai întrebuin^eazâ. In 
Belgia $i Ânglia e înlocuit prin contrabasnl eu 
ancie ; în Germania eu Tritonikon, iar în Francia 
eu Sarusofonul contrabas. [T. C.]

Contragaleria, (montan.) galerie începutâ din 
partea opusâ spre o galerîe déjà existentâ în 
scop de a se întâlni aceste doué. Âcest metod 
se numesce lucrare eu galerie çi C., çi aflà apli- 
care eu deosebire acolo, unde se urmàresce ac- 
celerarea lucrârii, s. e. pentru stabiUrea venti- 
lajiunei în mina, pentru înlesnirea comunica^iei 
sau extrac(iei, combaterea apelor, etc.

Contragarda, uvragiu de fortificafie pentru apê- 
rarea unui bastion contra focului inimicului.

Contramandare, revooarea unui ordin.
Contramaree, curent contrar flaxuiui obicinuit 

al mârii.
Contramar^, schimbarea memului unei trupe 

iu sens opus.
Contramine, (franc.) speculajinne de bursâ care 

urmàresce scâdereacursului valorilor. (v. Baisse.) 
Interesul ei este a seduce bursa în piivinfa va- 
lorii reale momentané, ori a valorii probabile 
viitoare a unui efect. Spre acest scop Contra- 
mineur-ul se folosesce adese çi de mijloace ilioite. 
(V. Hausse.)

Contrapartie, (franc.) duplul unui registni în 
care sûnt înscrise toate partidele comptului; 
termin de musicà: parte de compositiune opusâ 
unei alteia; termin de joc; revançe. Figurât: 
opiniune opusâ.

Contraposifiai (lot.) formâ de scbimbaie aunei 
judecâ^, în virtutea câreia niembrele judecâ(ii, 
schimbându-çi împrumutat posijia, se schimbâ 
totodatâ oalitatea judecâ(ii. Aceasta schimbare 
de calitate se întêmplà prin aceea, câ imul dintre 
membre, prin primirea negatiunii în sine, devine 
opusul contradictoric. S. e. tôt pëcatul se opune 
con.sciintei morale, va fi contrapus : Tôt ce nu se 
opune consciinjei morale, nu este pëcat. C. se 
(jice simplà când cantitatea judecâfilor remâne 
aceeaçi ; iar când çi aceasta se sebimbâ, se nu
mesce per accidens. [Plet.]

Contraproba, v. Proba.
Contra-punct, propriu (Jis o mélodie scrisâ pe 

0 altâ mélodie datâ. Numele vine de acolo, câ 
în primii timpi ai desvoltârii artei melodiilor si
multanée, sunetele mus. fiind representate prin 
puncte, trebuia contra punctelor representand 
melodia datâ (Cantus flrmusj a se scrie alte 
puncte, representand o altâ mélodie, de unde 
expresiunea latinâ: Punctum contra punctum çi 
prescurtat C. Se deosebesce în mai multe ca- 
tegorii ; simplu când un cânt fiind dat, acesta se 
pune la o partidâ çi se scriu alte cânturi pentru 
alte partide ; aceste cânturi trebue sâ se armo-

uiseze bine eu’cantul dat çi fiecare sâ présente 
prin sine un interes. Când diferitele partide, ce 
concurâ la ansamblu, îçi pot schimba reciproc 
melodiile lor, se (Jice câ C. se poate resturna, 
çi acesta poate sâ fie dublu, tripla, etc., dupâ 
numërnl partidelor, ce fac aceste schimbâri de 
melodii. Se în(elege câ pentru aceste specii de 
C., pe lângâ legile çi regulele ordinare ale armo- 
nisârii, e nevoie âneâ de altele prevëcjëtoare ale 
greçelilor ce ar proveni mai départe la restur- 
narea partidelor. ünii autori restring chiar semni- 
ficatiunea cuvèntului C. numai la aceastâ specie. 
Dintr’un ait punct de vedere C. poate fi de di- 
ferite specii, dupâ cum la o notâ a cântului dat 
corespunde constant în cel scris în urmâ o notâ 
de aceeaçi valoare (C. égal), sau doue jumëtâti 
sau patru pâtrimi (G. inégal), sau note în sin- 
cope (G. sincopat), sau chiar uniformitatea nu 
e pâzitâ, întrebuintându-se note de deosebite 
valori (G. inflorit), çi o mulfime âneâ alte va- 
rietâji, fiecare eu régulé spéciale. C. dublu âneâ 
poate fi de deosebite specii, dupâ cum restur- 
narea se poate face în octavâ, nonâ, decimâ, etc. 
C. se 4ice fugat când diferitele partide sûnt 
scrise în imitatiuni (v. ac.) ; el e basa fugei (v. ac.), 
care la rândul ei e basa sciiofei desvoltârii unui 
motiv dat çi priu urmare a compositiimii în 
general. Istoria C.-lui începe în evul mediu, când 
s’a început a se face primele încercâri de a se 
acompania un cânt dat printr’o a doua voce auxi- 
Uarâ (DiscantusJ. Foarte primitiv la început, 
ne constând decât din arta de a lega doué partide 
mergênd paralel la acelaçi interval (Organum), 
arta C.-lui s’a desvoltat eu timpul çi mâiesh’ii 
italieni çi fiamanzi din secl. XV—XVI o duc la 
un înalt grad de perfec(ionare. In culmea acestui 
period, prin excelenjâ peiiodul clasic al stilului 
C.-lui vocal, stau scrierile lui Palestrina. Cu 
secl. XVII aceastâ artâ ia uu non avênt, mai 
cu samâ prin Bach çi Hândel, cârora le urmeazâ 
Haydn çi Mozart. Dacâ Beethoven n’a dat un 
roi important C.-lui, decât în unele composifinni 
din a doua jumétate a carierei sale, in schimb 
màiestrii seclului nostru au réalisât o reactiune 
în favoarea acestei arte. Berlioz çi Wagner au 
lâsat în operele lor numeroase çi frumoase 
exemple basate pe artificüle contrapunctice. E 
drept, câ adevëratul C. modem, suprapunerea 
melodiilor în aparenjâ independente, s’a deba- 
rasat de multe din restiîctiunile çi tradifianile 
severe ale artei veohilor contrapunctiçti, cari nu 
mai au rafinnea lor de a fi cu cât numërnl par
tidelor e mai mare, çi în fata perfectionàrii 
technicei instrumentale moderne. [T. C.] 

Contrareformatiune, reaefionea çi miçcarea ce 
s’a produs în secl. XVI, mai ântâiu în Spania, 
apoi în toatâ Europa, pentru a împiedeca çi 
suprima reformatiuuea. Unui dintre cele mai 
importante resultate ale C.-ei este a se consi
déra Conoiliul Tridentin, care alnat mësuri ener- 
gice de apërare în contra protestantismului, a 
condamnât învëtâturile reformatorilor çi prin 
decisiunile çi reformele sale a întârit posifia 
bisericei catolice. Efectele C.-ei s’an sim(it îndatâ 
în urma acestui sinod. In moite state catolioü 
çi-au reocupat posifia domnitoare. In Ung. unui 
dintre marii campioni ai C.-ei a fost renumitul 
primate Petru Pâzmâny. (Cf. Cord. Hergenrôther, 
Kirchengeschichte, P. III, C. 2.)
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Contraria actio, fiat.J dreptui de actiune ce 
compete, pe basa unui contract obligator, primar- 
îndatoratului, contra primar-îndreptâtitului; s. e. 
actiunea deponentului contra depositarului.

Contrasemnare, Gontrasignatura, subscrierea 
unui act al Domnitorului (çeful statului) prin un 
ininistm, care prin G. primesce respundereapentru 
ordinul respectiv. Domnitorul, chiar ?i în mo- 
uarchii constitutionale, nu este personal respon- 
sabil pentru actele de guvernare ; pentru ca însâ 
înriurirea représentante! poporului asupra legis- 
latiunii §i administratiunü sà nu devina ilusorie, 
este lipsà de peisoane responsabile la conducerea 
supreniâ a adrainistratiunii. Aceasta este esen^a 
responsabilüàfii ministeriale, care îçi aflâ ex- 
presiunea formalâ în C. La acte referitoare 
la conduoerea supremâ a armatei, çi în unele 
State la conferirea de ranguri çi distinctiuni, nu 
se cere C.

Contratenor, termen vechiu pentru vocea alto; 
era cànd mai sus, când mai jos de ténor.

Contravaiatlune, çanturi eu cari se incun- 
giurà asediatorii unei fortarefe în contra tru- 
pelor exterioare, ce ar puté veni în ajutorul 
cetâtii asediate.

Contraventiuni, constituesc a treia clasâ de in- 
fractiuni prevë^ute çi pedepsite de legea penalâ, 
precum çi de regulamentele politienesci sau muni
cipale, çi chiar de legi spéciale (legea vènatului, 
pescuitului, legea servitorilor, etc.) Elementul 
principal ale unei C. este nesupunerea ma- 
terialâ prescrip(iunilor legale sau regulamentare, 
independent de buna credintâ a autorului, care 
nu poate constitui o scusâ; acest caracter eseu- 
(ial çi exceptional al C.-lor se explicâ prin faptul, 
câ legile de simplà politie au de scop buna ordine, 
paza, siguran(a persoanelor, sânàtatoa locuintelor 
çi siguranta relatiunilor obicinuite contra împo- 
trivirilor nesocoüte, asigurarea prescriptiunilor 
privitoare la mësurile dictate de nevoile între- 
prinderilor industriale, de lucrâri, etc. Pedepsele 
pentni C. în Rom. sûnt: 1) închisoare politie- 
neascâdela 1—15 (Jile; 2) amenda delà 5—25 lei; 
3) confiscarea lucrurilor surprinse în C. C. de 
tôt felul sûnt date în competinta judecàtorilor 
de pace. Pedepsele reoidivei se aplicâ dupa 
deosebirile prevëcjute în codul penal, tôt ase- 
menea se aplicâ çi dispositiunile legii penale 
relative la circumstan(ele uçui'âtoare. Pentru 
Ung. V. Abatere.

Contravenfiunifinanfiare, ori cefaptâ ori între- 
làsare contra legilor referitoare la contributiuni, 
monopoluri çi proventele statului. In Ung. cer- 
cetarea la C. fin. o îndeplinesc de régula or- 
ganele finanfiare. Decisiunile, în cause mai mici, 
Cad în competinta directiunilor finantiare çi în 
cas de recurs în a ministeriului de finanfe, în 
cause mai mari intervin tribunalele înzestrate 
eu jurisdictiune finanfiarâ, çi în cas de recurs 
tabla regeascà, (Curtea de apel). Pedeapsa este 
amenda, cai'e, daeâ nu se poate încassa, se schimbâ 
în închisoare, calculându,-se (Jiua eu 20 coroane. 
Inchisoarea, fie amenda eût de mare, nu poate ti’ece 
preste 6 luni.

Contrexéville, comunâ rur. în départ, franc. 
Vosges, 817 loc. (1891), Cariere de piatrà çi 
gips; isvoare eu apâ mineralâ fieruginoasâ.

Contribuabil, supus la contributiune.
Contribu^iune, v. Imposit.

Contriflune, (tebl.) durera sincerâ, pârerea de 
rèu pentru pécate, împreunatà eu ura pêcatului 
çi hotârîrea de a nu mai pëcâtui. C. e naturaîà, 
când puroede numai din motive naturale, (s. o. 
cuiva îi pare rëu câ s'a îmbëtat, de oarece prin 
aceasta s’a fâcut de rîs), ori supranaturalà, când 
eu ajutorul grajiei divine purcede din motiv 
supranatural. v. Cainfa çi Atri(iunea.

’ [Dr. Is. Marcu.J
Control, (franc.) registru dublu ce se fine 

pentru verificarea unui ait registru ; o verifleatiun e 
administrativà ; examinare, censura, urmàrire; 
statul, hsta uominalâ a persoanelor aparfinênd 
unui corp.

Controversa, se numesc disputele, ce le poartâ 
doué sau mai multe persoane pentru validitarea 
çi justifioarea pârerilor lor divergente asupia 
unui lucru sau unei întêmplâri. C. se numesc 
eu predilectiune divergenjele de pâreri pe tereu 
religios çi juridic.

Contumacia, nesupunere fa(â eu u ordonanfâ 
de înfâjiçare înaintea judecàtoruJui ; în afaceri 
civile C. însemneazâ judecatâ în lipsa unei pâifi. 
(V. Contradictoria, procedura.) In Rom. G. este 
0 procedura particularà, prevëcjutâ do codul do 
procedura penalâ pentru judecarea çi condam- 
narea în lipsâ a acusatului, trimis înaintea ourjii 
eu jui afi în virtutea unei decisiuni de punere suü 
acusare. Procedura constâ: într’o notificare a de- 
cisiunii de punere sub acusare la ultimul dotni- 
ciliu al acusatului ; dupâ 10 (jile delà notificare 
preçedintele ourfii eu juraji dâ o ordonanjâ, câ 
acusatul e dater sâ se înfâfiçeze în 10 (Jile delà 
(Jiua publicârii ordonanjei, câ, la din contrâ, va 
fi déclarât »re bel« legei, suspens din exercitiul 
drepturilor cetàjenesci, câ averea sa va li se- 
questratâ, câ nu va mai puté îndrepta nioi o 
acjiune, çi câ va fi judecat în lipsâ. Dupâ ex- 
pirarea celor 10 (Jile se procédé la judecatâ în 
lipsa acusatului, care nu poate fi apërat de nici 
un apërâtor. Curtea (judecâtorii) singurà, fàrà 
asistenja jurajüor, cerceteazâ çi prominja do- 
cisiunea. Dupâ pronunjarea decisiunei do cou- 
damnare, b u n u r i 1 e acusatului sûnt socotita bu- 
nuii apartinênd unei persoane absente. Contra 
acestei decisiuni acusatul n’are drept de recurs. 
Aceastâ decisiune, precum çi toate actele de pro- 
cedurâ posterioare actului de acusare, sûnt ami- 
late, ipso jure, de plin drept daeâ acusatul se 
constitue prisonier çi se înfâfiçeazâ, sau este prius, 
înaintea expirârii termenului (25 aui) de pra- 
scripjiunea pedepselor criminale; in acest cas 
procedura se începe, conform dreptului comun, 
delà actul de acusatiune, fârâ ca acusatul sâ 
poatâ déclara mulfâmire pe decisiunea condam- 
natoare, din causa anuiajiunii ipso jure pronuu- 
tatâ de lege.

Contur, (franc.) linii cari détermina formele ex
terioare ale unei figuri.

Contus, (lot.) armâ la cavaleria romanâ; sa 
folosia çi ca lance çi ca sulifâ de asvêrlit. Sol- 
dajii provë(Ju(i eu C. se numiau Contarii.

Contusiune, lesiunea unei pârji a corpului 
printr’un obiect contundent. Bfectul acestei ao- 
tiuui e strivirea sau ruperea Joaeturibr çi a 
vaselor sanguine. Gravitatea casului depinde de 
importants orgauelor atinse çi de dimensiunea 
distruefinnei. lu casuri uçoare vindeoarea se pro- 
duce repede. C. mai profonde produo râni mari,
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cari-pot causa chiar amputatiunea imui membru. 
Când C. atiuge plâmânii, flcatul, rinichii sau 
creerul, ea poate causa chiar moartea.

Convalescen^a, în jurispr. validarea ulterioarâ 
a unui act la început invalid; în med. starea 
uDci persoane, care se reculege dupa un morb.

Convallaria L., (botan.) gen monotipic din 
fam. Liliaceelor, trib. Convallarieelor, cuprinde 
plante erbacee vivace eu rhizomul scurt; frunzele 
îu numër de doué sûnt radicale, oval-lanceolate ; 
florile odorante, albe sau mai rar rosee sûnt pen- 
dente çi dispuse în racem unilatéral. Unica specie 
C. majalis L. este respândita în toatâ Europe, 
Asia temperatâ îu Virginia ?i în Caroline, Pi-in 
pârtile noastre cresce prin pàdurile umbroase 
çi este cunoscutà de popor sub numirile de: 
Lâcrimioarâ, Màrgàritârel, Sutletele, 
Cerceluçi, etc. C. majalis L. se cultiva foarte 
mult din causa florîlor sale bine nürositoare, în- 
trebuintate în parfumerie. Aceastà planta con
fine în fesâturile sale doue principii active, cu- 
noscute sub numele de Convallarina çi Con- 
mllamarina, pentru cari se întrebuin^azâ în 
medicinâ ca puigativâ, diureticâ $i în boalcle de 
ioimâ. Din florile acestei plante se prépara un 
praf, ce provoaeâ strânutatul, iar odinioarâ se ex- 
tràgea prin desülafiune un lichid calmant çi anti- 
spasmodic, cunoscutsub numele de >apa de aur« 
(d’eau d’or.) [Z. C. P.]

Convenae, (lot.) vecbiu popor din Pirenei, lo- 
cuia pe ambele fermuri ale Garonei; afirmativ 
colonii din Iberia, aduse de Gnaeus Pompejus. 
Capitala; Lugdunum C.-arum (astàiji St.-Ber
trand de Cominge).

Convenien|a, (lat., îuvoiala, conven(iune), ceea 
ce prin conven(iune traditionalà s’a stabilit ca 
cuviincios; observarea acestor oouvenfiuni ; ob- 
servarea conformitàtii în rela(iuni çi forme ex- 
torioare, rang, avéré, etc.

Convent, (lat.) întrunire. In limbagiu jur. rom. 
timpul stabilit de magistrat pentru jurisdic^une. 
Corporaliunea cetafenilor romani din o provincie. 
— C. national se numesce parlamentul fro. format 
din adunarea legislativâ în 21 Sept. 1792, care în 
25 Sept, a proclamât republica, a condamnât pe 
Ludovic XVI la moarte §i 1-a exécutât în21 lan. 
1793. De aci încolo C. a inaugurât regimul te- 
rorismului, cârui i-s’a pus capët prin noua con- 
stitufiune, care a instituit directoriul în 26 Oct. 
1795. — C. sau conventual, adunarea, membrii 
înzestra(i eu vot ai unei mânâstiri. C. se numesce 
în fine supremul for eclesiastic al confesiunilor 
protestante, compus din delegafii bisericesci çi 
laici din singm-atecele diecese. [T. F.]

Conventicul, convenire casnicâ pentru scopuri 
pie. Astâip se înfelege sub C. mai aies o mica 
adunare sécréta çi mai mult ilicitâ.

Conventio in rnanum, (lat.) în dreptul roman 
vecbiu actul câsâtoriei, piîn care femeia a fost 
pusâ sub potestatea bârbatului (manus.)

Conven|ional, convenit, ce résulta din o con- 
ventiune sau e stabilit prin o conventiune. Se 
dâ numele de C. çi luenuilor, asupra càror exista 
conven(iuni, s. e. port, fluviu C, etc.
B Valida C.-à, valuta stabilitâ în convenfinnea 
încbeiatâ la 21 Sept 1753 între Austria çi Ba- 
varia, în Austria a fost înlocuità de abiala 1857. 
Taler C. (sau levantin) = 6 lire lombardice. Mo- 
netà C.-à, raonetà bâtutâ conform oonven(iunii

delà 1753. Raportul între fiorini C. si florini v. a. 
e 100:105.

Conventionallsm, ce e prescris prin conven- 
fiune, (»mincinna sociala<) ce în viafa sociala 
dupa o oonvenfiune tacita treoe ca cnviincios. 
(v. Convenienfa.)

Convenfiune, întrunire si conclusele acesteia, 
învoialà, paot. In limbagiu pari. engl. întrunirea 
parlamentului în lipsa regelui, (de unde se pare 
câ si-a luat numele si «Convention nationale» 
francezâ [v. Convent] ). C. internafionalà, pact, 
contract încheiat între douë State eu privire la 
interesele lor comune de ori ce naturâ, e. e. C. 
comerciale, militare, monetare, vainale (tarifare), 
sanitare (v. ac.), etc.

Convergent, ce se apropie, ce tinde a se în- 
tàlni, a se atinge, a se reuni, ce tinde eâtrâ o 
limita, ce are un scop sau résultat comun. In 
matematicâ: o sérié se 4ice C.-â când suma 
termenilor ei tinde câtrà o limita hotârîtâ. In 
fi sic a: mai miüte raze de luminâ inergènd îm- 
preunâ formeazâ un mânunchiu (fascicul), care 
se numesce C., daeâ toate acele raze tind a se 
reuni într’un acelasi punct; astfel avem lentile, 
ogliniji C.-e, numite astfel, pentru cà produc fas
cicule C.-e. In artilerie: se 4>ce foc con
vergent când loviturile din diverse direofiuni 
viseazâ un acelasi punct.

Conversa^iune, (franc.) întrefinere familiarà, 
convorbire. Lexicon de C., numire data dupa 
Germ. enciclopediilor poporale.

Conversiune, schimbare, transformare. In lo- 
gicâ: întoarcerea unei sentence astfel, ca su- 
biectul sa devina prédicat, iar predicatul subiect 
In înfeles fin a n ci a r se numesce C. trans- 
formarea unui împnunut eu scop de a ob^iné 
conditiuni mai usoare, s. e. interese mai .mici, 
înlesniri eu privire la amortisarea capitalului, 
etc. C. monetélor, schimbai'ea valutei; se face 
pe basa unei chei de convertire, care stabilesce 
unitatea monetei noue în valuta veche. Tôt C. 
se numesce §i trecerea delà o religiune la alta.

Convertor sau Gonvertisor, un aparat ima
ginât de eâtrâ Bessemer, (v. ac.) in care se 
obfine ofel din fontà, topindu-se fonta si apoi 
decarburîndu-se prin suflarea unni puternic cu
rent de aer. Este un fel de mare retortâ de plâci 
de fier câptusitâ pe dinlâuntru eu o pâtura de 
argilâ refractarâ. Fonta topitâ se introduce pe 
la partea superioarâ, dupâ ce s’a Inclinât apa- 
ratul, si opûi se induce curentul de aer, care 
trecêud prin fontâ o oxideazâ. Mai ântâiu se oxi- 
deazâ siliciul si apoi carbonul, care produce oxid 
de carbon, ce arde la gura C.-lui. Se judecà dupâ 
uatura flacârei când e terminatâ operatia, sau se 
ti'ansformâ fonta total în fier si apoi se adaugâ 
0 anumità cantitate de fieromanganez topit, spre 
a obtiné otelul. [V. C. B.J

Convex, ridicat, curbat în afarâ. v. concav.
Convict, institut pentru crescerea tinerimei. 

Déjà în secL IV unii episcopi au desebis C., în 
cari elevul trâia în viafâ comunâ, asemenea celoi 
monachale. In sens modem C. este un institut, 
în care studentii primesc întretinere s' trâiesc 
în comun sub îngrijirea superiorilor C.-lui. In 
Dng. si Trans. pe Tângâ seminarele de clerici mai 
sûnt urmâtoarele O. sau internate : în Blaj pentru 
bâieti, prepaian4i si copile ; în Beius pentru bâieti 
si copile ; în Brasov pentru copile ; în Arad pentm
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preparancjj în Sigetul Marmatiei pentm bâiefi ; 
în Sibiiu pentru preparan4i çi fete; în Timiçoara 
(v. alumneu) pentru baie^i ; în Oradea mare 
pentru studenfi, [Dr. I. Radu.]

Convictiune, eonvingere, stai'eapsiobicâ, în care 
sufletul [ine eu tarie la anumite lucruiî recu- 
uoscute odatâ de adevêrate. C. se poate basa pe 
credintâ çi pe logicâ. Cea dintâiu ne dâ C. reîi- 
gioasâ, care nu se poate documenta, iar cea lo
gicâ C. sciintificâ, care se baseazâ pe argumente. 
Çi una çi alta dâ oniului târie çi siguran[â în 
lucrârile sale.

Convoiu, (franc.) cortegiu, excortâ, transport. 
G. müitare în campanie au drept scop trans- 
portul muni[iunilor de resboiu, banilor, subsi- 
sten^elor, efectelor militare, bolna^ilor, priso- 
nierilor, etc. Compositionea lor çi forta excortei 
lor variazâ dupâ natura obiectelor transportate 
çi starea te™, P0 care urmeazâ sâ o traverseze. 
Comandantul excortei primesce o instructiune 
scrisâ detaliatâ asupra misiunii sale. In general 
trâsurile unui C. se açeazâ în ordinea urmâ- 
toare; munitiuni, subsistante, efecte, trâsuri 
afectate oficierilor çi în fine trâsuri de cantinieri 
sau negustori. Excoria dâoavangardâ, care merge 
cât mai mult posi bil înainte pentru siguranta C.-lui, 
çi 0 ariei'gardâ ; grosul excortei este concentrât 
în punctul cel mai iraportant.Noaptea este oprit 
départe de locurile locuite. Comandantul C.-lui 
evitâ ocasiunile de acOmbate. In marina se în- 
telege prin C. excoria bastimentelor de comerciu 
de bastimentele de resboiu ale natiunii lor. Aceastâ 
excortâ a avut drept scop mai înainte de a 
protégé comerciul contra pirateriei, care bântuia 
mârile Europei în evul mediu. In timpurile 
moderne, usagiul s’a stabilit de a excortâ în 
timp de resboiu vasele neutre pentru a le sus- 
trage abusurilor çi dreptului de visita. Cuvêntul 
comandantului C.-lui trebuia sâ fie o garantie 
suficientâ de nationalitatea vaselor excortate çi 
do natura curiculului lor, prin urmare trebuia sâ 
lie dispensate de visita. Aoeasta nu s’a admis 
totdeuna çi difioultâti mari s’au ridicat asupra 
acestui subiect. Practica C.-lor a(ji a devenit rarâ.

Convoliit, fiat) pachet de scrisorisucitîn formâ 
de cilindru (roi.) In botanicâ: organ sucit în 
formâ de cornet; s. e. frunzele ordinare çi cele 
florale cànd sûnt în mugure ori în boboc (pro- 
foliatiune çi preflorescentâ convolutatâ).

Convolutiv, (botan.) o variatiune a preflores- 
centei sucite (contorte), cànd sepalele sau pe- 
talele se acoper aproape în întregime una pe alta 
çi împrejurul unei axe ideale a floarei. Frunzele 
ordinare pot fi în mugure în prefoliatie convo- 
lutivà, adecâ fiecare sucitâ ca un cornet.

Convolvulaceae, (botan.) famille de plante dico- 
tyledonate-gamopetale eu vr’o 800 specii, res- 
pàndite pe toatâ suprafata globului, mai nume- 
roase în regiunile tropicale çi foarte pufine în 
regiunile reci sau alpine. C.-le sûntplante erbacee 
annale sau perenale, uneori subfrutescente sau 
frutescente sau mai rar arbori, adesea volubile, 
contin în interioiul lor un suc lactescent, râdâ- 
cini cârnoase, la unele specii exotice alimentare; 
frunzele alterne, simple, întregi sau lobate; florilo 
regulate', hermafrodite, sau mai rar prin abortare 
polygame, sûnt solitare sau fasciculate, oaliciul 
persistent eu 5 sepale, mai adesea libéré, corola 
gamopetalâ eu 5 lobi; staminé 5, ovarul super

eu 2 stile; fructul este o baeâ sau o capsula- 
Aceastâ vastâ famille se divide în urmâtoarele 
5 triburi : I. tribu! Gonvolvuleae caracterisate prin 
ovarul întreg ou 2 carpele, mai rar 3 sau 1, în- 
semnâm : pe Ipomaea L., Galystegia R. Br. çi 
Convolvulus L. ; II. tribul Dichondreae; III. tribul 
Nolaneae, ovarul întreg eu 5 carpele, mentionâni 
pe Nolana L. ; IV. tribul Gresseae, Gressa L., 
çi în fine Y. tribul Cuscuieae, cari sûnt plante 
parasite fârâ fi'unze çi eu flori mici geuul t'n.ï- 
cuta L. [Z. C. P.J

Convolvulus L., (botan.) gen diu fam. Convul- 
vulaceelor, trib. Convolvuleelor, cuprinde plante 
erbacee erecte, întinse pe pâment sau volubile. 
Acest gen are vr’o 150 specii respândite mai 
eu samâ în regiunea mediteranâ. Prin parfile 
noastre cea mai comunâspecie este G. arvensis L, 
numitâ de popor Volburâ, Roebita ràii- 
dunelei, etc. Unele se cultivâ ca plante orna- 
mentale din causa mârimei çi frumsefei florilor 
lor, aça este C. tricolor L., cunoscutâ sub numelo 
românesc de Zorele. [Z. C. P.J

„Gonvorblrl literare11, cea mai trainicâ revistâ 
din Romània liberâ, a început sâ aparâ în laçi 
la 1 Mart. 1867, çi-a continuât publicarea delà 
1 Apr. 1885 în Bucuresoi, unde apare çi acuin 
în al 32-lea an fârâ nici o întrerupere. Deschisâ 
ca organ exolusiv literar de fundatorii societâtii 
iJunimea» din laçi (Titu Maiorescu, P. Carp, Teod. 
Rosetti, V. Pogor çi lacob Negruzzi) sub redaojia 
lui lacob Negruzzi, revista a renias sub aceastâ 
redaefie panâ la 1 lan. 1895, cànd conducei-ea 
ei a fost îneredinfatâ unui comitet compus din 
tineri profesori de universitate çi de liceu, adepfi 
ai aceleiaçi direefii literare çi sciin(iüce. Direcfia 
»C. lit.«, manifestatâ çi prin numeroase articolc 
critice, tinde la înâlfarea çi întârirea elementului 
national prin respectarea neconditionatâ a ade- 
vërului sciintific çi a frumosului artistio, ';;i, com- 
bàtênd nepotrivitele imitâri strâine, se îndrep- 
teazâ mai aies în contra mediociitàtilor, cari 
lipsite de cunoscinte suBciente, do gu.st estetic 
çi de muncâ onestâ, vor sâ-çi strecoaro piodu- 
cerile lor sub indulgenta unui patriotism rëu îu- 
teles. Cei mai remarcabili soriitori romani din 
ultimele 4 decenii ale soclului au colaborat la 
»C. lit.», începênd ou Const. Negruzzi, V. Ale- 
xandri, loan Ghica, Al. Odobescu çi sfîiçind eu 
Eminescu, Creangâ, Caragiale, Coçbuo. (Cf. T- 
Maiorescu, Critice, vol. Il, p. 331—340.)

„Convorbirl pedagogloe“, titlul unei reviste pe- 
dagogice, care a apârut în Bânat 1886—88, sub 
directia învëtâtoruiui Petru Stoica din SatuI nou.

Convulsionari, sectâ fanaticâ în Francia pe la 
1730, care îçi fâcea rugâciunile intre convul- 
siuni afectate la cimiterul S. Medard în un 
suburbiu al Parisului.

Convulslune (spasm, crampâ), un simptom co- 
mun în multe afectiuni ale sistemului uorvos 
central çi periferic. Ea consista în nisce con- 
ti-actiuni sau miçcâri brusce çi novoluntai'e, cari 
cuprind un muçchiu, un grup de mnçcbi çi chiai' 
întregul sistem musoular. C. pot fi tonioe sau 
clonice. C. tonice sûnt nisce contractiuni însotite 
de rigiditatea muçchiului permanentâ çi caie nu 
atrage dupâ sine o schiinbare întinsâ în posi- 
tiunea merabrului. C. clonice diu contrâ, cai'i 
constau în nisce contractiuni musoulare çi oareçi 
cum neregulate, aduc schirabâri în positiunea
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membrelpr çi priii urmare miçcâri mari întinse 
çi disordonate. Când C. ocupâ muçchii membrilor 
constatàni flexiunea, extensiunea, abduc^ionea 
lor; càud ocupâ uuiçchii t.nmoliiului vedem,fle
xiunea corpului înainte sau înapoi (emprosto- 
tonos, opistotonos) ; cànd muçchîi gâtului sûnt 
priori, avem miçcâri ale capului în diferite direo- 
tiuni; în fine când ea ocupâ muçcliii oculari §i 
ai fetei se observa deviafiunile globilor ocuJari 
i)i strimbâturi ale obrazului. Conyulsinnea poate 
fi limitatâ pi slabà, ca o simplâ treinurâturâ, altâ 
data poate fi întinsâ pi puternîcâ, pi atunci adùce 
acelemipcârimaripi neregulate, cari se observa în 
uuele boale (}ise convulsive, precuin este cliorea, 
epilepsia, bysteria, atetosa, ticuri, etc. Fie tonice, 
fie clonice, C. apar de obiceiu în forma de paro- 
xisme pi de crise, constituind adevêrate serii, 
ca în epilepsie pi hystérie. Cause le C.-lor sûnt 
multiple pi variate. In boalele copiilor este un 
simptom coinun pi depinde de iritabilitatea, adese 
ereditarâ pi congeuitalà, proprie sistemului nervos 
al copiilor. Cèle mai niulte febre eruptive (scac- 
latina, morbillij, diferite turburâri gastrointesti
nale, dentifiunea dificila, limbricii sûnt îusofite 
de C. clonice. Boalele organice ale sistemului 
nervos, traumatismul craniului pi al coloanei ver
tébrale, inflamatiunea meningelor, a crèerului pi 
a meduvei spinale, acuta sau cronicâ, tumorile 
pi neoplasmele acestor organe, gumele sifilitioe, 
rânirile extremitâtilor nervoase ale organelor 
periferice sûnt însotite mai totdeuna de C., eari 
pot lâsa dupa ele pi paralisii trecêtoare saudu- 
rabile. Multe boale infectioase, (febra tifoidâ, 
febra pemicioasâ, tétanos, rabies, uremia, etc.), 
pot da loc la C. In fine diferite intoxicatiuni 
precum acelea piin strychnina, eserina, plumbul, 
cocaina, ergotina, alcoolul sûnt caracterisate prin 
C. tonice pi clonice. Pentru diagnosa, prognosa 
pi terapia C.-lor o intrebare ar trebuî sâ fie pusâ 
în toate oasurile: Gare este natnra lor? Rste 
ea reflexâ sau este centralâ? O excitaflune a 
unei por^iuni periferice a sistemului nervos poate 
aduce, pe calea reflexâ, o iritafiune bnlbo-spi- 
nalâ, care sâ se manifeste prin C. Altâ data ori- 
ginea este centralâ, ocupànd partea corticalà a 
Creerului pi atunci, prin regiunile limitate ce 
ocupâ ü., se poate détermina sediul central al 
lesiunii cerebrale. In grupui C.-lor partiale pi 
limitate întrâ pi acele de origine functionalâ, 
când C. ocupâ un grup mârginit de mupchi, cari 
concurâ la un scop déterminât, pi este cunoscutâ 
sub numele de crampd. Astfel este crampa scrii- 
torilor, a telegrafiptilor, a pianiptilor, a Incrâto- 
rilor eu mapina de cusut. C. generalisate la tofi 
mupchii de relafinne ai corpului se datoresc fie 
unei boale acute, febrila, inflamatorie pi infec- 
tioasà, fie, cudeosebire, nervoaselor mari, precum 
sûnt epilepsia pi bysteria, nnde se presintâ eu 
caractère proprü pi cari au sâ fie descrise în 
articole spéciale. [Prof. Dr. A. Sutzu.]

Cook, 1) C., James, (pron. Cuc Gems), na
vigator eoglez, n. 1728, omorît la Hawaï, în 
14 Pebr. 1779. Intrat în marina engl. la 1755, 
înso{i escadia trimisâ în Canada pentru a co
opéra la expedifia lui Wolf, contra orapulni 
Québec. In 1788—69 comandà nav^ care trans- 
portà în pacifie savan^ü însârcinati sâ observe 
trecerea planetei Venus. Plecà în nrmâ în des- 
coperirea continentului autarctic ; explora Koua-

Zelanda, luà în posesiune [ermurile, cari înveoi- 
neazâ Botany-Bay, studià coasta australianâ pe 
0 întindere de 2000 km., probà câ astâ mare 
iosulâ e separatâ de Papuasia pi reveni în Engli- 
tera, la 11 lun. 1771, dupâ ce fâcuse primul sêu 
yoiagiu împrejurul lumii. In 1752 plecà din nou 
în scopul de a studia în particular înaltele la- 
tidudini aotarctice pi de a se asigura daeâ exista 
un contioent aproape de polul sud. Ajunse pânâ 
la 71° 10' lat. sud pi 109° 14' long, vest; explora 
partea de océan cuprinsâ între 48“ pi 56° lat., 
delà insula Ürientalâ pànâ la Nouile-Hebride; 
descoperi Noua-Caledonia, ocoli capul Horn pi 
se întoarse, pe la Capul de Buna-Sperantâ, în 
Englitera, la 30 lulie 1775. In apul urmâtor 
plecà în al 3-lea voiagiu împrejurul lumii; de 
astâdatâ scopul sëu era de a afla o trecêtoare 
în nord-cstul Asiei. Dupâ ce exp|prà eâteva 
insule diu Oceanul Pacific de sud, apoi se îu- 
dreptà spre strimtoarea de Behring pi descopeii 
insulele Sandwich. Ajunse pe coastele Americei 
în Martie 1798 pi fù oprit în strimtoarea do Behring 
de ghetnri ; totupi nu se lâsà pânâ nu détermina 
în mod exact distança dintre Asia pi punctul cel 
mai occidental al Americei. La 18 August era la 
capul Icy. Pe când revenia spre insulele Sand
wich, descoperi Hawaï pi Maui, în Dec. 1798. 
Fui'dodu-i-se o bareâ de câtrâ indigenii din 
Hawaï, descinse la pâment eu 10 oameni din 
equipagiu pi voi sâ prindà pe regele lor, spre a-1 
[iné ca ostatic, pânâ ce i-se va restitui barca. 
Indigenii însâ se opuserâ eufo^pi uciserâ>pe 
fermul baiei Ealakakua pe C. pi mai mulfi din 
oamenii sëi. In 1874 s’a ridicat un monument 
comemorativ pe locul nnde C. câ4ù ncis.

2) C., Thomas, fundatorul unui vestit birou 
de câlâtorie (firma Thomas C. pi fini), n. 1808, 
f 1892. In tinerofe a fost grâdinar pi têmplar, 
apoi apostol al sucietatü de cumpêtare. Ca atare 
a aranjat 1841 trennri de plâcere pentru mem- 
brii societâtii. Din aceste îutreprinderi s’a 
desvoltat apoi biroul sëu, care la 1890 avea 
84 filiale, 85 agenturi, 2692 functionari pi a li
bérât 3‘/» mil. bilete de câlâtorie. Firma C. a 
publicat 0 sérié de itinerare pi este lâfitâ preste 
întreg pâmèntul.

Cook, 1) Mount C., cel mai înalt munte pe 
noua Zelandâ, 4023 m.

2) Galea lui G., strimtoare de mare între cele 
doué insule ale nouei Zelande.

Cooper, (pron. cuper), 1) G., Sir Astley Poison, 
chimig engl., n. 1768, t 1841 ; a fost medicul 
reg. George IV pi reg. Victoria. Vestit pentru 
operatiuni cutezate. (Cf. Bransly Blake C., >Life 
of Sir Astley C.s Lond., 1842.)

2) C., James Fenimore, romancier amer., 
n. 15 Sept. 1789, f 1851. A servit în marinâ 
pânâ 1810, apoi s’a dedicat eu totul literaturei 
pi a publicat o sérié bogatâ de scrieri, cari idea- 
liseazâ viata IndianUor pi ooloniptilor. Poves- 
tirile lui sûnt foarte populare, mai aies la tine- 
rime pi au fost tradnse în toate limbile culte. 
El este creatoml romannlni maritim modem. 
(Biogr. de Lounsburg, Boston, 1883.)

Cooper, (pron. cuper), 1) rîn în Carolina de 
sud (America de nord), care se împrennà la 
Charleston en Ashley, formând împreu^ portai 
acestui orap (baia de Charleston); 2) rîn în in- 
teranl Anstraliei, isvoresce în Queensland, onde
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poartâ numirea de Victoria sau Barku, çi se 
vai’sâ eu bra^ul sSu principal în lacul Byre.

Cooperare, conlucrare. Societàfi cooperative 
V. la èoeietati.

Cooperator, preot care se trimite de catrâ 
episcop în ajutorul unui paroch. De comun C.-ii, 
cari se mai numesc çi capelani, se trimit în 
parocliiile mai mari si mai extinse, unde un preot 
nu e de ajuns pentru îndeplinirea functiunilor 
parochiale. La cererea proprie se dau C. ?i acelor 
parochi, cari din causa bëtrânetelor sau a mor- 
bului nu-çi pot vedé singuri de oficiu. C. poate 
fl numit eu sau fâiâ drept de succesiune.

Coordlnata sau coordonatà, în geom. anali- 
tica, mësurile unui sistem de anujnite Inngimi 
sau arce, eu ajutorul oârora se détermina po- 
sifiuiiea unui punct, unei linii sau unui plan.

Coordina|iunea détermina raportuldintreobiec- 
tele gàndirii, cari fiind altcum de aoelaçi fel, 
prin poaifia lor se deosebesc în mod spécifie çi 
indiridual. In logicâ se alla în raport de C. 
no^iuni individuale de aceeaçi specie, speciile 
aceluia$i gen, etc. s. e. »bou« çi »oal« sûntnotiuni 
coordinate în sfera notiunii ^animal sugàtor« ; 
•animal sugàtor«çi «animal ovipar« sûnt coordinate 
în sfera notiuuii »animal« ; «animal» çi «planta» sûnt 
coordinate în sfera notiunii »organism.« In gra
in a ti cà stau în raport do C. propositiunile prin
cipale din una çi aceeaçi frasa. C. poate fi ; co- 
pulativâ, adversativâ, disjunctivâ, comparativâ, 
restrictivâ. causalâ çi conolusivâ. [Plet ] 

Copàceni, numire topograficâ în Eom., 1) C. 
de sus, com. rur. în j. Ilfov, situatâ la sud de Bu- 
curesci pe malul stàng al Argeçului, eu 1312 loc. 
(Dic{. geogr. 1892), cari se ocupâ eu agricultura 
çi prâsirea vitelor ; are 1 bisericâ çi 1 çcoalâ mixtâ. 
2) G.-Mogofesci, com. rur. in acelaçi judef, tôt 
pe malul stâng al Argeçului, formata din 4 cât. 
eu 1872 loc.; are 3 biserici çi 2 çcoale mixte.

Copâciaril, Aràmâni grecisafi, cari locuiesc la 
muntele Chassia între Macedonia çi Tesalia. (Cf. 
Weigand, Aromunen, I. p. 139.)

Copaciu, Haimanul, boier moldovean pe la 
începutul secl. XVI; f 1511. In timpul lui 
Bogdan II, Domnul Moldovei, Tàtarii conduçi de 
Eanul Mengli Obérai prâdarâ teara. Dupa ce 
se retraserâ, pe când tiul Hanului, care trecea 
Nistrul eu 4000 oçteui çi eu multi locuitori 
luafi robi, se înnecù în fluviu, viteazul Hatman 
uâvàli asupra Tàtarilor, dintr’o pâdure, numai 
eu 1000 oameni ce avea. Fiind încungiurat de 
iuiinici, pieri luptându-se împreunâ eu 700 cà- 
lâreti (1511). (Cf. Tocilescu Istoria.) [O. L.] 

Copadin sau Cobadin, com. rur. în Rom., j. 
Constanfa, eu 1009 loc., Turci, Tàtari, Germ. çi 
Bulg. ; n’are nici bisericâ, nici çcoalâ.

Copahu, numirea unui product balsamic delà 
diverse specii de Copaifera (v. ac ), ce se ex- 
trage prin incisiuni în trunchiul acestor arbori. 
El constâ din un oleu çi o reçinâ çi se folosesce 
în medicinâ în casuri de blenoragie çi blenoree, 
«balsamum Copaïvae»t. [A. Pr.]

Copaifera L., (botan.) gen de plante lignoase 
din familia Leguminoaselor, subfam. Caesal- 
pineae, tribul Gynometreae, ce se distinge de 
genuri înrudite prin flori eu 5 sepale, apetale çi 
ovar scurt çi stipitat. Cupriude vr’o 12 specii tro
picale, ce cresc eu e.xcep(ia a dour africane toate

în America. G. guianensis Deof., C. officinalis 
Baill., G. Langsdorfii Hayne, ç. m. ait. ne dau 
balsamul de copahu (v. ac.) [A. Pr.]

Copais, numit çi lacul delà Topolias, baltâ 
în noniarcbia grec. Attica çi Beotia, strâbâtutâ 
de Kephisos çi alte pâraie mici ; în timpul mai 
nou mare parte din aceastâ baltâ asecat în urina 
canalisàrilor întreprinse, câçtigându-se 250 km8, 
pâment productiv.

Copaiva, Balsamul, v. Copahu.
Copal, substantâ reçinoasâ, de provenien(e di- 

ferite, care se impoartâ în Europa. In unolc lo- 
calitâti, precum în Africa esticâ çi vesticà, C. 
se gâsesce în pâment, în bucafi mari, de co- 
loare galbenâ, transparent, seamënâ eu chihli- 
barul. In Indii çi în Australia se extrage din 
coaja unor arbori ca: Guibourtia copalifera, 
Dammara australis, Vateria iudica. El se în- 
trebuinfeazâ în industrie pentru prepararea la- 
curilor (vernis); se topesce la temperatura do 
180—340°. Valoarea lui industrialà e eu atât 
niai mare cù cât e mai mare duritatea lui.

Copalina, reçinâ mineralâ, galbenâ trauspareutâ.
Copastia, (marina) linia eu dublâ cnrburâ, caru 

terminâ pârejii bastimentului (bordurile)lapartea 
superioarâ.

Copàrtaÿ, care are parte eu al(ii ; în deosebi 
persoana care are o parte oarecare la o mina 
sau salinâ; fie aceastâ parte in teritor (peri- 
metni), fie la produo(iunea minei.

Copeica, monetâ ruseascâ; la început (1.538) 
se bâtea din argint çi purta chipul 'j’arului eu 
0 lance (kopje), iar mai târcjiu în aramâ. Delà 
1885 1 C. = 3.aja gr.

Copelata, (zool.) tunicate eu coadâ permaneutâ 
çi corda axialâ; tunica nepermanentâ. Atriul 
lipsesce, anusul e ventral.

Copenhaga, (dan. KjbbenhavnJ, capitala rega- 
tuluiDanemarca,totodatâsinguratortâreatâaterii, 
situatâ pe (ermuj'ul estic al insulei Seelaud, lângà 
strimtoarea Sund, despârjità de insula Amager 
prin 0 strimtoare ângustâ de mare (port exceloiit) ; 
333,714 loc., cusuburbiile împreunâ 408,191 loc. 
(1895). Mare amenai de marinâ, çantiere. Inte- 
riorul oraçului (cetatea) are 16 piete, pe piafa noua 
regalâ se aflâ statua equestrà a lui Chiistian V ; 
edificii mai însemnate : bisericâ Maicii Domnuliii 
(în stil greco-roman eu opéré de ale lui TJior- 
waldsen) ; bisericâ Frideric (de marmorà) ; castelul 
de residenfâ Christiansborg ; castelul Charlotten- 
borg (acum academie de arte çi pimiootecâ); 
museul Thorwaldsen (eu coleotii de antichitâti 
egipt., romane çi grecesci); noul museu de arte, 
deschis 1896; palatul Prindsen (ou museul otuo- 
grafic çi nordio); casa de marmor a .sociotâ(;ii 
de asigurare «Standard» ; noua casâ a sfatului, eu 
un turn foarte înalt, e în construotie. C. e oeuti'ul 
vietii sciinjifice çi artistice a Danemaicei, aci e 
0 universitate (1479), multo çcoale spéciale, su- 
perioare, çi medii, etc. — Tôt aci e oenfrul iu- 
dustriei çi comerciului ; banca nafionalâ ou capital 
de 27 miUoane coroane, çi vr'o 7 bànoi private. 
Plotila proprie a C.-ei în 1895 ei-a de 491 uâi, 
(219 vapoare). 1892 au întrat în portui C.-ej 
12,678 nâi. C. are çi port militai-. — Lângà 
C. a învins Nelson pe Danezi (2 Apr. 1801);
2—5 Sept. 1807 C. fù bombardatâ de Euglezi.



Addenda et Corrigenda.

de éliminât sûnt puse tntre semnele [ ], lar textaî îndreptat în^e parontese ( ).

Abbadie, p. 4, ?. 3 : înl. [africani] eu (fraucezi).
Abbeokuta, p. 5, ç. 4: înl. [2000] eu (vr'o 5000).
Abd el Eader, p. 5, ç. ult. : înl. [l’indefferént] 

eu (l’indifférent).
Abel (6), p. 6, ç. penult. : înl. [Oevres] eu (Oeuvres).
Abessinia, p. 7, ç. 9 diu jos în sus : dupa »îm- 

përatul Aetiopiei< ad. (aflrmativ de origine 
Roman); p. 7, $. 15 din jos în sus: înl. [Debra- 
Tabor] eu (Addis-Abeba) çi la sfîrçitul art. 
ad. (A. Cecchi: Da Zeila aile frontière del 
Gaffa. Roma, 1896, 3 vol.)

Abo, p. 8, ç. 1 : ad. dupa >Abo< (în 1. finezâ 
Turku).

Abomé, p. 8, la ç. ult. : ad. (17 Nov. 1892 fù 
ocupatâ fârâ luptâ de Pranoezi. V. Dahomé).

Abulfëda, p. 14, ?. ult: înl. [boldau] ou (boldan).
Aeademia, (In Germania), p. 16, 9. 6—7 : înl. 

[Maupertius] ou (Maupertuis).
Aee astatioe, p. 15, ç. 7: înl. [galanometri] ou 

(galvanometri).
Aoetilena (titlu omis), p. 23, dupa art. >Aeetate<: 

ad. (Aoetilena, v. Gaz de luminat).
Achileios, p. 24, ç. 2: înl. [muierea] ou(Nereida).
Acid citric, p. 26, 9. 4: dupa »prisme« ad. (,), 

iar în 9. penult. înl. [coufetârie] ou (cofetarie).
Acid fluorhydric, p. 26, 9. 5 : dupa »apâ« ad. (;).
Acid ])htalic, p. 27, 9. 1 : el. [se]!.
Acid silicic, p. 27, 9. 3: înl. [aequitirum] ou 

(aequitrium).
Acid sulfuric, p. 27, 9. 1 : dupa »vitriol« ad. 

(SO4 H,) 9i el. din 9. 4 [S04 H,].
Acipenser, p. 28, 9i 17 : înl. [Sturiot] ou (Sturio).
[Acordoir], p. 30: înl. ou (Accordoir).
Acridophagi, p. 31, 9. 1—2: înl. [populatiunea... 

aoridele] ou (nuraire data de geografii vechi 
populatiunii din unele jegiuni ale Africei, care 
se nutresce ou acride).

Adamaua, p. 36, ad. la sfâr9it (partea cea mai 
mare, delà sud-est, aparjine acum, în sensul 
conven(iunii germano-engl. delà 15 Nov. 1893, 
coloniei germ. Camerun).

Adenostyles, p. 38,9. ult. înl. [bosancâ] cu(bosaca).
Adjutant, p. 40, 9. 3 din jos: înl. [conoriflei] on 

(onorifici).
Admetos, p. 40,9. 2 : înl. [Argonanjilor] ou ( Argo- 

naufilor).
Administrator, p. 40, 9. ult : el. [nu].
Adventiv, p. 44, 9. 3 din jos : înl. [holticultorii] 

ou (horticultorii).
Aediles, p. 45, 9. 7 : înl. [subselium] ou (sub- 

sellium).
[Aegospotamoi], p. 46: înl. ou (Aegospotamos).
AeUus Marcianns, p. 46, 9. 1—2: înl. [snb con- 

sulatul lui] ou (Bub împërajii).

Aeneis, p. 47 b, 9. 6 din jos: înl. [Virgiliane] 
ou (Virgilianae).

Aer în montanisticâ, p. 49 b, 9. 29 : înl. [Eis-] 
eu (Eies-).

Aethrioscop, p. 51, 9. 2: înl. [eradiaza] ou (ra- 
diaza) 9! în 9. ult [eradiata] ou (radiatâ).

Africa (Istoria descoperirilor) p. 55, 9. 11 : înl. 
[Réné, Caillie] ou (René Caillié); p. 57, 9. 12 
din jos: înl. [onagga] ou (cuagga) 9! [gun] 
ou (gnu).

Africanus, p. 57, 9. penult.: înl. [Sciopionilor] 
ou (Scipionilor).

Afumare, p. 57, 9. 8: înl. [face] ou (fac).
Afzelins, p. 58, 9. 4: înl. [Enkôping] ou (Jon- 

koping).
Agenor, p. 61, 9. 6: înl. [Prianos] ou (Pnamos).
Aggtelek, p. 63, 9. 4: înl. [larlang] ou (barlang).
Aghemant, p. 63, 9. 4: înl. [pointe] ou (por^le).
Aglaja, p. 64, 9. 2: înl. [Graciae] ou (Gratiae).
Ahmed Midhad, p. 68, 9. 3: înl. [puplicà] ou 

(publicà).
Aiguillon, 2) p. 69, 9. 4 : înl. [Vignero] ou (Vig- 

nerot).
Aino, p. 70, 9. 1 : înl. [leso] ou (Yeso).
Aiwas, p. 71, 9. 2: înl. [domestic de casa] ou 

(servitor de casa).
Aix le Bains, p. 71, 9. 1 : înl. [le Bains] ou 

(les Bains).
Akbar, p. 72, 9. 3 din jos: înl. [Abul Falz] ou 

(Abn-1 Fazl).
AÙba, p. 72, 9. ult. înl. [Bar-Cochbas] ou (Bar- 

Cochba).
Alaricb, p. 75, 9. 6 din jos: înl. [Coseuza] ou 

(Cosenza).
Alba, Fernando, p. 77, 9. 4 din jos în sus: înl. 

[Egmond] ou (Egmont).
Alegere, p. 92, 9.27 : înl. [andoptat] on (adoptât).
Alesia, p. 94, 9. 1 : înl. [Vandnbiifor] ou (Man- 

dubiilor).
Alessio, p. 94, 9. 5 : înl. [Dionisos] on (Dionisios).
Aleuacji, p. 95, 9. 1 : înl. [Tesalia] on (Larissa 

Tesaliei). . ,
Alexandrin, p. 98, 9. 9: înl. [eline] on (eleiiistice).
Alexandrins, epoca, p. 99, 9. 6 din jos: înL 

[Niconcach] on (Nioomacb); p. 100 a, 9. 3: inl. 
[Jambic] ou (Jamblic).

Alfred 1), p. 107, 9. 8 din jos: înl. llow] ou (law).
Alharabra, p. 109, 9- ait.: înl [al] ou (a).
Aliagin de cnpm, p. 110, 9- 3 : înl. |Both] en 

(Bath). „ „ ,
Aliénât!une mentalà, p. 112, 9. 2: ad. (V. Boale 

mentale); p. 112 b, 9. 4: înl. [de Mirror] ou 
(the Mirror).

Alifîe, p. 113 b, 9. 31: înL [170] en (70).
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Alioramna, p. 115, ç. 2: înl. [actibus] eu (aeti- 
busque).

Alkman, p. 117, ç. 2 : înl. [Atena] eu (Sparta).
Alkman, p. 117, ç. 10: înl. [tetrainetrii] eu (tetra- 

metri).
Alkyone, p. 117, ç. 2: înl. [Hyrieo.s sau Urieos] 

eu (Hyrieus sau Urieus).
Allah, p. 117, ç. 1 : înl. [semit] eu farabj.
Allston, p. 119, ?. 1 : înl. [Wasehington] eu 

("Washington).
Alinonte, p. 120, 9. 1 : înl. [Lion] ou (Don).
Alpii estici, p. 124 a, 9. 3 din jos 9i p. 124 b, 

9. 12: înl. [Kitzbüehl] eu (Kitzbühl); p. 125 a, 
9. 27 : înl. [Tringlav] eu (Triglav).

Alpii, fauna, p. 126 9. 16: înl. [rîssul, mar- 
niosa] eu (rîsul, marmota).

Alternipenat, p. 129, 9. 3: înl. [pena(à] eu 
(penatâ).

Altona, p. 130, 9. 1 : înl. [jud.] eu (eereul gu- 
vernial).

Amabouks, p. 133,9.1 : înl. [emëbux] eu (emêbox).
Amarà, p. 135, la urmâ ad. : (A. se numesee 9! 

un lae în j. lalomita spre nord de Slobozia).
Arablystoma, p. 138, 9. 3: înl. [al] ou (a).
Ameriea, p. 140 a, 9. 11: înl. [SaÔ] ou (Sâo); 

p. 140 b, 9. 12: el. [ouj; p. 140 b, 9. 14: înl. 
[Farvel] eu (Farewell) ; p. 141, ool. I, 9. 6 din 
jos: înl. [Pavana] ou (La Plata eu Pavana) ; 
p. 142, 9. 4: înl. [zaharrinum] ou (zaharinum); 
Etnografie, p. 142, 9. 5 9! p. 144, 9. 15: înl. 
[Mulatii] eu (Mulatrii) ; p. 144 a, 9. 35 : înl.
[aoum ei.......liberi] eu (astâ(ji însâ în A. nu
mai exista selavi) ; p. 144 a, 9. 37 : înl. [m a- 
laiezâ] ou (mongolâ); p. 144a, 9.38: el. 
[9Î Culis].

Amintirea, p. 147, 9. 2: înl. [prosconiedia] ou 
(prosoomidia).

Amphilochie, p. 151, 9. 17: înl. [Rat] ou (Kat).
Ampbipolis, p. 152,9. : înl- [Klesu] ou (Èeon).
Amphiteatru, p. 152; 9. 20: înl. [oeva] on (ini- 

])osante).
Amphitrite, p. 152, 9. 4: înl. [Natos] ou (Naxos).
Amphora, p. 153, 9. 1 : înl. [lat.] ou (greo.). ^
Amru, p. 153, 9. 1 : înl. [Ibu] ou (Ibn) 9i în 

9. 3 : [Moahvijah] ou (Moavijah).
Amrulkeis, p. 153, 9. 1: înl. [Imru-] ou (Imr-).
Amsterdam, p. 154 a, 9. 1 : înl. [graelite] ou 

(grachte).
Anatema, p. 163 b, 9. 5: îul. [Domnul vine] ou 

(Domnul nostru vine).
Anatrop, p. 163, 9. 1 : înl. [a resturna] eu 

(resturnat).
Andalusia, p. 166, 9. 15; înl. [oa] eu (eu).
Andreioa,p. 168,9.6 din jos : înl. [timpulj ou (ijiua).
Androoeu, p. 170 b, 9. 10 din jos: înl. [eohoe- 

rentia] ou (oohaerentia).
Andromaohe, p. 171, 9. penult. : înl. [Neoptolo- 

meos] ou (Neoptolenios).
Anghelesou, p. 175, 9. 2 : înl. [I] ou (I a) ; 9. 8 : 

înl. [înoeput] ou (înoeputul resboiului); 9. 14: 
înl. [spre] ou (pentru).

Angli, p. 175, 9. 3: înl. [Eutü] ou (Jiitii).
Angola, p. 176, 9. 5: înl. [negri] ou (Negri).
Aukerit, p. 180, 9. 1 : înl. [dolomie] eu (dolomitâ).
Annenkov, p. 181, 9. 3: înl. [stàinàtate] ou (strâi- 

nâtate).
Anquetil-Duperron, p. 185, 9. nlt. : înl. [eot.] 

ou (, etc.)
Anthyllis, p. 190,9. 3 din jos : în). [Jovi] ou (Jovis).

Antilegomena, p. 192, 9. ult. : înl. [Apocrife] ou 
(Apocrif).

Aphte, p. 207, 9. 8 : înl. [car isûnt] ou (cari sûnt).
Arabii, p. 220, 9. 8: înl. [Jefirat] ou (Gezirat).
Arad, p. 224 b, 9. 15 din jos: înl. [metropelioi] 

ou (mitiopoliei).
Àiâmâni, p. 232, 9. 15 din jos: înl. [Ratseln] ou 

(Ratsel). ,
Arapu9ca, p. 233, 9. 11 : ad. dupa »ei.« (Dupa 

alte basme).
Archangelica, p. 237, ad. dupa titlu : Hoffm. 9! 

9. 3—4: înl. [A. offioinalis Hoffm.] ou (Ar- 
changelina L.)

Archiereu, p. 239, 9. 3 : înl. [Prelatilor] ou (Pre- 
latilor).

Archimede, p. 239, 9. ultim : înl. [Stals.] ou 
(Stralsund).

Arctostaphylos uva ursi, p. 242, 9. 1 : dupa cuv. 
»plantâ« ad. (alpinâ 9! arcticâ); iar 9. 2: el. 
[cresce în (erile nordice].

Areca, p. 243, 9. 1 : dupa titlu ad. L.
Arelat, p. 244, 9. 1 : ad. (pana în secl. Xll).
Arends, p. 244, 9. 8: înl. [un] ou (und).
Argon, p. 254,9. 3 : înl. [Rayleigh] ou (Rawleigh).
Arie, p. 257, 9. 5: înl. [de chiesa] ou (di chiesa).
Arista, p. 259, 9. pemütim : înl. [aproapa] eu 

(aproape).
Aristoteles, p. 260 b, 9. 13: înl. [nuoinachica] 

ou (nîoomachioa).
Aristotelia, p. 261,9.1 9Î 3 : înl. [Lher] ou (Her).
Armenia, p. 265 a, 9. 13: înl. [goi] ou (doi); 

9. 13—14: înl. [redatej ou (regate); 9. 15: 
înl. [ninastia] ou (dinastia); 9. 15—16: îul. 
[detrogarà] ou (detronarâ); 9. 16—17: înl. 
[Tidranes] ou (Tigranes).

Armstrong, p. 266, 9. penult. : înl. [Mephisto- 
pholes] ou (Mephistopheles).

Arneth, p. 267, 9. 2: înl. [Leopoldsohag] eu 
(Leopoldschlag).

Arpa9, p. 270, 9. 6 din jos: înl. [cale] ou (ealc).
Arsenal de marina, p. 272,9.5 : înl. [cale] ou (cale).
Artemia salina (titlu omis), p. 274, dupa art.

»Artaxerxes.i ad. Artemia salina, v. Bran- 
. ohiopode.

Artemisia (biogr.), p. 274, 9. 2 : înl. [Kalydua] 
ou (Kalydna).

Arundel, p. 277, 9. penult. : înl. [Cheos] ou 
(Chios).

Asanarea, p. 280, 9. 10: înl. [1895] eu (1897).
Asanescii, p. 280, 9. 26 : înl. [noue apâsâtoare, 

mai] ou (noue, apâsatoare mai).
[Asclepiad], p. 282 înl. : ou (A.sclepiadeio).
Tipuri asiatice, p. 288 jos: înl. [iapenezà] eu 

(iaponezâ).
Asii, p. 289, 9. 4: înl. [Heimdalt] ou (Heiinclalj).
Askalon, p. 291, 9. 2: dupa »cultului« ad. (tjinei).
Atalia, p. 301, 9. ult.: înl. [Raçine] eu (Racine).
Atanasiu cel Mare, p. 302 9. 8 : înl. [seferinje] 

ou (suferinte).
Atavism, p. 302, 9. 10: înl. [Davin] ou (Darwin).
A trasa, p. 310, 9. 1 : înl. [lat.] ou (ital.)
Aur mosaic, p. 317, 9. ult.: înl. [inalterabil] eu 

(inalterabilà).
Ausoni, p. 320, 9. 9: înl. [Dikeorohia] ou (Diko- 

archia).
Aussig, p. 321, 9. 1 : înl. [Brela] ou (Biela).
Austro-Ungaria, p. 327 b, 9. 21 : ml. [Ostirrkhi] 

ou (Ostanichi) ; p. 328 b, 9. 18: înl. [Rüdiger] 
ou (Rüdiger).
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Aveyron, p. 334, ç. 2 din jos : înl. [Guienne] eu 

(Guyenne).
Avignon, p. 334, ç. 4: el. [Vâpsitorü de garantâ].
Avis, p. 335, si 1 : înl. [înciintare] cu(însciintare).
Avoir du poids, p. 335, .?. 3: înl. [onnees] eu 

(ounces).
Azincourt, p. 338 înl. : [Englezii...... Henric V]

eu (la 25 Oet. 1415 Englezii, sub regele Henrie V, 
pe Praneezi, sub Carol VI).

Azore, p. 338, s- 9: înl. [teiu] eu (eeaiu).
Baader, p. 339, S- 13 : dupa »eatolioismului« ad. (,).
Baeâu, eom. urb. p. 346 b, 5. 16 : înl. [regel eu 

(duce).
Baeàu, jude^ p. 347, $. 29 s> 31 din jos: înl. 

[Solout] ou (Soient).
Bach, p. 348, s. 2 : dupà»(Austriainf.)«ad. (-f 1896).
^aclitegau], p. 349 înl.; eu (Baohtegan).
Badahsan, p. 351, 5. 3: înl. [Djiren] ou (mai 

demult Djiren, aoum Faizabad).
Bahna, p. 355, s. 5: el. [de granité].
Jîaia mare (titlu omis), p. 357 ad.: Baia mare, 

v. Nagybânya.
Baia de obiu, p. 357 înl. ou: (Baia de oleiu).
Bâile Heroulane, Istoria p. 359 a. 5. 25 : înl. 

[Dupa doué veaouri] ou (Dupa un veao); p. 
359 a, s. 27 : inl. [Domitian] eu (Aurelian)

Bâilesci, p. 362, $. 9 : înl. [gris] cu (ftris).
Baker, p. 363, s- 1 : înl- [Vite] cu ("Wliite).
Balasa, p. 367, s- 1 : dui)â »Doamna B.,« ad. (în 

Bucuresci)
Baldur, p. 373, S- 3: înl. [Prygg] cu (Frigg); 

S. 6: înl. [Breidabick] cu (Breidablick).
Baimos, p. 376, s. 3: înl: [dis] ou (din).
Banat, p. 382 b, s. 16 de jos: înl. [valum] cu 

(vallum).
Barao, loan, p. 393, s. 1 : înl. [1776] ou (1770).
Barbara, p. 395, s. 3 : înl. [Nocomedia] cu (Nico- 

media).
Barca, p. 397 b, s. 27 : înl. [Tuyul] cu (Yuyuul 

sau puiul).
Bârsa-^eara, p. 406, s- 8 : înl. [udat] cu (udatâ).
Baryu, p. 407, s. 1: înl. [Baryu] cu (Baryum).
Basait, p. 408, s. 1 : înl. [neovolcanicâ] cu (neo- 

vulcanicâ).
Basarabia, p. 410, s. 16 : înl. [nu mai] cu (numai) ; 

p. 413 b, s. 16 din jos: înl. [Cucium-Cainardji] 
eu (Cuciuc-Cainardji); p. 413 b, s. 7 din jos: 
înl. [Mumzzi] cu (Moruzzi).

Basilicale, p. 416, S- 3: înl. [/Saa(Xip.0(;] cu 
(PaaiXix'oç) ; S- 4 : înl. [|3aaiXip.à] cu (PaaiXixà).

Batania, p. 421, înl. [opid .... Sêrbi] cu (v. 
Battonya).

Bâthory, p. 423 b, S- 10: [Zamosciu] eu (Za- 
moiski).

Batu-Chan, p. 425, S- 3: înl. [stràbâte] cu 
(strâbate).

Bauer, 3) B., p. 426, s. 1 : înl. [Einsenberg] cu 
(Eisenberg).

Baumgarten, 2) B., p. 427, s. 8: înl. [nonnulisj 
cu (nonnullis).

Bayle, p. 429 b, s. 2: înl. [lurieu] cu (Jurieu).
Baynes, p. 429, s. 1 : înl. [Spenzer] cu (Spencer).
Beatificare, p. 431, ç. 4: înl. [régies] cu (religios).
Beccaria, p. 433, s. 7 din jos : înl. [la liore] ou 

(le livre); p. 434, s. 30: înl. [ielo] ou (oielo).
Béohamp, p. 434 s. 3 din ios: înl. [carbone] 

cu (carbon).
Bedford, p. 436, 5. 2 : înl. [Distrikt] cu (District).

Beldiman, 2) Alexandru, p. 442, s. ultim ad. (+ 1 
Martie 1898).

Belgrad, p. 443, 5.1 ; înl. [Belograd = dealul alb] 
cu (Beograd = cetatea albà).

Bellevue, p. 445, 5. 1 : înl. [ital. (franc....] cu 
(franc, (ital.)

Belzoni, p. 447, 5. 10: înl. [Ehepliren] cu 
(Ghephren).

Bentham, 1), p. 452, s- 20: înl. [govemment] 
cu (govemment); s- 27: înl. [législation] cu 
(législation).

Bereteul, p. 460 h, s- 2 : înl. [Somes] eu (Gris).
Bergen, p. 460, s. 3; înl. [ringi] cu (heiingi).
Beriot, p. 462, s. 7 : înl. [Molihran] cu (Malibran).
Berlin, p. 462, s-, 4: înl. [lena] cu (Lipsea).
Besant, p. 468, 5. penult. : înl. [carly Freuch] 

cu (early French).
Boutura, p. 473, 5. 12 ; înl. [întrodurea] cu (în- 

troducerea).
Bielz. p. 482, adaugâ la fine : (f 26 Maiu 1898).
Billioane, p. 487, s. 3 : înl. [Rempau] cu (Rimpau).
Binefacere, p. 488 b, s- 10: inl. [Zabela] cu 

(Isabela).
Biologia, p. 490 a, s. 7 din jos : înl. [Corologia] 

cu (Ghorologia).
Biondelli, p. 490, S- 12: înl. [mi] ou (sui).
Biot, p. 490, s- 2: înl. [1825] cu (1828).
Bischoft, Gottlieb W., p. 492, s. 2 : înl. [Durkheim] 

cu (Dürkheim).
Bismarck, p. 494 b, ad. la line ; (f 30 Iulie 1898).
Blana, p. 502, s- 8 din jos; înl. [cocom] eu 

(cacom).
Blanc, Louis P. (3), p. 503, s. 6: înl. [edeficii] 

cu (edificii).
Blanco, p. 503, 5. 1 : înl. [ital., span.] cu (span., 

ital. bianco).
Blume, p. 507,5.7 : înl. [Bidragen] cu (Bijdragen).
Bocsîg, p. 512, s. 5: el. [oea gr.-cat........slabà].
Boileau-Despréaux, p. 523, 5. 1: înl. [-Depro] 

cu (-Depreo).
Bolingbroke, p. 525, s- 4: înl. [Marlbourgh] cu 

(Marlborough).
Bolintin din deal, p. 525, 5. 3: înl. [cumpusâ] 

cu (oompusâ).
Bolintineanu, Dimitrie, p. 526, S- antepenult. : 

înl. [G. Ghitu] cu (P. Ghitu).
Bonaventura, p. 530 b, s- 10 ; el. [de].
Boneta, p. 53(5, S- 2 : înl. [pârtile] cu (uvrajele).
Borku, p. 536, S- ult. : înl. [lui üelad Soliman] 

cu (Üelad-Solimanilor).
Bosianu, p. 539 b, s- 9 : înl. [secietatea] cu (so- 

cietatea).
Botta 3), p. 551, s. ultim: înl. [1747] cu (1847):
Bourbaki, p. 553, la fine ad.: (t 1897).
Bowie, p. 555, S- 3: înl. [sud] cu (nord).
Boycott, p. 555, la fine ad: (f 1898).
Braohiopode, p. 556, s- 35—36: înl. [visecrale] 

cu (viscérale).
Braga Théophile, p. 559, s- 4: înl. [Fothas] cu 

(Folhas).
Bran, p. 564 a, s. 2 din jos: înl. [încolocindu-se] 

cu (încolâcindu-se) ; p. 564 b, s- 24 din jos : 
înl. [zàlogesce] ou (zâlogesc) si s- 28 din jos: 
înl. [Tôrzburg] ou (Tbrzburg).

Brândusa, p. 568, s- 2 : înl. [Golchichum] cu (Gol- 
chicum).

Brânesci, p. 569, S- 4 din jos : înl. [de puscâ] cu 
(de praf de puscâ).

Branisce 1), p. 569, s- 7 : înl. [soirs] cu (scris).
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Brescia, p. 581, 9. 3; înl. [Capitata] eu (Ca- 
^tala).

Bright 3), p. 585, 9. 2 din jos: înl. [paremhy- 
matosa] eu (parenchymatosa).

Britannia noua, p. 586 b, 9. 2 : înl. [Merklenburg] 
eu (Mecklenburg).

Brown, p. 591, 9. 11: înl. [Fevry] eu (Ferry).
Budesci, p. 622 la fine; ad. 4), B., (magh. Bud- 

falu), coin, vecbe în Maramui,e9 eu 1823 loc. 
Rom., mine de aur 9! argint. In biserica din B. 
se pSstreazâ coiful 9! càma9a de fier a lui 
Pintea viteazul).

Budi9teanu, p. 623, 9. 1—2 : înl. [divisie, co- 
mand... armata,] eu (divisie în réserva, 9! fost).

Buenos-Aires, p. 624, 9. 11; înl. [Localilà(i] ou 
(Località(i).

Bunias, p. 634, 9. 2 din jos : înl. [hydropisiilor] 
ou (hydropsiilor).

[Bunkerhill], p. 634, înl. eu (Bunkershill).
Bunuri, p. 635 a, 9. 31 : înl. [susceptilej ou (sus- 

ceptibile).
Burada, p. 536, 9. 8 din jos: înl. [Atatasie] eu 

(Atanasie).
Buticularius, p. 644, 9. 1: înl. [princernarumj 

eu (pincernarum).
Cacao, p. 655, 9. 3 din jos: înl. [grâujele] eu 

(grâuntele).
Cachu,'p. 656, 9.1 9! 2 : înl. [Catehu] eu (Catechu).
Calambur, p. 665, 9. 1 : înl. [Calembour] eu (Ca- 

lembourg).
Calendar ovreesc, p. 672, 9. 2 : înl. [Hidlel] ou 

(Hillei).
Calimah 6), p. 675, 9. 8; înl. [encologiu] eu (eu- 

chologiu).
Calitate, p. 677, 9. 3 din jos: înl. [coucerniug] 

eu (concerning).
Cambronne, p. 683 a, 9. 3: înl. [Saxonia, Lipsea 

9! Eusia] eu (Spania, Rusia 9! Lipsea).
Caméra obsoura, p. 684, 9. 2: înl. [stâbate] eu 

(strâbate).
Câminar, p. 685,9.3 din jos ; înl. [Uiie] eu (Uric.).
Câmpeni, p. 687, 9. 30: înl. [smâcurile] eu 

(smàrcui’ile).
Câmpia. p. 688 b, 9. 7 : înl. [au] eu (eu).
Canada, p. 691 b, 9. 28: înl. [axecutivà] eu (exe- 

cutivà).
Cantaeuzin 3), p. 699, 9. 6 : înl. [poreclict] eu 

(poreclit).
Capacitate, p. 705,9.3 : înl. [coloricà] eu (caloricà).
Capra 2), p. 710 b, 9. 3: înl. [unui 5] ou (uuui S).
Capucini, p. 712 b, 9. 7: înl. [Cupucinade] ou 

(Capucinade).
Caput obstipum, p. 712 b, 9. 1 : înl. [stambâ] eu 

(strâmbà).
Carol 18), p. 734 b, 9. 3 : înl. [revulu[iune] eu 

(revolufiiine).

»Carpatii«, p. 739, 9. 3: înl. [spijini] eu (sprijini).
Cartausiani, p. 740 b, 9. 6 : înl. [ConsultudinesJ 

eu (Consuetudines).
Càrtija, p. 742, 9. 3: înl. [de9i] eu (des 9!).
Carus, p. 742 b, 9. 2: înl. [Zazigiil eu (lazigii).
Casoarilla, p. 746, 9. 1 : înl. [Crotou] eu (Crotou).
Cassicus, p 749, 9. 1; înl. [Deutirostrelor] eu 

(Dentirostrelor). i
Catolic, p. 757 b, 9. 4 din jos: înl. [Et9miadin] 

eu (Etsmiadzin).
Cavaleria, p. 761 b, 9. 7 ; înl. [însciitarea] eu 

(însciin[area).
Cavema, p. 762 b, 9. 12 : înl. [compacitate] eu 

(compactitate).
Caverna, p. 763, 9. 1 ; înl. [lauvier] eu (Janvier).
Cecenji, p. 766, 9. 17: înl. [Kumukilor] eu (Cal- 

mukilor).
Celeritate, p. 769 b, 9. 30 : înl. [540] eu (5400) ; 

9. 31: înl. [432] eu (4320); 9- 32; inl. [800] ou 
(8000); 9- 33: înl. [1600] eu (16,000).

Celnlosa, p. 772, 9. 9 : înl. [Ca| ou (Cu).
Ceneri, Monte, p. 773, 9. 2 : inl. [ïussin] cu 

(Tessin).
Cep9oare, p. 776, 9. 2 : înl. [Alilum] cu (Allium).
Cervantes, p. 785, 9. 5: înl. [Lepante] cu (Le- 

panto) ; p. 786 a, 9. 1 : înl. [Quijot] cu 
(Quijote).

Cervera, p. 786 ad. la fine; (, dar înoereând mai 
tàrijiu ic9irea din port, flotila span. fù nimioita 
9i C. ajunse prinsonier).

Chagrin, p. 790, 9. 1 : înl. [sagir] cu fsagrij.
Charcot, p. 794, 9. 3 din jos: ml. [Ouvres] cu 

(Oeuvres).
Cheia, în geol, p. 797 b, 9. 2 din jos: înl. [Lap- 

pareut] cu (Lappareiit).
Chiotoara, p. 810, 9. 1 ; înl. [sire]] cu (9irot).
Chopin, p. 818, 9. 4: înl. [sois] cu (sens).
Christiansaiid, p. 822, 9. 3 ; înl. [Torrisdalelo] 

cu (Torrisdal.selv.)
Cicero, p. 829’h, 9. 11; înl. [Domosthene.s] ou 

(Demosthenes).
Cinabru, p. 836, 9. 4: înl. [Bauk] cu (Bank).
Cintez, p. 838, 9. 5 ; înl. [cameolj cu (cai necl).
Ciocan, Ion, p. 838, ad. la fine: 1898 nuinit 

prof. ord. pentru liniba 9! literatura rom. la 
univ. din Budapesta.

Circuinnuta]iune, p. 844, 9. 4: înl. [ineri] cu 
(tineri).

Ciucji, p. 850, 9. 5; înl. [Ciuvacii, Mordoiicnii] 
cu (Ciuva9Ü, Mordvinii).

Ciuperci, p. 852 a, 9. 4 din jos 9i 852 b, 9. 24: 
înl. [Perenospora] cu (Peronospora).

Clarendou, p. 856, 9. ultim: înl. [xterne] ou 
(externe).

Clarke 1), p. 856, 9. 2 : înl. [Cambrigde] cu 
(Cambridge).


